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TTaakkddîîmm

Allahü teâlâya hamd ve verdi¤i ni’metlere, iyiliklere, sonsuz flükürler ol-
sun... O’nun sevgili Peygamberi, insanlar›n her bak›mdan en güzeli, en iyi-
si, en üstünü olan Muhammed aleyhisselâma ve onun güzel yüzünü görmek-
le, faydal› sözlerini iflitmekle flereflenen, böylece bütün insanlar›n en k›y-
metlileri olan Eshâb›’n›n hepsine ve onlar›n izinde gidenlere de duâ ve se-
lâmlar olsun...

Tarihte "Cahiliye Devri" denilen bir dönem vard›r. Bu dönemde, Arabistan
Yar›madas›nda, insanlar putlara tap›yor, sürekli içki içiyor, kumar oynuyorlar-
d›. Kuvvetli olan hakl› say›l›yor, kad›nlar bir ticâret eflyas› gibi al›n›p-sat›l›yor,
k›z çocuklar› diri diri topra¤a gömülüyordu. Sadece Arabistan Yar›madas› de-
¤il bütün dünya karanl›¤a gömülmüfltü. Asya, Afrika ve Avrupa’da da durum
bundan farkl› de¤ildi. Elbette bunlardan rahats›z olan, memnun olmayan akl-
› selim sahibi insanlar -az da olsa- mevcuttu ve bunlar Cenab-› Hakk’a niyaz-
da bulunuyor, bu karanl›k dönemin bitmesi için yalvar›yorlard›. 

‹nsanlara ac›yan Allahü teâlâ, muhtelif as›rlarda ve çeflitli co¤rafi bölge-
lerde yaflayan insanlara birçok peygamber gönderdi¤i gibi, son nebî ve resûl
olan Hazret-i Muhammed'i de bu karanl›¤› ayd›nlatmas› için son peygamber
olarak vazifelendirdi.

Cenâb-› Hak, merhamet buyurarak bizi, O’na ümmet etmekle, nîmet-
lerinin en büyü¤üne kavuflturdu. O’na tâbi olmak, uymak laz›m geldi¤ini
aç›kça bildirdi. Rabbimize bu muazzam nîmetinden dolay› ne kadar hamd ve
flükretsek azd›r.

Ehl-i Sünnet âlimleri buyurmufllard›r ki: “Her Peygamber kendi
zaman›nda, kendi mekân›nda, kendi kavminin hepsinden her bak›mdan üs-
tündür.

Muhammed aleyhisselâm ise, her zamanda, her memlekette, yâni dünyâ
yarat›ld›¤› günden, k›yâmet kopuncaya kadar, gelmifl ve gelecek bütün varl›k-
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lar›n her bak›mdan en üstünüdür. Hiçbir kimse hiçbir bak›mdan O’ndan üstün
de¤ildir...” 

Allahü teâlâ, hiçbir fley yaratmadan önce, Muhammed aleyhisselâm›n
mübârek nûrunu yaratt›. Kur’ân-› Kerîm’de Peygamber Efendimiz’e hitâ-
ben: “Seni âlemlere rahmet olarak gönderdik” buyuruldu. Hadîs-i Kudsîde
de: “Sen olmasayd›n, sen olmasayd›n mahlûkât› yaratmazd›m” buyurul-
mufltur.

Îmân›n as›l flart›, “Hubb-i fillah ve bu¤d-› fillah” yâni Allahü teâlân›n
dostlar›n› sevmek, düflmanlar›n› sevmemektir. Bu olmad›kça hiçbir ibâdet
kabûl olmamakta, sâhibinin yüzüne çarp›lmaktad›r. Bu sebeple “Âlemlerin
Efendisi”ni sevmemiz farz olmufl ve O’nun mübârek muhabbetini kalbimi-
ze yerlefltirmemiz ve güzel ahlâk› ile ahlâklanmam›z emr edilmifltir.

Bu muhabbetin devâm etmesi için, as›rlardan beri Peygamber Efendi-
miz’in mübârek hayât›n› anlatan kitaplar yaz›lm›flt›r, hâlen de yaz›lmaktad›r.
O’nun sevgisinin kalplerimize dolup taflmas› için, Ehl-i Sünnet âlimlerinin
kitaplar›ndan -uzun tedkîkler yaparak- Kâinat›n Sultân›, Resûlullah Efendi-
miz’in mübârek hayât›n› yazmaya çal›flt›k. 

Cenâb-› Hak, hepimizin kalbini Peygamber Efendimiz’in muhabbeti ile
doldurup, bizleri Ehl-i Sünnet âlimlerinin bildirdi¤i do¤ru yolda bulundur-
sun! Âmin.

PPrrooff..  DDrr..  RRaammaazzaann  AAyyvvaallll››
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PEYGAMBER‹M‹Z‹N 
MÜBÂREK “NÛR”U

Muhammed (aleyhisselâm); Allahü teâlâ’n›n habîbi, sevgilisi, yarat›lm›fl
bütün insanlar›n ve di¤er mahlûkât›n her bak›mdan en üstünü, en güzeli ve
en flereflisidir. Allahü teâlâ’n›n medhetti¤i, bütün insanlara ve cinne pey-
gamber olarak seçip gönderdi¤i, son ve en üstün Peygamber’dir. Âlemle-
re rahmet olarak gönderilmifl olup, her fley onun hürmetine yarat›lm›flt›r.
Mübârek ismi, tekrar tekrar medhedilmifl, pekçok övülmüfl mânâs›na gelen
MMuuhhaammmmeedd (aleyhisselâm)d›r. AAhhmmeedd, MMaahhmmûûdd, MMuussttaaffââ gibi baflka mü-
bârek isimleri de vard›r. Babas›n›n ismi Abdullah olup, hicretten 53 sene
önce Rebîu’l-evvel ay›n›n onikisinde Pazartesi gecesi, sabaha karfl› Mek-
ke-i Mükerreme’de do¤du. Târihçiler, bu günün, milâdî sene ile 571 sene-
sinin Nisan ay›n›n yirmisine rastlad›¤›n› bildirmektedirler. 

Do¤madan birkaç ay önce babas› Abdullah, alt› yafl›nda iken de annesi
Âmine vefât etti. Bu sebepten Peygamber Efendimiz’e “DDüürrrr--ii  YYeettîîmm (Kâ-
inât sedefinde bulunan tek, büyük ve en k›ymetli inci)” lakab› da verilmifl-
tir. Sekiz yafl›na kadar dedesi Abdülmuttalib’in, onun ölümü üzerine ise
amcas› Ebû Tâlib’in yan›nda kald›. Yirmibefl yafl›nda HHaaddîîcceettüü’’ll--KKüübbrrââ
vâlidemiz ile evlendi. Bu han›m›ndan do¤an ilk o¤lunun ad› Kâs›m idi.
Araplarda ilk o¤lun babas› olarak, künye ile an›lmak âdetti. Bundan dola-
y› Peygamberimize “EEbbüü’’ll--KKââss››mm yâni Kâs›m’›n babas›” denildi. 

K›rk yafl›nda iken, bütün insanlara ve cinne peygamber oldu¤u Allahü
teâlâ taraf›ndan bildirildi. Üç sene sonra herkesi îmâna ça¤›rmaya bafllad›.
Elliiki yafl›nda iken Mîrâc vukû buldu. Milâd›n 622 y›l›nda 53 yafl›nda ol-
du¤u hâlde, Mekke’den Medîne’ye hicret etti. Yirmiyedi kerre muhârebe
yapt›. 11 (m. 632) senesinde Rebîu’l-evvel ay›n›n onikisinde Pazartesi gü-
nü ö¤leden evvel, 63 yafl›nda iken Medîne-i Münevvere’de vefât etti. 

Allahü teâlâ, bütün peygamberlerine ismi ile hitâb etti¤i hâlde, O’na;
“HHaabbîîbbiimm (Sevgilim)” diye iltifât etmifltir. Cenâb-› Hak, bir âyet-i kerîme-
de meâlen; “SSeennii  ââlleemmlleerree  rraahhmmeett  oollaarraakk  ggöönnddeerrddiikk”” (Enbiyâ sûresi:107)
ve bir hadîs-i kudsîde de; ““SSeenn  oollmmaassaayydd››nn,,  sseenn  oollmmaassaayydd››nn,,  mmaahhllûûkkââtt››  yyaa--
rraattmmaazzdd››mm” buyurdu. 
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Her Peygamber, kendi zamân›nda, kendi mekân›nda, kendi kavminin
hepsinden her bak›mdan üstündür. Peygamberimiz Muhammed aleyhisse-
lâm ise, dünyâ yarat›ld›¤› günden k›yâmet kopuncaya kadar, her zamânda,
her memlekette, gelmifl ve gelecek bütün varl›klar›n her bak›mdan en fazî-
letlisi, en üstünüdür. Hiçbir kimse hiçbir bak›mdan O’nun üstünde de¤il-
dir. Cenâb-› Hak, O’nu öyle yaratm›flt›r.

Mübârek “Nûr”unun yarat›lmas› 
Allahü teâlâ, her fleyden yâni hiçbir fleyi yaratmadan önce, sevgili Pey-

gamberimiz Muhammed aleyhisselâm›n mübârek nûrunu yaratt›. Tefsîr ve
hadîs âlimlerimizden ço¤u bildirdiler ki: “Cenâb-› Hak, kendi nûrundan la-
tîf ve büyük bir cevher yarat›p, ondan bütün kâinât› s›ras›yla vücûda getir-
di. Bu cevhere “NNûûrr--››  MMuuhhaammmmeeddîî” denir. Bütün rûh ve cisimlerin bafllan-
g›c› ve menflei bu cevherdir.” 

Eshâb-› kirâmdan Câbir bin Abdullah, bir gün; “Yâ Resûlallah! Allahü
teâlân›n her fleyden evvel yaratt›¤› fley nedir?” diye sorunca; “HHeerr  flfleeyyddeenn
eevvvveell  sseenniinn PPeeyyggaammbbeerriinniinn  yyâânnii  bbeenniimm  nnûûrruummuu  kkeennddii  nnûûrruunnddaann  yyaarraatttt››..  OO
zzaammâânn;;  lleevvhh,,  kkaalleemm,,  CCeennnneett,,  CCeehheennnneemm,,  mmeelleekk,,  sseemmââvvââtt (gökler), aarrzz (yer-
yüzü), ggüünneeflfl,,  aayy,,  iinnssaann  vvee  cciinnnnîîlleerr  yyookkttuu”” buyurdular.

Nûr-› Muhammedî, Âdem aleyhisselâm›n kalbi ve cesed-i flerîfi yarat›-
l›nca, onun iki kafl› aras›na kondu. Âdem aleyhisselâm kendisine rûh veri-
lince, aln›nda, zühre y›ld›z› gibi parlayan bir nûrun oldu¤unu fark etti.

Âdem aleyhisselâm yarat›ld›¤›nda, Cenâb-› Hakk’›n kendisine; EEbbûû
MMuuhhaammmmeedd yâni Muhammed’in babas› diyerek hitâb etti¤ini ilhâm ile an-
lad› ve; “Ey Rabbim! Bana niçin Ebû Muhammed künyesini verdin?” di-
ye suâl edince, Allahü teâlâ; “Ey Âdem! Bafl›n› kald›r!” dedi. Âdem aley-
hisselâm, bafl›n› kald›r›p bakt›¤›nda, Arfl-› a’lâda sevgili Peygamberimizin
(sallallahü aleyhi ve sellem) nûrdan yaz›lm›fl AAhhmmeedd ismini gördü. O za-
mân; “Ey Rabbim! Bu kimdir?” diye suâl etti. Allahü teâlâ da; “Bu, senin
zürriyetinden bir peygamberdir. O’nun ismi göklerde AAhhmmeedd, yerde ise
MMuuhhaammmmeedd’dir. E¤er O olmasayd›, seni yaratmazd›m. Yerleri ve gökleri
de halk etmezdim” buyurdu.

Nûrunun temiz al›nlardan geçmesi 
Âdem aleyhisselâm yarat›l›nca aln›na, sevgili Peygamberimiz Muham-

med aleyhisselâm›n nûr-› flerîfi kondu. O nûr aln›nda parlamaya bafllad›.
Kur’ân-› kerîmde bildirildi¤i gibi; Âdem aleyhisselâmdan itibâren temiz
babalardan ve temiz analardan geçerek, Peygamber efendimize kadar gel-
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di. Bunu Allahü teâlâ âyet-i kerîmede meâlen flöyle bildirmifltir: 
““SSeenn,,  yyâânnii  sseenniinn  nnûûrruunn,,  hheepp  sseeccddee  eeddeennlleerrddeenn  ddoollaaflfltt››rr››ll››pp,,  ssaannaa  iinnkk››llââbb

eettmmiiflfl,,  uullaaflflmm››flfltt››rr..” (fiuarâ sûresi:219) 
Hadîs-i flerîfte; “AAllllaahhüü  tteeââllââ  iinnssaannllaarr››  yyaarraatttt››..  BBeennii  iinnssaannllaarr››nn  eenn  iiyyii

kk››ssmm››nnddaann  vvüüccûûddaa  ggeettiirrddii..  SSoonnrraa,,  bbuu  kk››ss››mmllaarr››nnddaann  eenn  iiyyiissiinnii  (Arabis-
tan’da) sseeççttii..  BBeennii  bbuunnllaarrddaann  vvüüccûûddaa  ggeettiirrddii..  SSoonnrraa  eevvlleerrddeenn,,  ââiilleelleerrddeenn  eenn
iiyyiissiinnii  sseeççiipp,,  bbeennii  bbuunnllaarrddaann  mmeeyyddaannaa  ggeettiirrddii..  OO  hhââllddee,,  bbeenniimm  rrûûhhuumm  vvee
cceesseeddiimm  mmaahhllûûkkllaarr››nn  eenn  iiyyiissiiddiirr..  BBeenniimm  ssiillssiilleemm,,  eeccddââdd››mm  eenn  iiyyii  iinnssaannllaarr--
dd››rr”” buyurulmufltur.

Di¤er bir hadîs-i flerîfte ise: ““AAllllaahhüü  tteeââllââ,,  hheerr  flfleeyyii  yyookkttaann  vvaarr  eettttii..  HHeerr
flfleeyy  iiççiinnddeenn  iinnssaannllaarr››  sseevvddii,,  kk››yymmeettlleennddiirrddii;;  iinnssaannllaarr  iiççiinnddeenn  ddee  sseeççttiikklleerrii--
nnii  AArraabbiissttaann’’ddaa  yyeerrlleeflflttiirrddii..  AArraabbiissttaann’’ddaakkii  sseeççiillmmiiflfllleerr  aarraass››nnddaann  ddaa,,  bbeennii
sseeççttii..  BBeennii,,  hheerr  zzaammaannkkii  iinnssaannllaarr››nn  sseeççiillmmiiflfllleerriinnddee,,  eenn  iiyyiilleerriinnddee  bbuulluunn--
dduurrdduu..  OO  hhââllddee,,  AArraabbiissttaann’’ddaa  bbaannaa  bbaa¤¤ll››  oollaannllaarr››  sseevveennlleerr,,  bbeenniimm  iiççiinn  ssee--
vveerrlleerr..  OOnnllaarraa  ddüüflflmmaannll››kk  eeddeennlleerr,,  bbaannaa  ddüüflflmmaannll››kk  eettmmiiflfl  oolluurrllaarr”” buyurul-
mufltur.

Yarat›lan ilk insan olan Âdem aleyhisselâm, Muhammed aleyhisselâ-
m›n zerresini tafl›d›¤› için, aln›nda O’nun nûru parl›yordu. Bu zerre Haz-
reti Havvâ’ya, ondan da fiît aleyhisselâma ve böylece temiz erkeklerden
temiz kad›nlara ve temiz kad›nlardan temiz erkeklere geçti. Muhammed
aleyhisselâm›n nûru da zerre ile birlikte, al›nlardan al›nlara geçti. Melek-
ler ne zamân Âdem aleyhisselâm›n yüzüne baksalar, aln›nda Muhammed
aleyhisselâm›n nûrunu görürler ve O’na isti¤fârda bulunurlard›.

Âdem aleyhisselâm vefât edece¤i zaman, o¤lu fiît aleyhisselâma dedi
ki: “Yavrum! Bu aln›nda parlayan nûr, son Peygamber Muhammed aley-
hisselâm›n nûrudur. Bunu, mü’min ve afîf, temiz han›mlara teslîm et ve
o¤luna da böyle vasiyette bulun!” Muhammed aleyhisselâma gelinceye
kadar, bütün babalar, o¤ullar›na böyle vasiyet ettiler. Hepsi bu vasiyeti ye-
rine getirip, en asîl ve en kibâr k›zlar ile evlendiler. Nûr, kad›n-erkek, te-
miz al›nlardan geçerek as›l sahibine ulaflt›. Resûlullah Efendimizin dede-
lerinden birinin iki o¤lu olsa, yâhut bir kabîle iki kola ayr›lsa, Peygambe-
rimiz Muhammed aleyhisselâm›n nûru, en flerefli ve hay›rl› olan tarafta
bulunurdu. Her as›rda O’nun dedesi olan zât, yüzündeki nûrdan belli olur-
du, O’nun nûrunu tafl›yan seçilmifl bir soy vard› ki, her as›rda bu soydan
olan zât›n yüzü pek güzel ve çok nûrlu olurdu. Bu nûr ile kardeflleri ara-
s›nda seçilir, içinde bulundu¤u kabîle baflka kabîlelerden daha üstün, daha
flerefli olurdu. 

Nitekim Peygamber efendimiz bir hadîs-i flerîfinde buyurdular ki: 
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““BBeenniimm  ddeeddeelleerriimmiinn  hhiiçç  bbiirrii  zziinnââ  yyaappmmaadd››..  AAllllaahhüü  tteeââllââ,,  bbeennii,,  ttaayyyyiibb,,
iiyyii  bbaabbaallaarrddaann,,  tteemmiizz  aannaallaarrddaann  ggeettiirrddii..  DDeeddeelleerriimmddeenn  bbiirriinniinn  iikkii  oo¤¤lluu  ooll--
ssaayydd››,,  bbeenn  bbuunnllaarr››nn  eenn  hhaayy››rrll››ss››nnddaa,,  eenn  iiyyiissiinnddee  bbuulluunnuurrdduumm..””

Âdem aleyhisselâmdan beri, evlâddan evlâda geçerek gelen bu nûr, Tâ-
rûh’a, ondan o¤lu ‹brahim aleyhisselâma, sonra o¤lu ‹smâil aleyhisselâma
geçmifltir. Onun da aln›nda günefl gibi parlayan nûr, evlâd›ndan Adnân’a
ondan Me’âd’a, ondan da Nizâr’a intikâl etmifltir. Nizâr do¤unca, babas›
Me’âd, o¤lunun aln›nda nûru görüp sevinmifl, büyük bir ziyâfet vererek;
“Böyle o¤ul için, bu kadar ziyâfet az bir fley” dedi¤i için, o¤lunun ad› Ni-
zâr, yâni az birfley mânâs›nda kalm›flt›r. Bundan sonra da nûr, s›ra ile
intikâl ederek as›l sâhibi olan sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhis-
selâma ulaflm›flt›r. 

Peygamber Efendimizin flerefli
nesebi Adnân’a kadar flöyledir: 

Peygamber efendimiz bir ha-
dîs-i flerîfte flöyle buyurdu: 

“Ben, Abdullah, Abdülmutta-
lib, Hâflim (Amr), Abdü Menâf
(Mu¤îre), Kusayy (Zeyd), Kilâb,
Mürre, Ka’b, Lüveyy, Gâlib, Fihr,
Mâlik, Nadr, Kinâne, Huzeyme,
Müdrike (Âmir), ‹lyâs, Mudar, Ni-
zâr, Me’âd, Adnân o¤lu Muham-
med’im. Mensûb oldu¤um toplu-
luk, ne zamân ikiye ayr›lm›fl ise,
Allahü teâlâ beni muhakkak onla-
r›n en hay›rl› olan taraf›nda bulun-
durmufltur...”

Baflka bir hadîs-i flerîfte de;
““AAllllaahhüü  tteeââllââ,,  ‹‹bbrrââhhiimm  oo¤¤uullllaarr››nn--
ddaann  ‹‹ssmmââiill’’ii  sseeççttii..  ‹‹ssmmââiill  oo¤¤uullllaa--
rr››nnddaann  KKiinnâânnee  oo¤¤uullllaarr››nn››  sseeççttii..  KKii--
nnâânnee  oo¤¤uullllaarr››nnddaann  KKuurreeyyflfl’’ii  sseeççttii..
KKuurreeyyflfl’’tteenn  HHââflfliimm  oo¤¤uullllaarr››nn››  sseeççttii..
HHââflfliimm  oo¤¤uullllaarr››nnddaann  AAbbddüüllmmuuttttaa--
lliibb  oo¤¤uullllaarr››nn››  sseeççttii..  AAbbddüüllmmuuttttaalliibb
oo¤¤uullllaarr››nnddaann  ddaa  bbeennii  sseeççttii”” buyur-
mufltur.
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Me’âd
Adnân



11

Dedesi Hazreti Abdülmuttalib 

Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), Kureyfl kabîlesinin
Hâflim o¤ullar› kolundand›r. Babas› Abdullah’d›r. Onun da babas› fiey-
be’dir. Peygamberimizin dedesi olan fieybe, Medîne’de do¤du. fieybe, baba-
s› Hâflim vefât etti¤inde, daha çocuktu. Bir gün Medîne’de, day›lar›n›n evi
önünde arkadafllar›yla ok tâlimleri yap›yordu. Onlar› seyreden büyükler,
fieybe’nin aln›nda parlayan nûrdan, onun flerefli bir kimsenin o¤lu oldu¤unu
tahmin ederek hayran kald›lar. Ok atma s›ras› fieybe’ye geldi¤inde, yay›n›
gerip hedefe okunu sald›. Ok, tam isâbet edince, o heyecanla; “Ben Hâflim’in
o¤luyum. Elbette okum hedefini bulur!” dedi. Onun bu sözlerinden, Mek-
ke’li Hâflim’in o¤lu oldu¤unu anlad›lar. O s›rada Hâflim ölmüfltü. Abdü Me-
nâf o¤ullar›ndan biri Mekke’ye döndü¤ünde, Hâflim’in kardefli Muttalib’e;
“Medîne’de bulunan ye¤enin fieybe çok ak›ll› bir çocuk. Aln›nda da herke-
si hayran b›rakan bir nûr parl›yor. Böyle k›ymetli bir çocu¤u yan›n›zdan
ay›rman›z do¤ru mu?” dedi. Bunun üzerine Muttalib, hemen Medîne’ye git-
ti ve ye¤eni fieybe’yi alarak Mekke’ye getirdi. Mekke sokaklar›nda; “Bu ço-
cuk kimdir?” diye soranlara da; ““kköölleemmddiirr””  derdi. Bundan sonra fieybe’nin
ismi, Muttalib’in kölesi anlam›na gelen Abdülmuttalib olarak kald›.

Abdülmuttalib, amcas› Muttalib vefât edinceye kadar onun yan›nda kal-
d›. Abdülmuttalib’in mübârek bedeninden misk kokusu gelirdi. Aln›nda, Al-
lahü teâlân›n habîbi Muhammed aleyhisselâm›n nûru parlar, etraf›na hay›r-
lar, bereketler saçard›. Her ne zamân Mekke beldesine ya¤mur ya¤may›p
k›tl›k olsa, Mekke’liler Abdülmuttalib’in eline yap›fl›p kendisini Sebir da¤›-
na ç›kar›rlar, duâ etmesi için ona yalvar›rlard›. O da kimseyi k›rmaz. Allahü
teâlâya ya¤mur ihsan etmesi için duâ ederdi. Cenâb-› Hak da, Abdülmutta-
lib’in aln›nda parlayan sevgili Peygamberimizin nûru bereketine duâs›n› ka-
bûl eder, bol bol ya¤mur gönderirdi. Böylece Abdülmuttalib’in günden gü-

K›ld› ol nûr, ân›n aln›nda karâr, 
Kald› an›n ile, nice rûzigâr.

Sonra Havvâ aln›na, nakl etdi bil, 
Durdu anda dahî nice ay ve y›l.

fiîs do¤du, ona nakl etdi bu nûr, 
Ân›n aln›nda, tecellî k›ld› nûr.

‹rdi ‹brâhîm ve ‹smâîl’e hem. 
Söz uzan›r, ger kalan›n der isem.

‹fl bu resm ile müselsel, muttas›l, 
Tâ olunca Mustafâ’ya müntek›l.

Geldi çün ol rahmeten li’l-âlemîn, 
Vard› nûr, anda karâr k›ld› hemîn.



ne k›ymet ve itibâr› ço¤ald›. Mekke’liler onu bafllar›na reis seçtiler. Ona kar-
fl› gelen olmaz, emri alt›na giren de rahat ve huzûr bulurdu. O devrin hüküm-
darlar› da, Abdülmuttalib’in fazîletini ve büyüklü¤ünü tasdik ederlerdi. Sâ-
dece ‹ran kisrâs› onu çekemez, aç›k ve gizli olarak ona düflmanl›k beslerdi.

Abdülmuttalib, Hanîf dînine tâbi idi, yâni müslüman idi. Bu din, dedele-
rinden ‹brahim aleyhisselâm›n dîni idi. Bu sebeple, hiç bir zamân puta tap-
mad› ve hattâ yanlar›na bile yaklaflmad›. Kâbe’nin etraf›nda Allahü teâlâya
duâ eder, ibâdetini yapard›.

Bir gün rüyâs›nda bir kimse; “Ey Abdülmuttalib! Kalk Tayyibe’yi kaz!”
diyerek kayboldu. Ertesi gün; “Kalk, Berre’yi kaz!” dedi. Üçüncü gün de ay-
n› kimse; “Kalk, Mednûne’yi kaz!” emrini verdi. Rüyân›n arkas› kesilmiyor-
du. Dördüncü gün ise, yine o kimse; “Ey Abdülmuttalib! Kalk, Zemzem ku-
yusunu kaz!” deyince, Abdülmuttalib; “Zemzem nedir? Kuyu nerededir?” di-
ye sordu. O zât da; “Zemzem bir sudur ki, hiç eksilmez ve dibine eriflilmez.
Dünyân›n dört buca¤›ndan gelen hac›lara kifâyet eder. Cebrâil aleyhisselâm›n
kanad›yla vurdu¤u yerden ç›km›flt›r. Allahü teâlân›n, ‹smâil aleyhisselâm için
yaratt›¤› sudur. Susuzlar› kand›r›r. Açlar› doyurur. Hastalara flifâ olur. Yerini
bildireyim. Kurban kestikleri zamân art›klar›n› bir yere dökerler. Sen orada
iken k›rm›z› gagal› bir karga gelir. Gagas›yla yeri efler. Kargan›n eflti¤i yerde,
bir de kar›nca yuvas› görürsün. ‹flte oras› Zemzem’in yeridir” dedi. 

Abdülmuttalib, sabahleyin yan›na o¤lu Hâris’i alarak Kâbe’ye gitti ve
heyecanla beklemeye bafllad›. Bir ara rüyâda söylenildi¤i flekilde k›rm›z› ga-
gal› karga gelip, oradaki bir çukura kondu ve gagas› ile yere vurmaya baflla-
d›. Alt›ndan kar›nca yuvas› ç›kt›. Abdülmuttalib ile o¤lu Hâris, derhal oray›
kazmaya bafllad›lar. Bir müddet kazd›ktan sonra kuyunun a¤z› göründü. Ab-
dülmuttalib bunu görünce; “Allahü ekber, Allahü ekber!” diyerek tekbir ge-
tirmeye bafllad›. 

Bafl›ndan beri, kuyunun kaz›lmas›n› dikkatle tâkib eden Kureyflliler, ona
dönerek; “Ey Abdülmuttalib! Bu, babam›z ‹smâil’in kuyusudur. Onda bizim
de hakk›m›z vard›r. Bizi bu ifle ortak etmelisin!” dediler. Abdülmuttalib ise,
derhal karfl› ç›kt› ve; “Hay›r! Bu ifl, sâdece bana ihsân edilmifl bir vazifedir”
diye cevab verdi. Bunun üzerine Kureyflliler; “Sen yaln›zs›n. Tek o¤lundan
baflka kimsen de yok. Bu flekilde bize karfl› koyman mümkün de¤il!” dediler.
O zaman içi burkuldu. Çünkü kendisini kimsesizlikle ay›pl›yorlard›. Ellerini
semâya kald›rarak; “Yâ Rabbî! Bana on çocuk ihsan eyle. E¤er bu duâm› ka-
bul buyurursan, içlerinden birini Kâbe’de kurban edece¤im” diye yalvard›.

Abdülmuttalib, kaz› iflinin tehlikeli bir hâl ald›¤›n›, neticede fliddetli
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çarp›flmalar›n olabilece¤ini düflündü. Sonunda kazmay› b›rakarak anlaflma
yoluna gitti. ‹flin bir hakem taraf›ndan halledilmesini istedi. Sonunda,
fiam’da oturan bir kâhinin buna bir çâre bulaca¤›na karar verdiler. Ku-
reyfl’in ileri gelenlerinden bir grup ile yola ç›k›ld›. Yolda susuzluktan ve
s›caktan ziyâdesiyle bunalan kervan, hareket edemez oldu. Art›k bir dam-
la suya can atacak hâle gelmifllerdi. Tek arzular›n›n bu olmas›na ra¤men,
kavurucu çölün ortas›nda su bulmak imkâns›zd›. 

Herkesin ümidini kesti¤i bir anda, Abdülmuttalib onlara; “Geliniz, geli-
niz! Toplan›n›z! Hem size, hem de hayvanlar›n›za yetecek kadar su bul-
dum!” diye ba¤›rd›. Muhammed aleyhisselâm›n mübârek nûrunu aln›nda ta-
fl›yan Abdülmuttalib, su ararken, devesinin aya¤› büyük bir tafla tak›lm›fl ve
tafl yerinden oynay›nca alt›ndan su ç›km›flt›. Herkes koflarak geldi, kana ka-
na su içerek yeniden hayat buldu. 

Abdülmuttalib’in bu büyüklü¤ü karfl›s›nda mahcûb olan Kureyflliler; “Ey
Abdülmuttalib! Art›k sana diyecek bir sözümüz kalmad›. Zemzem kuyusu-
nu kazmaya en lây›k olan sensin. Bu hususta seninle bir daha münâkafla et-
meyece¤iz. Art›k hakeme gitmeye de lüzum kalmad›, geri dönüyoruz” dedi-
ler ve Mekke’nin yolunu tuttular. Abdülmuttalib, aln›nda parlayan nûrun
hürmetine, Zemzem kuyusunu kaz›p suyu ç›karma flerefine kavufltu.

Abdullah’›n kurban edilmek istenmesi
Abdülmuttalib’in, Zemzem kuyusunu kazd›ktan sonra flân› ve flöhreti da-

ha çok artt›. Aradan y›llar geçti. Cenâb-› Hak, gönlünün derinliklerinden ko-
parak yapt›¤› duây› kabûl edip Abdülmuttalib’e, Hâris’den baflka on o¤ul ve
alt› k›z çocu¤u ihsan etti. O¤ullar›n›n ismi; Kusem, Ebû Leheb, Hacl, Mu-
kavvim, D›râr, Zübeyr, Ebû Tâlib, Abdullah, Hamza ve Abbâs’d›r. K›zlar›
ise; Safiyye, Âtike, Ümm-ü Hakîm Beydâ, Berre, Ümeyme ve Ervâ idi. Ab-
dülmuttalib, çocuklar› aras›nda en çok Abdullah’› severdi. Çünkü aln›ndaki
nûr, onda parlamaya bafllam›flt›.

Abdülmuttalib’e, bir gün rüyâs›nda; “Ey Abdülmuttalib! Ada¤›n› yerine
getir!” denildi. Sabahleyin Abdülmuttalib bir koç kurban etti. Gece rüyâs›n-
da; “Ondan daha büyü¤ünü kurban et!” emri verildi. Sabahleyin bir s›¤›r
kurban etti¤i hâlde tekrar, rüyâs›nda; “Ondan daha büyü¤ünü kurban et!”
emri üzerine; “Ondan daha büyü¤ü nedir?” diye sordu. O zamân; “O¤ulla-

Yâ Habîballah, yâ Hayra’l-befler müfltâk›nam. 
Öyle kim leb-teflneler yan›p diler hemvâre su.
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r›ndan birini kurban etmeyi adam›flt›n. Ada¤›n› yerine getir!” denildi. 
Ertesi günü Abdülmuttalib çocuklar›n› toplayarak, seneler önce yapt›¤›

duây› söyledi. Sonra o¤ullar›na, içlerinden birini kurban etmesi lâz›m geldi-
¤ini bildirdi. Evlâd›ndan hiç bir muhalefet görmedi. Üstelik onlar; “Ey ba-
bam›z! Ada¤›n› yerine getir! ‹stedi¤ini yapmakta serbestsin!” diye r›zâ gös-
terdiler. Abdülmuttalib, kur’a çekerek kurban olacak o¤lunu tesbit etti.
Kur’a, en çok sevdi¤i o¤lu, aln›nda Allahü teâlân›n habîbi Muhammed aley-
hisselâm›n nûrunu tafl›yan Abdullah’a ç›km›flt›. Abdülmuttalib, bir an sende-
ledi, göz p›narlar› yaflla doldu. Allahü teâlâya verdi¤i sözü yerine getirme-
liydi. Bir eline b›ça¤›, bir eline ci¤erpâresi Abdullah’› alarak, Rabbine ver-
di¤i sözü yerine getirmek için Kâbe’ye vard›. Gözü yafll› baba, Abdullah’›
kurban etmek için bütün haz›rl›klar›n› tamamlad›. 

O esnada, Kureyfl’in ileri gelenleri, hayret dolu bak›fllarla hâdiseyi tâkib edi-
yorlard›, içlerinden Abdullah’›n day›s›; “Ey Abdülmuttalib! Dur! Biz senin bu
o¤lunu bo¤azlamana aslâ râz› de¤iliz. E¤er böyle bir ifl yaparsan, bundan son-
ra Kureyfl aras›nda âdet olur. Herkes o¤lunu kurban için nezredip keser. Böyle
fleye ön ayak olma! Sen, Rabbini baflka bir flekilde râz› eyle!...” dedi. Sonra;
“Bir kâhine sor da sana yol göstersin” diye teklifde bulundu. 

Abdülmuttalib, bu söz üzerine, Hayber’de bulunan Kutbe (veya Secak) ad›n-
daki kâhine gitti ve durumu anlatt›. Kâhin; “Sizde bir insan›n diyeti ne kadar-
d›r?” diye sordu. “On devedir” diye cevap al›nca; “On deve ve o¤lunuz aras›n-
da kur’a çekiniz. Kur’a o¤lunuza ç›karsa, on deve daha art›rarak yeniden kur’a
çekiniz. Kur’a develere ç›k›ncaya kadar böyle art›rarak devam ediniz” dedi. 

Abdülmuttalib, hemen Mekke’ye döndü ve kâhinin dedi¤i gibi yapt›. On
deve art›rarak defalarca kur’a çekti. Hep Abdullah’a ç›kt›. Ancak deve say›-
s› yüze ç›k›nca, kur’a develere isabet etti. ‹htiyat olsun diye iki defa daha
çekti. Her iki kur’a da, develere ç›kt›. Abdülmuttalib; “Allahü ekber! Alla-
hü ekber!” diyerek tekbirlerle develeri kurban etti. Etlerini kendisi ve o¤ul-
lar›ndan hiç biri almad›. Hepsini fakirlere da¤›tt›.

Âdem aleyhisselâmdan beri, bir de ‹smâil aleyhisselâm›n kurban edilme
hâdisesi vard›r. Peygamber efendimizin nesebi, ‹smâil aleyhisselâma dayan-
d›¤› için; “BBeenn,,  iikkii  kkuurrbbaannll››¤¤››nn  oo¤¤lluuyyuumm” buyurmufllard›r.

Babas› Hazreti Abdullah

‹ki cihân›n efendisi olan Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm›n nû-
runu aln›nda tafl›yan Abdullah, do¤du¤unda, kitap ehli birbirine; “Âhir za-
man peygamberinin babas› Mekke’de dünyâya geldi” diye haber verdiler. 



‹srâilo¤ullar›n›n yanlar›nda yünden örülme bir cübbe var idi ki, bu cüb-
be Yahyâ aleyhisselâm›n olup, flehîd oldu¤u zamân üzerinde bulunuyordu
ve mübârek kan› bu cübbeye bulaflm›fl idi. Kitaplar›nda da; “Ne zamân bu
kan tazelenir damlamaya bafllarsa, âhir zamân peygamberinin babas› dünyâ-
ya gelir” yaz›yordu. ‹flte ehl-i kitap bu alâmeti görerek, Abdullah’›n do¤du-
¤unu anlad›lar. Lâkin k›skan›p nice defâlar öldürmeye kasdettilerse de, Al-
lahü teâlâ Abdullah’› aln›ndaki nûrun bereketiyle korudu. 

Abdullah bülu¤ ça¤›na eriflti¤inde, gerek güzel ahlâk› ile, gerekse yak›fl›k-
l›l›¤› ile insanlar aras›nda mümtaz bir flah›s oldu. Uzaktan-yak›ndan herkes,
ona k›zlar›n› vermek için yar›fla girdiler. Nice hükümdarlar Abdülmuttalib’e
gelerek k›zlar›n› o¤luna almas› için teklifte bulundular ve bunun için her fedâ-
kârl›¤a katlanacaklar›n› bildirdiler. Fakat Abdülmuttalib herbirini uygun lisan
ile reddederdi. 

Abdullah, onsekiz yafl›na girdi¤inde güzelli¤i dillere destan oldu. Aln›n-
daki nûr, günefl gibi parlar, gören k›zlar›n ister istemez gönlü ona akard›.
Güzelli¤i ve flöhreti M›s›r’a kadar yay›lm›flt›, iki yüze yak›n k›z onunla ev-
lenmek için Mekke’ye kadar gelip, evlenme teklif etmifllerdi. Abdülmuttalib
ise o¤luna; zamân›n en kibar, asîl, güzel, ‹brahim aleyhisselâmdan beri uy-
duklar› Hanîf dînine ba¤l› mümin bir k›z ar›yordu.

Kitaplar›nda bildirilen âhir zamân Peygamberinin, kendi kavimlerinden
olmayaca¤›n› anlayan ‹srâilo¤ullar›, çekememezlik yüzünden, Abdullah’›
öldürmeye and içtiler. Bu ifl için silâhl› yetmifl kifliyi Mekke’ye gönderdiler.
Bir f›rsat›n› bulup, o ân› beklemeye bafllad›lar. Nihâyet Abdullah’›n k›ra ç›k-
t›¤› bir gün, kimsenin görmedi¤ini zannettikleri bir s›rada k›l›çlar›n› çekip,
üzerine hücum ettiler. O gün, hikmet-i ilâhiyye gere¤i, Abdullah’›n akrabâ-
lar›ndan Vehb bin Abd-i Menâf da, bir kaç arkadafl› ile ava ç›km›flt›. Bunlar,
Abdullah’›n üzerine at›lan ‹srâilo¤ullar›n› gördüler. Akrabâl›k gayretiyle
Abdullah’› kurtarmak için yard›m etmeye karar verdiler. Fakat karfl›dakiler
çok kalabal›kt›. Bu çarp›flmada ma¤lûb olacaklar› belli idi. Nihâyet, nasihat
yolunu seçmeyi uygun buldular. Onlara do¤ru yaklaflt›klar› zamân, bu âlem-
de hiç kimseye benzemeyen, ya¤›z atlara binmifl, eli k›l›çl› pek çok kimse-
nin gaybdan y›ld›r›m gibi yetifltiklerini, tekbir sesleri ile ‹srâilo¤ullar›na sal-
d›rd›klar›n› ve hepsini k›l›çtan geçirerek kaybolduklar›n› gördüler. Vehb, bu
hâl karfl›s›nda flaflt› ve Abdullah’›n nas›l korundu¤unu ve Allahü teâlâ kat›n-
daki k›ymetini anlad›. Eve gelince, durumu han›m›na anlatt›. Her ikisi de
k›zlar›n›n dengi olan yi¤idin, Abdullah oldu¤unu kabul edip, Âmine’yi ona
vermek için karara vard›lar.
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Abdülmuttalib de, Benî Zühre kabîlesinin büyü¤ü Vehb’in k›z› Âmi-
ne’nin hüsn ü cemâlini, iffet ve hayâs›n›, dînine ba¤l›l›¤›n› iflitmiflti. Soy
bak›m›ndan da akrabâ idiler ve bir kaç bat›n yukar›da birlefliyorlard›.
O¤lu Abdullah’a bu k›z› almak için Vehb’in evine gitti. Abdülmuttalib,
Vehb’in k›z›n› o¤lu Abdullah’a isteyince, Vehb; “Ey amca o¤lu! Biz bu
teklifi sizden önce ald›k” dedi ve daha önce flâhid oldu¤u hâdiseyi anlat-
t›. Sonra flunu da ilâve etti. “Âmine’nin annesi bir rüyâ gördü. Anlatt›¤›-
na göre evimize bir nûr girmifl, ayd›nl›¤› yeri ve gökleri tutmufl. Ben de
bu gece rüyâmda, dedemiz ‹brahim aleyhisselâm› gördüm. Bana; “Ab-
dülmuttalib’in o¤lu Abdullah’la, k›z›n Âmine’nin nikâhlar›n› ben k›y-
d›m. Sen de onu kabul et!” dedi. Bugün sabahtan beri bu rüyân›n te’siri
alt›nday›m. Acaba ne zamân gelecekler, diye merak ediyordum.” Bu söz-
leri duyan Abdülmuttalib’in dilinden “Allahü ekber! Allahü ekber!” ses-
leri dökülmüfltü. Nihâyet o¤lu Abdullah’›, Vehb’in k›z› Âmine ile evlen-
dirdi. Âmine ile Abdullah’›n evlenmeleri husûsunda baflka rivâyetler de
vard›r.

Mübârek “nûr”unun annesine geçmesi

Server-i Âlem (sallallahü aleyhi ve sellem) Efendimizin mübârek nû-
ru, annesine geçti¤i zamân kurtlar, kufllar birbirlerine; “Kâinât›n Efendi-
si’nin dünyây› teflrifleri yaklaflt›. O, yeryüzünün emîni, zamân›n günefli-
dir” diyerek müjde verdiler. O gece, Kâbe’deki bütün putlar yüz üstü düfl-
tü. O zamânlar Mekke-i Mükerreme’de k›tl›k vard›. Senelerdir ya¤mur
ya¤mam›flt›. A¤açlarda yeflil bir yaprak yoktu, mahsûlden eser görünmez
olmufltu. ‹nsanlar s›k›nt› içine düflmüfl, ne yapacaklar›n› bilemez hâle gel-
mifllerdi. Sevgili Peygamberimizin mübârek nûru, Hazreti Abdullah’dan
Hazreti Âmine’ye geçtikten sonra o kadar ya¤mur ya¤d›, o kadar mahsûl
oldu ki, o seneye bboolllluukk  sseenneessii diye isim verdiler.

Âmine vâlidemiz hâmile iken, kocas› Abdullah ticâret için fiam’a git-
miflti. Dönüflünde hastaland›. Medîne’ye gelince day›lar› Neccâro¤ullar›-
n›n yan›nda on sekiz veya yirmi befl yafl›nda iken vefât etti. Bu haber Mek-
ke’de duyulunca koca flehir üzüntüye gark oldu. Eshâb-› kirâmdan Abdul-
lah ibn-i Abbâs (rad›yallahü anh) flöyle bildirmifltir: “Peygamber efendi-
mizin babas› Abdullah, o¤lu do¤madan vefât edince melekler; “Ey Rabbi-
miz, Resûlün yetim kald›” dediler. Allahü teâlâ; “O’nun koruyucusu ve
yard›mc›s› benim” buyurdu.”
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Fil vak’as›

Resûl-i Ekrem (sallallahü aleyhi ve sellem) Efendimiz’in do¤mas›na iki
ay kadar zamân vard›. Bu s›rada Fil vak’as› meydana geldi. ‹nsanlar›n her ta-
raftan ak›n ak›n gelip Kâbe’yi ziyâret etmesine engel olmak isteyen Yemen
vâlisi Ebrehe, Bizans imparatorunun da yard›m› ile San' â’da büyük bir kili-
se yapt›rd›. ‹nsanlar›n bu kiliseyi ziyâret etmelerini istedi. Araplar ise eskiden
beri Kâbe’yi ziyâret ettiklerinden, Ebrehe’nin yapt›rd›¤› kiliseye hiç îtibâr et-
mediler. Hakâret gözüyle bakt›lar. Hattâ içlerinden biri kiliseyi kirletti. 

Bu hâdiseye k›zan Ebrehe, Kâbe’yi y›kmaya karar verdi ve bu maksatla
büyük bir ordu haz›rlay›p Mekke üzerine yürüdü. Ebrehe’nin ordusu Mek-
ke’ye yaklafl›nca, Kureyfl’in mallar›n› ya¤ma etmeye bafllam›fllar, Abdül-
muttalib’e âit iki yüz deveye de el koymufllard›. Abdülmuttalib, Ebrehe’ye
gidip develerini istedi. Ebrehe; “Ben sizin mukaddes Kâbe’nizi y›kmaya
geldim. Sen onu korumak istemiyorsun da develerini mi istiyorsun?” dedi.
Abdülmuttalib; “Ben develerin sahibiyim. Kâbe’nin elbette sahibi vard›r.
Onu, O korur” dedi. Ebrehe; “Bana karfl› onu koruyacak yoktur!” dedi ve
Abdülmuttalib’e develerini verip gönderdi. Sonra Kâbe’ye do¤ru ordusuna
hareket emrini verdi. Ebrehe’nin ordusunda, önde yürütülen ve böylece za-
fere kavuflulaca¤›na inan›lan “Mamûd” ad›nda bir fil vard›. Ebrehe, Kâbe’ye
yönelince, bu fil yere çöktü ve yürümez oldu. Hâlbuki Yemen’e çevrilince,
koflarak gidiyordu. 

Böylece, Mekke’ye yaklafl›p hücûma gücü yetmeyen Ebrehe’nin ordusu
üzerine, Allahü teâlâ, Ebâbîl yâni Da¤ K›rlang›c› denilen kufllardan bir sürü
gönderdi. Bu kufllar›n her biri, nohut veya mercimek büyüklü¤ünde üçer tafl
tafl›yorlard› ki bu tafllar›n biri a¤›zlar›nda, ikisi de ayaklar›nda idi. Bunlar› Eb-
rehe’nin ordusu üzerine b›rakt›lar. Tafllar, askerleri, bafllar›ndan itibâren diki-
ne delip geçiyordu. Tafla hedef olan her asker, derhal ölüyordu. Âyet-i kerî-
mede de bildirildi¤i gibi, ordu, yenilmifl ekin yapra¤› gibi oldu. Bu durumu
gören Ebrehe, telâfllanarak kaçmak istedi. Fakat kaçamad›. Tafllara as›l hedef
o idi ve ona da isabet etmiflti. Kaçt›kça, etleri parça parça dökülerek öldü. Bu
vak’a, Kur’ân-› Kerîm’in Fîl Sûresi’nde meâlen flöyle bildirilmifltir: 

“(Ey Resûlüm! Kâbe’yi tahrib etmek isteyen) ffiill  ssaahhiipplleerriinnee (fillerle tec-
hîz edilmifl Ebrehe ordusuna), RRaabbbbiinniinn  nnaass››ll  mmuuââmmeellee  eettttii¤¤iinnii  ggöörrmmeeddiinn
mmii??  OOnnllaarr››nn  (Kâbe-i muazzamay› tahrip etmek fleklindeki) hhîîlleelleerriinnii,,  bbooflflaa
çç››kkaarrmmaadd››  mm››??  ÜÜzzeerrlleerriinnee, ssüürrüülleerr  hhââlliinnddee  kkuuflflllaarr  ggöönnddeerrddii..  OO  kkuuflflllaarr››nn  hheerr  bbii--
rrii  oonnllaarr››nn  üüzzeerriinnee,,  ççaammuurrddaann  yyaapp››llmm››flfl  vvee  aatteeflflddee  ppiiflfliirriillmmiiflfl  ttaaflfl  aattaarrllaarrdd››..  NNii--
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hhââyyeett  AAllllaahhüü  tteeââllââ  oonnllaarr››,,  ggüüvvee  yyeemmiiflfl  eekkiinn  yyaapprraa¤¤››  ggiibbii,,  yyookk  eeddiivveerrddii.. (Kurt-
lar taraf›ndan kemirilip, do¤ranan yenik ekin yapraklar› hâline getiriverdi.)”

Müjde haberleri

Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm›n gelece¤i, Âdem
aleyhisselâmdan îtibâren her peygambere ve ümmetlerine bildirilmifl; do¤-
mas› yaklafl›nca, olacak hâdiselerden pek ço¤u müjdelenmifltir.

Musa aleyhisselâma gelen, sonradan tahrif edilen Tevrât’ta, flöyle yaz›l›d›r: 
“O, öyle mübârek bir zâtt›r ki, himmeti yüksek, yard›m› ziyâdedir. Fakirle-

rin sevgilisi, zenginlerin tabîbidir. O, güzellerin güzeli, temizlerin temizidir.
Sohbet ederken yumuflak, taksim ederken âdil, her muamelede do¤rudur. Kâ-
firlere karfl› sert ve fliddetlidir. Yafll›lara hürmet, küçüklere flefkat ve rahmet
eder. Az fleye flükreder. Esirlere ac›r. Hep güler yüzlüdür. Gülüflü tebessüm
fleklindedir, kahkaha atmaz. Ümmîdir; hiç bir fley okumadan ve yazmadan her
fley O’na bildirilmifltir. O, Allahü teâlân›n resûlüdür. Kötü huylu, kat› kalpli de-
¤ildir. Çarfl› ve pazarlarda yüksek sesle ba¤›rmaz. O’nun ümmeti iyi ahlâk sâ-
hibidir. Yüksek yerlerde Allahü teâlân›n ‹smini anarlar. Müezzinleri minareler-
de halk› dâvet ederler. Abdest alarak namaz k›larlar. Namazda saflar› düzeltir,
bir hizâda dururlar. Geceleri onlar›n tesbih sesleri bal ar›s›n›n sesi gibi duyulur.
Mekke’de do¤ar. Medîne’den fiam’a kadar her yer O’nun idâresinde olur. ‹smi
Muhammed’dir ki, O’na mmüütteevveekkkkiill diye isim verdim. Bozuk dinleri kald›r›p
do¤ru olan hak dîni yay›p yerlefltirmedikçe, O’nu dünyâdan ç›karmam. O, hal-
k› Hakk’a ça¤›r›r, O’nun bereketiyle görmeyen gözler aç›l›r, görür, iflitmeyen
kulaklar iflitir. Kalblerden gaflet gider...”

Dâvûd aleyhisselâma gelen, sonradan tahrif edilen Zebûr’da: 
“O, öyle bir kimsedir ki, eli aç›kt›r; yâni cömerttir. Asla k›zmaz. Çok yu-

muflakt›r. Güzel yüzlü, tatl› sözlü, nûrânî yüzlüdür. ‹nsanlar›n tabîbidir. Çok
a¤lar, az güler. Az uyur, çok düflünür. Yarat›l›fl› hofl ve güzeldir. Sözleri gö-
nülleri al›r, rûhlar› cezbeder... Ey Habîbim! Himmet k›l›c›n› s›y›r›p, bütün
kuvvetinle kahramanl›k meydan›nda kâfirlerden intikam alas›n. Güzel bir li-
sân ile benim hamd ve senam› her yere yayas›n. Bütün kâfirlerin bafllar›, se-
nin kerâmetli ellerin önünde e¤ilecektir...” diye yaz›l›d›r.

‹sâ aleyhisselâma gelen, sonradan tahrif edilen ‹ncîl kitab›nda da:
“O, çok yemez; cimri de¤ildir. Hîle yapmaz, kimseyi kötülemez, hiç ace-

le etmez. Kendi için intikam almaz. Tembel de¤ildir. Kimseyi g›ybet et-
mez...” fleklinde bildiriliyor.

Yine ‹ncîl’de flöyle yaz›l›d›r:
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“Rab taraf›ndan ç›k›p gelecek olan O Münhamennâ, Rab taraf›ndan ç›k›p
gelecek O Rûhu’l-kuds gelmifl olsayd›, O, bana flehâdet ederdi. Siz de, flehâ-
det edersiniz. Çünkü öteden beri benimle birlikte bulunuyorsunuz. Ben bun-
lar›, size söyledim ki, flüpheye düflmeyesiniz ve sürçmeyesiniz.” Burada ge-
çen Münhamennâ kelimesi Süryânîce Muhammed demektir.

Câhiliye devri

Fahr-i Kâinât Efendimiz do¤madan önce, bütün âlem, manevî yönden
müthifl bir zulmet, karanl›k içinde idi. ‹nsanlar hadsiz, hudutsuz derecede az-
g›nlaflm›fllar, Allahü teâlân›n gönderdi¤i dinler unutulmufl; ilâhî hükümlerin
yerini, insanlar›n kafalar›ndan ç›kan fikirler, düflünceler alm›flt›. Bütün mah-
lûklar, insanlar›n vahflet ve zulümlerinden iyice bunalm›fllard›. 

Yeryüzünde bulunan bütün milletlerde Allahü teâlâ unutulmufl, huzûrun,
saadet ve sevincin kayna¤› olan TTeevvhhîîdd inanc› ortadan kalkm›flt›. Küfür f›r-
t›nas›, kalblerden îmân› söküp atm›fl, gönüllerde Allahü teâlâya inanma ye-
rine, putlara tapma fikri yerleflmiflti. 

Mûsa aleyhisselâm›n getirdi¤i din unutulmufl, Tevrat bozulmufltu. ‹srâ-
ilo¤ullar› birbirlerine düflmüfltü. Îsâ aleyhisselâm›n getirdi¤i H›ristiyanl›k da
büsbütün bozulmufl, din ile hiç bir alâkas› kalmam›flt›. Teslis, yâni üçlü tan-
r› fikri kabul edilmiflti. ‹ncil’in asl› kaybolmufl, papazlar onu istedikleri gibi
de¤ifltirmifllerdi. Her iki kitap da, Allah kelâm› olmaktan ç›km›flt›.

M›s›r’da, bozulmufl Tevrat’›n hükmü, Bizans’ta yine de¤ifltirilmifl H›ris-
tiyanl›k vard›. ‹ran’da atefle tap›l›yor, ateflperestlerin atefli tam bin senedir
söndürülmüyordu. Çin’de Konfüçyüsizm, Hindistan’da Budizm gibi uydur-
ma dinler hüküm sürüyordu.

Arabistan’›n insanlar› daha da flafl›rm›fl ve sap›tm›fllard›. Bunlar, Allahü te-
âlân›n çok k›ymet verdi¤i Kâbe-i muazzamaya, üçyüzaltm›fl (360) adet put
yerlefltirmifllerdi. Kâbe-i muazzama ise, Arfl’da meleklerin ziyâret etti¤i
“Beyt-i Ma’mûr”un ayn› büyüklükte bir numûnesi idi. Kim Kâbe’ye hürmet-
sizlikte bulunmuflsa, Cenâb-› Hak onu, en k›sa zamânda helâk eylemiflti. 

Cürhüm kabîlesi de zinâ ve fuhuflta ileri gitmiflti. Bu kabîlenin çok sayg›-
s›z ve pek alçakça hareketlerini gören hükümdarlar›, onlara; “Ey Cürhümîler!
Allahü teâlân›n Harem-i flerîfîni ve Harem’in emniyetini gözeterek kendini-
ze geliniz. Sizden önce gelen Hûd, Sâlih ve fiu’ayb’›n (aleyhimüsselâm) üm-
metlerinden her birinin bafllar›na gelen hâlleri ve nas›l helâk olduklar›n› bili-
yorsunuz. Birbirlerinize iyili¤i emrediniz, kötülüklerden sak›nd›r›n›z. Geçici
kuvvetinize güvenerek aldanmay›n›z. Mekke’de, Hak’dan yüz çevirmekten
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ve zulümden sak›n›n›z. Çünkü; zulüm, insanlar›n helâkine sebeb olur. Allahü
teâlâya yemîn ederek söylüyorum ki, bir kimse bu bölgede otursun, zulüm
yaps›n, Hak’dan yüz çevirsin de Allahü teâlâ onlar›n soylar›n› kesmifl, kökle-
rini kaz›m›fl ve yerlerine baflka bir kavmi getirmifl olmas›n. Azg›nl›¤›na de-
vam eden ve Hak’tan yüz çeviren Mekke halk› için, burada devaml› kalmak
yoktur. Sizden önce bu bölgede oturan, sizden daha uzun ömürlü, sizden da-
ha kuvvetli, sizden daha kalabal›k ve zengin olan Tasm, Cedis ve Amâlika’l›-
lar›n bafl›na gelenleri biliyorsunuz, Onlar›n, Harem-i flerîfi hafife almalar›,
Hak’dan yüz çevirerek zulme dalmalar›, bu mübârek yerden ç›kar›l›p at›lma-
lar›na sebeb olmufltur. Allahü teâlân›n, bâz›lar›na küçük kar›ncalar› musallat
ederek, kimini k›tl›kla, bâz›lar›n› da k›l›nçla ç›kard›¤›n› görmüfl ve iflitmiflsi-
nizdir!” diyerek onlara nasihat eyledi. 

Fakat onlar dinlemediler. Neticede Allahü teâlâ onlar› da, bu azg›nl›kla-
r› sebebiyle, periflân eyledi...

‹flte böyle bir zamânda, yeryüzünün merkezi olan mübârek Mekke’de, küfür
sel gibi ak›yor, Beytullah’›n içine, Lât, Uzzâ, Menât gibi yüzlerce put doldurulu-
yordu. Zulüm son haddine var›yor, ahlâks›zl›k, iftihar vesîlesi olarak kabul edi-
liyordu. Arabistan, dînî, rûhî, içtimaî ve siyâsî bak›mlardan, yayg›n bir karanl›k,
tam bir câhiliyet, taflk›nl›k, azg›nl›k ve sap›kl›k içerisinde idi. CCââhhiilliiyyyyee  ddeevvrrii  de-
nilen bu zamânda, insanlar genellikle göçebe hayât› yafl›yorlard› ve kabîlelere
bölünmüfllerdi. Devaml› çekiflme hâlinde olan Arap kabîleleri, bask›n ve ya¤ma-
c›l›¤›, kendileri için bir geçim vâs›tas› say›yorlard›. Zulmün ve ya¤mac›l›¤›n yay-
g›nlaflt›¤› kabîlelerden meydana gelen Arabistan’da, siyâsî bir nizam, içtimâî bir
düzen de mevcut de¤ildi. Ayr›ca içki, kumar, zina, h›rs›zl›k, zulüm, yalan ve ah-
lâks›zl›k nâm›na ne varsa alabildi¤ine yay›lm›flt›. Zulme, güçlünün güçsüze kar-
fl› kulland›¤› en amans›z ve tüyleri ürpertici bir vâs›ta olarak baflvuruluyor; ka-
d›n, elde basit bir mal gibi al›n›p sat›l›yordu. Bir k›sm› da k›z çocuklar›n›n do¤-
mas›n› bir felâket ve yüz karas› say›yorlard›. Bu korkunç telakkî o dereceye ç›k-
m›flt› ki, küçük k›z çocuklar›n›, kumlar üzerinde açt›klar› çukurlara diri diri yat›-
r›p; “Babac›¤›m! Babac›¤›m” diyerek boyunlar›na sar›lmalar›na ve ac› ac› feryat
etmelerine hiç kulak asmadan, üzerlerini toprakla kapatarak ölüme terk ediyor-
lard›. Bu hareketlerinden dolay› vicdanlar› hiç s›zlam›yor, hattâ bunu bir kahra-
manl›k say›yorlard›. Netice itibariyle o zamân›n insanlar› aras›nda flefkat, merha-
met, iyilik ve adâlet gibi güzel hasletler yok olmufl gibiydi.

Ancak bu devirde Araplar aras›nda, dikkate de¤er bir husus vard›. O da
edebiyât, belâgat ve fesâhatin de¤er kazan›p zirveye ç›kmas›yd›. fiâire ve fli-
ire çok önem verirler, bunu büyük bir iftihar vesilesi sayarlard›. Güçlü bir
flâir, hem kendisi hem de kabîlesi için itibâr sa¤lard›. Muayyen zamânlarda
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panay›rlar kurulur. fiiir ve hitâbet yar›flmalar› yap›l›rd›. Birinci gelenlerin fli-
irleri veya hitâbeleri Kâbe duvar›na as›l›rd›. Câhiliye devrindeki Kâbe duva-
r›na as›lan en meflhur yedi fliire, “eell--MMuuaallllaakkââttuu’’ss--SSeebb’’aa” yâni ‘yedi ask›’
denilirdi.

O zamân Arabistan’da insanlar, inanç bak›m›ndan da, bölük bölüktü. Bir
k›sm› tamâmen inançs›z ve dünyâ hayât›ndan baflka bir fley kabul etmiyor.
Bir k›sm› ise Allahü teâlâya ve âhiret gününe inan›yor, fakat insanlardan bir
Peygamberin gelece¤ini kabul etmiyordu. Bir k›sm› da Allahü teâlâya inan›-
yor, âhirete inanm›yordu. Di¤er büyük bir k›sm› da, Allahü teâlâya flirk ko-
flup putlara tap›yordu. Müflriklerin her birinin evinde bir put bulunuyordu. 

Bütün bunlardan baflka, Hazreti ‹brahim’in bildirdi¤i din üzere olan ve
“HHaannîîfflleerr” denilen kimseler de vard›. Bunlar Allahü teâlâya inan›r ve putlar-
dan uzak dururlard›. Peygamber efendimizin babas› Abdullah, dedesi Ab-
dülmuttalib, annesi ve bâz› kimseler, bu din üzere idiler.

Hanîflerden baflka bütün gruplar bât›l yolda olup, büyük bir zulmet ve
karanl›k içinde idiler.

Nûr-i âlemsin bugün hem dahî mahbûb-i Hudâ
Eyleme âfl›klar›n bir lahza kap›ndan cüdâ

Gitmesin nâm-› flerîfin bu dilimden dem-be-dem
Dertli gönlüme devâd›r cân bulur ondan safâ

Umar›m her bir ad›n baflka flefâat eyleye
Ahmed ü Mahmûd, Ebû’l-Kâs›m Muhammed Mustafâ

Çünki denildi ona “Ve’fl-fiems” dahi “Ve’d-Duhâ”
Rûyuna aln›na mihr ü mâh› benzetsem n’ola

Bu libâs u hây hûy u tantana nedir dilâ
E¤nine hil’at yeterken bir palâs u bir abâ

Cürm ü isyân›m bir bîrûndur gerçi hadden serverâ
Sen flefâ’at kân›s›n geldim sana flefkat uma

Bu Muhibbî tövbe eyler, tövbesin eyle kabûl
Fitne-i fleytândan sakla onu yâ Rabbenâ 

KANÛNÎ SULTAN SÜLEYMAN (MUH‹BBÎ)
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DÜNYÂYI TEfiR‹FLER‹
(DO⁄UMU)

Âlem öylesine kararm›fl ve etraf› zulmet o flekilde kaplam›flt› ki, insanlar
her fleyin yarat›c›s› olan Allahü teâlâya îmân ve ibâdet etmeyi b›rakm›fllar-
d›. fiaflk›nl›klar›ndan kâinatta cereyan eden hâdiselere ve Cenâb-› Hakk’›n
yaratt›¤› eflyâya, bilhassa elleriyle yonttuklar› tafltan ve tahtadan putlara
“ilâh” diye tap›n›yorlard›.

Âlem mahzûn, varl›klar mahzûn, gönüller mahzûndu ve yüzler gülmeyi
unutmufltu. Allahü teâlân›n, di¤er mahlûklardan üstün olarak yaratt›¤› insan-
lar›n, Cehennem’den kurtulmalar›na sebep olacak bir kahraman lâz›md›. Ni-
tekim do¤mas›na çok az bir zamân kalm›flt›. Âlem, Âdem aleyhisselâmdan
bugüne kadar, temiz al›nlardan temiz al›nlara geçerek gelen nûrun sahibini
karfl›lamak için haz›rlan›yordu. ‹nsanlara ve cinne ebedî saâdeti gösterecek
eflsiz ‹nsan geliyordu!... fiefkat ve merhamet menba›, Rabbi’nin ahlâk› ile
ahlâklanm›fl yüksek insan geliyordu!...

Makâm-› mahmûd sahibi, flefâatçilerin bafl tâc› geliyordu!... Kâinat›n ho-
cas›, varl›klar›n özü, insanlar›n efendisi geliyordu! Mahfler gününün imdâda
yetiflicisi, peygamberlerin sultân› geliyordu!... Allahü teâlân›n Habîbi, sev-
gilisi, hürmetine yarat›ld›¤›m›z, âlemlere rahmet olan sevgili Peygamberi-
miz geliyordu!... (Sallallahü aleyhi ve sellem)

Bu gelen ilmi ledün sultân›d›r, 
Bu gelen tevhîd ü irfân kân›d›r.

Bu gelen aflk›na, devreyler felek, 
Yüzüne müfltâk durur ins ü melek. 

Yedi kat yer, yedi kat gök, k›saca âlem büyük bir hürmet ve sevinç içinde
Seyyidü’l-Mürselîn, Hâtemü’l-Enbiyâ, Habîb-i Hudâ olan efendisini bekle-
mekte idi. Bütün mahlûkât hâl lisân› ile: “Hofl geldin yâ Resûlallah!” demek
için haz›rlanm›flt›. Hicretten 53 sene evvel Fil vak’as›ndan iki ay kadar sonra,
Rebî’ulevvel ay›n›n onikinci Pazartesi gecesi sabaha karfl› Mekke’nin Hâfli-
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mo¤ullar› mahallesinde, Safâ tepesi yak›n›nda bir evde hasretle beklenen, Al-
lahü teâlân›n nûru Muhammed Mustafâ (sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem)
do¤du. O’nun teflrifiyle âlem, yeniden hayat buldu. Karanl›klar, birden “Nûr”
ile ayd›nland›.

““MMeeddâârriiccüü’’nn--nnüübbüüvvvvee”” kitab›nda buyuruldu ki: 
“fiereflerin en yücesine mazhar olan annelerin en bahtiyâr› Hazreti Âmi-

ne, hamileli¤ini flöyle anlat›r: “O servere hâmile oldu¤um günlerde, hiç ac›
ve elem görmedim. Hâmile oldu¤umu hissetmezdim. Ancak alt› aydan son-
ra bir gün, uyku ile uyan›kl›k aras›nda bir kimse bana; “Senin hâmile oldu-
¤un kimdir, bilir misin?” dedi. “Bilmiyorum” cevâb›n› verince; “Bilmifl ol
ki, Peygamberlerin sonuncusuna hamilesin!” haberini verdi. Do¤um zamân›
yaklafl›nca, o kimse tekrar geldi, dedi ki: “Ey Âmine ! Çocuk do¤unca, ismi-
ni Muhammed koy.“ Baflka bir rivâyette de; “Ey Âmine ! Çocuk do¤unca,
‹smini Ahmed koy” fleklinde bildirilmifltir.” 

Hazreti Âmine vâlidemiz, do¤um ân›n› da flöyle anlat›r: 
“Do¤um ân› geldi¤inde, heybetli bir ses iflittim. Ürpermeye bafllad›m.

Sonra beyaz bir kufl gördüm, gelip kanad› ile beni s›vazlad›. Korku ve ür-
pertiden eser kalmad›. O anda susam›fl, sanki hararetten yan›yordum. Ya-
n›mda süt gibi beyaz, bir kâse flerbet gördüm. O flerbeti, içmem için bana
verdiler. ‹çtim, baldan tatl› ve so¤uk idi. Art›k susuzlu¤um kalmam›flt›.
Sonra büyük bir nûr gördüm, evim o kadar nûrland› ki, O nûrdan baflka bir
fley görmüyordum. 

O s›rada etraf›m› sar›p, bana hizmet eden pek çok han›m gördüm.
Boylar› uzun, yüzleri günefl gibi parl›yordu. Bunlar, Abdü Menâf kabîle-
sinin k›zlar›na benzerlerdi. Bunlar›n birden bire ortaya ç›kmalar›ndan
hayret içinde idim. Onlardan biri dedi ki: “Ben Fir’avn’›n han›m› Âsi-
ye’yim! Di¤eri de; “Ben de Meryem bint-i ‹mrân’›m. Bunlar da Cennet
hûrileridir” dedi. 

Bu gece, ol gecedir kim, ol flerîf, 
Nûr ile âlemleri eyler latîf.

Bu gece dünyây› ol Cennet k›lar, 
Bu gece eflyâya Hak rahmet k›lar.

Bu gece flâdân olur erbâb-› dil, 
Bu geceye can verir eshâb-› dil.

Rahmeten li’l-âlemîndir Mustafâ, 
Hem flefîü’l-müznibîndir Mustafâ.

Do¤du ol sâatde ol Sultân-› Dîn
Nûra gark oldu semâvât ü zemîn.

Yarat›lm›fl cümle old› flâd›mân 
Gam gidip âlem yeniden buldu can.
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Yine o esnada beyaz, uzun ve gökden yere kadar uzanm›fl ipek bir kumafl
gördüm. “Onu insanlar›n gözünden örtün” dediler. O anda bir bölük kufl pey-
dâ oldu. A¤›zlar› zümrütten, kanatlar› yâkûttand›. Korkudan terlemifltim, dü-
flen ter damlalar›ndan misk kokusu yay›l›yordu. O hâlde iken gözümden per-
deyi kald›rd›lar. Bütün yeryüzünü do¤udan bat›ya kadar gördüm. Etraf›m› me-
lekler kuflatm›flt›. 

Muhammed aleyhisselâm do¤ar do¤maz, mübârek bafl›n› secdeye koydu,
flehâdet parma¤›n› kald›rd›. Sonra gökden, onu bürüyen, beyaz bir bulut par-
ças› indi. Bir ses iflittim; “O’nu ma¤ripten meflr›ka kadar her yerde gezdirin.
Gezdirin ki, cümle âlem O’nu ismiyle, cismiyle ve s›fat›yle görsünler.
O’nun isminin Mâhî oldu¤unu yâni Allahü teâlâ, O’nunla flirk eserlerini yok
etti¤ini bilsinler” diyordu. O bulut da gözden kayboldu ve Muhammed’i
(sallallahü aleyhi ve sellem) bir beyaz yünlü kumafl içinde sar›l› gördüm. Yi-
ne o s›rada, yüzleri günefl gibi parlayan üç kifli geldi. Birinin elinde gümüfl-
ten bir ibrik, birinin elinde zümrütten bir le¤en, birinin elinde de bir ipek
vard›. ‹brikten sanki misk daml›yordu. Mübârek o¤lumu le¤enin içine koy-
dular. Mübârek bafl›n› ve aya¤›n› y›kay›p, ipe¤e sard›lar. Sonra mübârek ba-
fl›na güzel koku sürdüler, mübârek gözlerine sürme çektiler ve gözden kay-
boldular.”

‹ndiler gökden melekler saf saf. 
Kâbe gibi k›ld›lar evim tavâf.

Geldi hûrîler bölük bölük bu¤ur, 
Yüzleri nûrundan evim doldu nûr.

Hem havâ üzre döflendi bir döflek,
Ad› Sündüs döfleyen ân› melek.

Çün göründü bana bu ifller ayân, 
Hayret içre kalm›fl idim ben hemân.

Yar›l›p divâr ç›kd› nâgehân, 
Üç bile hûrî bana oldu ayân.

Bâz›lar› der ki, ol üç dilberin, 
Âsiye’ydi biri ol mâh-peykerin.

Biri Meryem Hâtûn idi âflikâr,
Birisi hem hûrîlerden bir nigâr.

Geldiler lûtf ile ol üç mâh-cebîn, 
Verdiler bana selâm ol dem hemîn.

Çevre yan›ma gelip oturdular,
Mustafâ’y› birbirine mufltular.

Dediler o¤lun gibi hiç bir o¤ul,
Yarad›lal› cihân gelmifl de¤ül, 

Bu senin o¤lun gibi kadr-i cemîl, 
Bir anaya vermemifldir ol Celîl.

Ulu devlet buldun ey dildâre sen,
Do¤acakt›r senden ol hulk-› hasen.
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Muhammed aleyhisselâm do¤du¤u s›rada, Hazreti Âmine vâlidemizin
yan›nda Abdurrahmân bin Avf’›n annesi, fiifâ Hâtûn, Osman bin Ebi’l-Âs’›n
annesi Fât›ma Hâtûn ve Peygamberimizin halas› Safiyye Hâtûn vard›. Bun-
lar da gördükleri nûru ve di¤er hâdiseleri haber verdiler. 

fiifâ Hâtûn flöyle anlat›yor: “Ben, o gece Âmine’nin yan›nda yard›mc›
olarak bulunuyordum. Muhammed aleyhisselâm›n, do¤ar do¤maz duâ ve ni-
yaz etti¤ini iflittim. Gâibden; “YYeerrhhaammüükkee RRaabbbbüükkee” diye söylendi. Sonra
bir nûr ç›k›p o kadar ›fl›k verdi ki, do¤udan bat›ya kadar her yer göründü...” 

Bundan baflka bir çok hâdiseye flâhid olan fiifâ Hâtûn; “Ne zamân ki,
O’na peygamberli¤i bildirildi, hiç tereddüd etmeden ilk îmân edenlerden bi-
ri de ben oldum” demifltir. 

Safiyye Hâtûn da flöyle anlatm›flt›r: 
“Muhammed aleyhisselâm do¤du¤u s›rada, her taraf› bir nûr kaplad›. Do-

¤ar do¤maz secde etti, mübârek bafl›n› kald›r›p aç›k bir dil ile; ““LLââ  iillââhhee  iill--
llaallllââhh,,  iinnnnîî  rreessûûlluullllââhh”” dedi. O’nu y›kamak istedi¤imde, “biz onu y›kanm›fl
olarak gönderdik” denildi. Göbe¤i kesilmifl ve sünnet edilmifl olarak görül-
dü. Do¤ar do¤maz secde etti. O s›rada hafif sesle bir fleyler söylüyordu, ku-
la¤›m› mübârek a¤z›na yaklaflt›rd›m “ÜÜmmmmeettîî,,  ÜÜmmmmeettîî! (Ümmetim, ümme-
tim)” diyordu.”

Sevgili Peygamberimiz do¤du¤u s›rada, dedesi Abdülmuttalib, Kâbe-i fle-
rîfe’nin yan›nda Allahü teâlâya yalvar›p duâ ediyordu. Bu zamân müjde ver-
diler. Muhammed aleyhisselâm›n do¤du¤u günde bir çok hâdiseler gören Ab-
dülmuttalib, bu müjdeye çok sevinip; “Bu o¤lumun flân›, flerefi çok yüce ola-
cakt›r” dedi.

Cümle zerrât-› cihân edip nidâ, 
Ça¤r›flarak dediler kim merhabâ.

Merhabâ ey Al-i sultân merhabâ 
Merhabâ ey Kân-› irfân merhabâ

Merhabâ ey s›rr-› Fürkân merhabâ 
Merhabâ ey derde dermân merhabâ

Merhabâ ey Bülbül-i bâ¤-› cemâl, 
Merhabâ ey âflinâ-yi Zü’l-Celâl.

Merhabâ ey mâh u hurflîd-i Hudâ, 
Merhabâ ey Hak’dan olmayan cüdâ,

Merhabâ ey âsî ümmet melcei, 
Merhabâ ey çâresizler melcei.

Merhabâ ey cân-› bâkî merhabâ, 
Merhabâ uflflâka sâkî merhabâ.

Merhabâ ey kurretü’l-ayn-› Halîl, 
Merhabâ ey hâs-› mahbûb-i Celîl.

Merhabâ ey rahmeten lil-âlemîn, 
Merhabâ sensin flefî’ü’l-müznibîn.

Merhabâ ey pâdiflâh-› dü cihân, 
Senin için oldu kevn ile mekân.



Abdülmuttalib, böylesine büyük bir mutlulu¤u kutlamak için, do¤umun
yedinci gününde Mekke halk›na üç gün ziyâfet verdi. Ayr›ca flehrin her ma-
hallesinde develer keserek,insan ve hayvanlar›n istifâdesine sundu. Ziyâfet
s›ras›nda çocu¤a hangi ismi koydun diyenlere; “MMUUHHAAMMMMEEDD” (sallallahü
aleyhi ve sellem) ismini verdim” dedi. Neden atalar›ndan birinin ismini ver-
medin diyenlere ise; “Allahü teâlân›n ve insanlar›n O’nu methetmelerini,
övmelerini istedi¤im için” cevâb›n› verdi. Baflka bir rivâyette de “Muham-
med” ismini koyan›n Âmine Hâtûn oldu¤u bildirilmifltir.

Do¤du¤u gece görülenler

Resûl-i Ekrem (sallallahü aleyhi ve sellem) efendimiz, do¤madan önce
ve do¤du¤u s›rada; O’nun dünyây› teflrif etmesine alâmet olarak bir çok hâ-
diseler meydana gelmifltir. O zamân›n meflhûr kimseleri, daha Peygamber
efendimiz do¤madan önce rüyâlar görmüfllerdi. Rüyâlar›n› kâhinlere ve za-
mân›n meflhûr âlimlerine tâbir ettirdiklerinde, bunlar›n Muhammed aleyhis-
selâm›n gelece¤ini gösterdi¤ini söylemifllerdir. Sevgili Peygamberimizin de-
desi Abdülmuttalib flöyle anlatm›flt›r:
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fiöyle Beytullâh’a karfl› ol Resûl, 

Yüz yere sürmüfl ve secde k›lm›fl ol.

Secdede bafl› dili tahmîd eder, 

Hem getirmifl parma¤›n tevhîd eder.

Der ki, ey Mevlâ yüzüm tutdum sana,

Yâ ‹lâhî ümmetim vergil bana.

Hakk’a ba¤lay›p gönülden himmeti, 

Der idi kim Ümmetî vâ Ümmetî.

Ey cemâli gün yüzü bedr-i münîr, 
Ey kamu düflmüfllere sen destegîr

Ey gönüller derdinin dermân› sen, 
Ey yarad›lm›fllar›n sultân› sen.

Sensin ol Sultân-› cümle enbiyâ, 
Nûr-› ceflm-i evliyâ vü asfiyâ.

Ey risâlet taht›n›n sen hâtemi,
Ey nübüvvet mührünün sen hâtemi.

Çünkü nûrun rûflen etdi âlemi, 
Gül cemâlin gülsen etdi âlemi.

Oldu zâil zulmet-i cehl ü dalâl, 
Buldu bâ¤-› ma’rifet ayn-› kemâl.

Yâ Habîballah bize imdâd k›l, 
Son nefes dîdâr›n ile flâd k›l.

SÜLEYMAN ÇELEB‹



“Bir defâs›nda uykuya dalm›flt›m. Gördü¤üm rüyâdan büyük ürpertiyle
uyand›m. Hemen bir kâhine gidip, anlat›p, tâbir ettirmek istedim. Yan›na
vard›¤›mda, yüzüme bak›p; “Ey Kureyfl’in reîsi! Sana ne oldu? Yüzünde
bambaflka bir hâl görülüyor. Yoksa seni bu hâle getiren mühim bir hâdise mi
var?” dedi. “Evet, henüz hiç kimseye anlatmad›¤›m dehfletli bir rüyâ gör-
düm” dedikten sonra, yan›nda oturup anlatmaya bafllad›m.

“Bu gece rüyâmda çok büyük bir a¤aç vard›. Bir ucu semâya yükselmifl,
dallar› do¤uya ve bat›ya yay›lm›flt›. O a¤açtan öyle bir nûr saç›l›yordu ki,
günefl yan›nda çok hafif kal›r. Bâzan gözüküyor, bâzan gözden kayboluyor-
du. ‹nsanlar ona yönelmiflti. Her an nûru art›yordu.

Kureyfl kabîlesinden bâz›lar› o a¤ac›n dallar›na tutunuyor, di¤er bir k›sm›
da a¤ac› kesmeye çal›fl›yordu. Bir genç de onu kesmek isteyenlere mâni olu-
yordu. Çok güzel bir yüzü vard› ve ben flimdiye kadar öyle bir yüz görmedim.
Ayr›ca vücûdundan etrafa hofl kokular yay›l›yordu. A¤ac›n bir dal›n› tutmak
için elimi uzatt›m, fakat ulaflamad›m” dedim. Rüyâm› bitirince, kâhinin yüzü
de¤iflti. Benzi sarard›. Sonra; “Ondan senin nasibin yok!” demesi üzerine; “Ki-
min nasîbi var?” diye sordum. “O a¤ac›n dal›na tutunanlar›n” dedi ve devam
ederek; “Senin sulbünden bir peygamber gelecek, her tarafa mâlik olacak, in-
sanlar O’nun dînine girecekler!” dedi. Sonra yan›mda bulunan o¤lum Ebû Tâ-
lib’e dönerek; “Bu, herhâlde O’nun amcas› olacak” dedi. Ebû Tâlib bu hâdi-
seyi Peygamber efendimize peygamberli¤i bildirilince anlatm›fl ve; “iflte o
a¤aç, Ebü’l Kâs›m, el-Emîn Muhammed aleyhisselâmd›r” demifltir.

Sevgili peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm›n dünyâya geldi¤i ge-
ce, bir y›ld›z do¤du. Bunu gören Yahudi âlimleri, Muhammed aleyhisselâ-
m›n do¤du¤unu anlam›fllard›. Eshâb-› kirâmdan Hassan bin Sabit anlat›r:

“Ben sekiz yafl›nda idim. Bir sabah vakti Yahudi’nin biri; “Hey Yahudi-
ler!” diye ç›¤l›k atarak kofluyordu. Yahudiler; “Ne var, bu ba¤›rman neden-
dir?” diyerek yan›na toplan›nca, o; “Haberiniz olsun, Ahmed’in y›ld›z› bu
gece do¤du! Ahmed bu gece dünyâya geldi...” diye cevap verdi.

Resûl-i Ekrem efendimizin do¤du¤u gece Kâbe’deki putlar›n hepsi yüz
üstü yere y›k›ld›. Urvetü’bnü’z-Zübeyr rivâyet eder: “Kureyfl’den bir cemâ-
atin bir putu vard›. Y›lda bir defâ onu tavâf ederler, develer kesip flarap içer-
lerdi. Yine öyle bir gün, putun yan›na vard›klar›nda, onu yüzüstü yere y›k›l-
m›fl buldular. Kald›rd›lar, yine kapand›. Bu hâl üç defa tekrarland›. Bunun
üzerine etraf›nâ iyice destek verip diktikleri s›rada, flöyle bir ses iflitildi: “Bir
kimse do¤du, yeryüzünde her yer harekete geldi. Ne kadar put varsa hepsi
y›k›ld›. Krallar›n korkudan kalbleri titredi!” Bu hâdise tam Muhammed
aleyhisselâm›n do¤du¤u geceye rastl›yordu.
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Medâyin flehrindeki ‹ran Kisrâs›n›n saray›n›n on dört kulesi (burcu) y›-
k›ld›. O gece gürültüyle ve dehfletle uyanan Kisrâ ve halk›; yine kendilerin-
den bâz› ileri gelenlerin gördükleri korkunç rüyâlar› tâbir ettirdiklerinde, bu-
nun büyük bir fleye alâmet oldu¤unu anlam›fllard›.

Yine o gece, mecûsî yâni atefle tapanlar›n bin seneden beri yanmakta olan
kocaman atefl y›¤›nlar› âniden sönüverdi. Ateflin söndü¤ü târihi kaydettiler,
Kisrâ’n›n saray›nda burçlar›n y›k›ld›¤› geceye rastl›yordu.

O zamân mukaddes say›lan Sâve gölünün de o gece bir anda suyu çeki-
lip kuruyuvermiflti.

fiam taraf›nda bin y›ldan beri suyu akmayan ve kurumufl olan Semâve
nehri vâdisi, o gecede dolup taflarak akmaya bafllad›.

Muhammed aleyhisselâm›n do¤du¤u geceden itibaren, fleytan ve cinler ar-
t›k Kureyfl kâhinlerine hâdiselerden haber veremez oldu. Kehânet sona erdi...

Habîb-i Ekrem Efendimizin do¤du¤u gece ve daha sonra, o zamâna ka-
dar görülmemifl bu hâdiselerden baflka, bir çok hâdiseler vukû buldu. Bütün
bunlar, son peygamber Muhammed aleyhisselâm›n do¤du¤una iflaretti.

Mevlid Gecesi

Peygamber Efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) do¤du¤u geceye
Mevlid Gecesi denir. Mevlid, do¤um zaman› demektir. Kadir gecesinden
sonra en k›ymetli gecedir ve bu gecede sevgili Peygamberimiz do¤du¤u için
sevinenler affolunur. Bu gece, Peygamber efendimizin do¤du¤u s›rada gö-
rülen hâlleri, mûcizeleri okumak, dinlemek, ö¤renmek çok sevâbd›r. Sevgi-
li Peygamberimiz kendi de anlat›rd›. 

Eshâb› kirâm da bu gece bir yere toplan›rlar, o günü yâd ederler, okurlar
ve anlat›rlard›. Dünyân›n her taraf›ndaki müslümanlar, her sene bu geceyi
Mevlid Kandili olarak kutlamaktad›r. Her yerde MMeevvlliidd kasideleri okunarak,
Kâinat›n sultân› hat›rlan›lmaktad›r.

Her peygamberin ümmeti, kendi peygamberinin do¤um gününü bayram
yapm›flt›r. Bu gün de, müslümanlar›n bayram› olup, nefl’e ve sevinç günüdür.

Süt anneye verilmesi

Âmine vâlidemiz, nûrlu yavrusunu kuca¤›na ald›¤›nda, kocas› Hazreti
Abdullah’›n vefât ac›s›n› unutur gibi oldu. Dokuz gün emzirdikten sonra da,
Ebû Leheb’ in cariyesi olan Süveybe Hâtûn bir kaç gün süt annelik hizme-
tinde bulundu. Süveybe Hâtûn daha önce de Hazreti Hamza’y›, sonra da Ebû
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Seleme’yi emzirmiflti. Haf›z ibni Cezrî diyor ki: “Ebû Leheb rüyada görü-
lüp, ne hâlde oldu¤u soruldukta, kabir azab› çekiyorum. Ancak, her sene,
Rebî’ul-evvel ay›n›n on ikinci geceleri, azab›m hafifliyor. ‹ki parma¤›m ara-
s›ndan ç›kan serin suyu emerek ferahl›yorum. Bu gece, Resûlullah dünyâya
gelince, Süveybe ismindeki cariyem, bunu bana müjdelemiflti. Ben de, se-
vincimden, bunu âzâd etmifl ve O’na süt annelik yapmas›n› emretmifltim.
Bunun için, bu gecelerde azab›m hafifliyor dedi.”

O zamanda Mekke halk›, âdet olarak, çocuklar›n› bir süt anneye verirlerdi.
Havas› iyi, suyu tatl› olan civar yerlerdeki yaylalara gönderilen çocuklar, bir
müddet, verildikleri süt annelerinin yan›nda kal›rlard›. Buna Mekke’nin s›cak
havas› sebep oluyordu. Her sene bu maksatla Mekke’ye pek çok han›m gelirdi.
Bunlar emzirmek için birer çocuk al›p giderlerdi. Çocuklar› büyütüp teslîm edin-
ce, pek çok ücret ve hediyeler al›rlard›.

Peygamber efendimizin do¤du¤u sene de yaylalarda yaflayan Benî Sa’d
kabîlesinden birçok han›m, süt anneli¤i niyeti ile Mekke’ye geldi. Her biri em-
zirmek üzere birer çocuk alm›flt›. Benî Sa’d kabîlesi, Mekke civar›ndaki kabîle-
ler aras›nda; flerefte, cömertlikte, mertlik ve tevâzûda ve Arapça’y› düzgün ko-
nuflmakta pek meflhurdu. Kureyfl kabîlesinin ileri gelenleri çocuklar›n›n, daha
çok bu kabîleye verilmesini isterlerdi. O sene Benî Sa’d kabîlesinin yurdunda
fliddetli bir kurakl›k ve k›tl›k hüküm sürüyordu. Bu kabîleden Halîme Hâtûn bu
durumu flöyle anlat›r: 

“Ben o sene k›rlarda gezip ot toplar, bunu buldu¤um için Allahü teâlâya
flükrederdim. Bâzan üç gün geçmesine ra¤men a¤z›ma bir fley koymazd›m.
Bu hâlde iken bir çocu¤um oldu. Bir taraftan açl›k, di¤er yandan da do¤u-
mun s›k›nt›s› vard›. Açl›ktan yer ile gö¤ü, gece ile gündüzü fark edemedi-
¤im anlar da olurdu. Bir gece sahrada uyuyakalm›fl›m. Rüyamda bir flah›s
beni sütten ak bir suyun içine dald›rd› ve; “Bu sudan iç” dedi. Kan›ncaya ka-
dar içtim. Sonra içmem için yine zorlad›. ‹çtikçe içtim, baldan tatl› idi. “Sü-
dün çok olsun ey Halîme! Beni tan›d›n m›?” diye sordu. Tan›mad›¤›m› söy-
leyince; “Ben senin s›k›nt›l› hâlinde etti¤in hamd ve flükrünüm. Ey Halîme!
Mekke’ye git. Orada sana bir “Nûr” arkadafl olur, bereketlerle dolars›n. Bu
rüyay› da kimseye söyleme!” dedi. Uyand›¤›mda gö¤üslerimi süt ile dolu
buldu¤um gibi, s›k›nt› ve açl›¤›n da beni terketti¤ini gördüm.”

K›tl›ktan dolay›, ücretle çocuk emzirip s›k›nt›lar›n› gidermek üzere, di¤er
senelere nisbetle; daha çok süt annesi Mekke’ye gelmiflti. Hepsi de zengin ai-
lelerin çocuklar›n› almak telâfl› içinde idi. Acele ile gelen kad›nlar, birer çocuk
alm›fllard›. Fakat Peygamber efendimiz yetim oldu¤u için, fazla ücret alamama
düflüncesiyle, O’na istekli görünmemifllerdi. Bu kad›nlar içinde; iffeti, temizli-
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¤i, hilmi yâni yumuflakl›¤›, hayâs› ve güzel ahlak›yla tan›nm›fl Halîme Hâtûn
da vard›. Bindikleri hayvan zay›f oldu¤u için Mekke’ye gelmekte geç kalm›fl-
lard›. Fakat bu gecikme onlara, arad›klar›ndan daha fazlas›na kavuflmaya sebep
olmufltu. Kocas› ile Mekke’de dolaflarak zengin ailelerin çocuklar›n›n al›nm›fl
oldu¤unu gördüler. Lâkin bofl dönmek de istemiyorlard›. Bir çocukla dönmek
tek arzular› olmufltu. 

Nihâyet hürmet celbeden ve simas› çok sevimli olan bir zâtla karfl›laflt›lar.
Bu, Mekke’nin reîsi Abdülmuttalib idi. ‹steklerini ö¤rendikten sonra, torununu
almalar›n›, bu sayede, büyük devlet ve saadete kavuflacaklar›n› söyledi. Abdül-
muttalib’in muhabbeti ve yak›nl›¤› onlar› kendisine çekiyordu. Teklifini hemen
kabul ettiler. Sonra yafll› dede, Halîme Hâtun’u Hazreti Âmine’nin evine götür-
dü. Halîme Hâtûn flöyle anlat›r: 

“Çocu¤un baflucuna vard›¤›mda, kunda¤a sar›l›, yeflil ipekten bir örtünün
üstünde m›fl›l m›fl›l uyuyor, etrafa misk kokusu yay›l›yordu. Hayret içinde ka-
l›p bir anda O’na öylesine ›s›nd›m ki, gönlüm uyand›rma¤a raz› olmad›. Elimi
gö¤süne koyunca, uyand› ve bana bak›p tebessüm etti. Bense bu tebessüme tu-
tulup kendimden geçtim. Sonra, annesi böylesine güzel ve mübârek çocu¤u ba-
na vermez düflüncesiyle yüzünü örtüp, hemen kuca¤›ma ald›m. Sa¤ mememi
verdim, emme¤e bafllad›. Sol mememi verdim, emmedi. Abdülmuttalib, bana
dönerek; “Sana müjdeler olsun ki, han›mlar içinde senin gibi nîmete kavuflan
olmad›” dedi. 

Âmine Hâtûn da bana sevgili yavrusunu verdikten sonra; “Ey Halîme, üç
gün evvel; “Senin o¤luna süt verecek kad›n, Benî Sa’d kabîlesinin Ebû Züeyb
soyundand›r” diye bir ses iflittim” dedi. Bunun üzerine; “Ben, Benî Sa’d kabî-
lesindenim ve babam›n künyesi Ebû Züeyb’dir” cevâb›n› verdim.” Halîme Hâ-
tûn yine flöyle anlatm›flt›r: 

“Âmine Hâtûn bana daha nice vak’alar anlatt› ve vasiyette bulundu. Ben de
Mekke’ye gelmeden önce gördü¤üm rüyay› ve gelirken sa¤›mdan solumdan;
“Sana müjdeler olsun ey Halîme! O gözler kamaflt›ran ve âlemleri ayd›nlatan
nuru emzirmek sana nasîb olacak” diye sesler geldi¤ini anlatt›m.”

Halîme Hâtûn der ki: 
“Muhammed aleyhisselâm› al›p Hazreti Âmine’nin evinden ayr›ld›m. Ko-

cam›n yan›na geldim. O da kuca¤›mdaki çocu¤un yüzüne bak›p kendinden geç-
ti ve; “Ey Halîme bugüne kadar böyle güzel yüz görmedim”, O’nu yan›m›za
al›r almaz kavufltu¤umuz bereketleri görünce de; “Ey Halîme! Bilmifl ol ki, sen
çok Mübârek ve kadri yüksek bir çocuk alm›fls›n” dedi. Ben de; “Vallahi, zâ-
ten böyle dilerdim, istedi¤im oldu” diye mukabelede bulundum.”

Halîme Hâtûn, kocas› ile birlikte, Muhammed aleyhisselâm› al›p, Mek-
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ke’den yola ç›kt›klar› andan îtibaren O’nun bereketine kavuflmaya bafllad›lar.
Çelimsiz ve h›zl› gidemeyen merkebleri, art›k küheylan kesilmiflti. Beraber gel-
dikleri kafile, onlardan önce yola ç›k›p çok uzaklaflm›fl olmas›na ra¤men, kafi-
leye yetiflip onlar› geride b›rakm›flt›. Benî Sa’d yurduna vard›ktan sonra görül-
memifl bir bollu¤a ve berekete kavufltular. Sütü az olan hayvanlar›n›n memele-
ri dolup tafl›yordu. Bunu gören komflular› hayret edip, bunun, emzirmek için al-
d›klar› çocuk sebebiyle oldu¤unu aç›kça anlam›fllard›.

Kurakl›k sebebiyle çok s›k›nt›ya düfltüler ve bir ara ya¤mur duâs›na ç›kt›lar.
Muhammed aleyhisselâm› yanlar›nda götürüp duâ ederek O’nun hürmetine bol
ya¤mura ve berekete kavufltular.

Peygamber efendimiz, süt annesi Halîme Hâtun’un sa¤ memesini emer, sol
memesini emmezdi. Onu da süt kardefline b›rak›rd›. ‹ki ayl›k iken emekledi. Üç
ayl›k olunca ayakta durur, dört ayl›k iken duvara tutunarak yürürdü. Befl ayl›k
iken yürüdü, alt› ayl›k iken çabuk yürümeye bafllad›. Yedi ayl›k iken her tarafa
gider oldu. Sekiz ayl›k iken anlafl›lacak flekilde, dokuz ayl›k iken gâyet aç›k ko-
nuflmaya bafllad›. On ayl›k iken ok atmaya bafllad›. Halîme Hâtûn flöyle anlat-
m›flt›r: “‹lk konuflmaya bafllad›¤›nda ““LLââ  iillââhhee  iillllaallllaahhüü  vvaallllaahhüü  eekkbbeerr..  VVeellhhaamm--
ddüülliillllaahhii  rraabbbbiill  ââlleemmiinn”” dedi. O günden sonra Allahü teâlân›n ismini anmadan
hiç bir fleye elini uzatmad›. Sol eli ile bir fley yemezdi. Yürümeye bafllad›¤›n-
da, çocuklar›n oynad›klar› yerden uzak durur ve onlara; ““BBiizz,,  bbuunnuunn  iiççiinn  yyaarraa--
tt››llmmaadd››kk”” buyururdu. Her gün O’nu günefl ›fl›¤› gibi bir nûr kaplar ve yine aç›-
l›rd›. Ay ile konuflur, ona iflaret ettikçe ay hareket ederdi.

Halîme Hâtûn flöyle anlat›r: 
“Muhammed aleyhisselâm, iki yafl›na girince, O’nu sütten kestim. Sonra

annesine vermek üzere kocamla Mekke’ye gittik. Fakat O’nun öyle bereketle-
rine kavuflmufltuk ki, O’ndan ayr›lmak, mübârek yüzünü görmemek bize çok
güç geliyordu. O’nun hâllerini annesine anlatt›m. Âmine Hâtûn; “Benim o¤lu-
mun büyük flân› vard›r” dedi. Ben; “Vallahi, bundan daha mübârek bir kimse
görmedim” dedim. Sonra, Âmine Hâtun’a, bir çok bahaneler bularak biraz da-
ha yan›m›zda kalmas›n› istedim. Bizi k›rmad› ve yan›m›zda kalmas› için izin
verdi. O’nunla tekrar kabîlemize döndük. Bu sayede evimiz bereketle doldu,
mal›m›z, mülkümüz ve flân›m›z artt›. Say›s›z nîmetlere kavufltuk.”

Mübârek gö¤sünün yar›lmas› 

Halîme Hâtûn anlatt›:
“Server-i âlem (sallallahü aleyhi ve sellem) bir gün; “GGüünnddüüzzlleerrii  kkaarrddeeflfllleerriimm

ggöörrüünnmmeezzlleerr..  SSeebbeebbii  nneeddiirr??”” diye sorunca; “Koyun gütmeye giderler. Eve, an-
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cak gece gelirler” dedim. Bunun üzerine, “BBeennii  ddee  oonnllaarrllaa  bbeerraabbeerr  ggöönnddeerr..  BBeenn
ddee  kkooyyuunn  ggüüddeeyyiimm”” dedi. Bahaneler bulup nice özürler söyledim. Sonunda gön-
lünün raz› olmas› için; “Peki” dedim. Ertesi gün Mübârek saçlar›n› tarad›m. El-
biselerini giydirip süt kardeflleriyle beraber gönderdim. Bir kaç gün gidip geldi.
Bir gün süt kardefli fieymâ k›rdan geldi¤inde; “Gözümün nuru o¤lum Muham-
med nerededir?” diye sordum. “Sahradad›r” dedi. “Ci¤erimin köflesi bu s›ca¤a
nas›l dayan›yor?” diye sordu¤umda, fieymâ; “Ey anneci¤im! O’na asla zarar
gelmez. Zîrâ, mübârek bafl› üzerinde bir bulut, devaml› O’nunla hareket etmek-
te; böylece güneflin s›ca¤›ndan korunmaktad›r” cevâb›n› verdi. “Neler söylüyor-
sun? Bu söylediklerin hakîkaten do¤ru mudur?” dedi¤imde, yemîn etti. Ancak
o zaman rahatlad›m. Yine bir ö¤le vakti süt kardefli Abdullah bana gelip; “An-
neci¤im! Acele koflun!... Kureyflî kar›ndafl›mla beraber koyun güdüyorduk. An-
s›z›n yefliller giymifl üç kimse geldi. Kardeflimi yan›m›zdan al›p da¤›n bafl›na gö-
türdüler. Arkas› üzere yat›r›p b›çak ile karn›n› yard›lar. Haber vermek için gel-
di¤imde oradayd›lar. Kardeflimin sa¤ kal›p kalmad›¤›n› bilemiyorum” dedi. O
ânda kan beynime s›çrad›. Sür’atle oraya geldik. O’nu gördük. Hemen Mübârek
yüzünü bafl›n› öpüp; “Ey gözümün nûru! Ey âlemlere rahmet o¤lum! Bu nice
hâldir? Ve bafl›na gelen nedir? Seni kim rahats›z etti?” diye sordum. O da; “Ev-
den ç›kt›ktan sonra yeflil elbiseli iki kimse gördüm. Birinin elinde gümüflten bir
ibrik, birinin elinde yeflil zümrütten bir le¤en vard›. Le¤en, kardan beyaz bir fley
ile dolu idi. Beni da¤ bafl›na götürdüler. Biri, arkam üzere yat›rd›. Ben seyreder-
ken gö¤sümü göbe¤ime kadar yard›. Hiç ac› ve elem duymad›m. Elini sokup
içinde ne varsa ç›kard›lar. O beyaz fley ile y›kay›p yerine koydular. Biri di¤eri-
ne; “Kalk, ben de hizmetimi yerine getireyim” dedi ve elini sokup yüre¤imi ç›-
kard›. ‹ki parça etti ve içinden siyah bir fley ç›kar›p att›. Ve; “Senin vücûdunda
fleytan›n nasîbi bu idi. Ç›kar›p att›k. Ey Allahü teâlân›n sevgilisi! Seni vesvese-
den ve fleytan›n hîlesinden emîn ettik” dedi. Sonra yüre¤imi kendi yanlar›nda
olan latîf ve yumuflak bir fley ile doldurdular. Nûrdan bir mühürle mühürlediler.
Hâlen o mührün so¤uklu¤u, bütün azalar›mda mevcuttur. Onlardan biri, elini ya-
r›lan yere koyunca yaram iyileflti. Sonra beni ümmetimden on kifli ile tartt›lar,
ben a¤›r geldim. Bin kimse ile tartt›lar yine a¤›r geldim. Bunun üzerine onlardan
biri di¤erine; “Art›k onu tartmay› b›rak. Vallahi O’nu bütün ümmetiyle bile tar-
tacak olsan, a¤›r gelir” dedi. O zaman her biri elimi ve yüzümü öptüler ve beni
burada koyup gittiler” dedi. Yar›lan yer, mübârek gö¤sünde belli idi.

Sevgili Peygamberimizin bafl›ndan geçen ve Kur’ân-› kerîmin ‹nflirah sû-
resinin birinci âyet-i kerîmesinde bildirilen bu hâdiseye “fiakk-› sadr” yâni
gö¤sünün yar›lmas› denir.

Muhammed aleyhisselâma peygamberli¤i bildirildikten sonra Eshâb-› ki-
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râmdan bâz›lar›, “Yâ Resûlallah! Bize kendinizden bahseder misiniz?” deyince;
“BBeenn,,  cceeddddiimm  ‹‹bbrraahhiimm’’  iinn  dduuââss››yy››mm..  KKaarrddeeflfliimm  ÎÎssââ’’nn››nn  mmüüjjddeessiiyyiimm!!  AAnnnneemmiinn
iissee  rrüüyyââss››yy››mm..  OO  bbaannaa  hhââmmiillee  iikkeenn  fifiaamm  ssaarraayyllaarr››nn››  aayydd››nnllaattaann  bbiirr  nnûûrruunn  kkeennddii--
ssiinnddeenn  çç››kktt››¤¤››nn››  ggöörrmmüüflflttüü......  BBeenn  SSaa’’dd  bbiinn  BBeekkrr  oo¤¤uullllaarr››  yyaann››nnddaa  eemmzziirriilliipp  bbüüyyüü--
ttüüllddüümm””  buyurdu. 

Halîme Hâtûn, dört yafl›ndan sonra O’nu Mekke’ye götürüp annesine ver-
di. Dedesi Abdülmuttalib, Halîme Hâtun’a çok büyük hediyeler verip ihsanda
bulundu. Hâlime Hâtûn O’nu Mekke’ye b›rak›nca, ayr›l›¤›n›n ac›s›n›; “Sanki
can›m ve gönlüm de O’ nunla birlikte kald›” sözleri ile dile getirmiflti.

Muhterem annenin vefât› 

Sevgili Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem, alt› yafl›na kadar da an-
nesinin yan›nda büyüdü. Alt› yafl›nda iken, annesi, Ümmü Eymen ad›ndaki câ-
riye ile birlikte, akrabâlar›n› ve babas› Abdullah’›n mezar›n› ziyâret etmek için
Medîne’ye gittiler. Burada, bir ay kald›lar. Peygamber efendimiz Medîne’de
Neccâro¤ullar›na ait havuzda yüzmeyi ö¤rendi. Bu s›rada bir Yahudi bilgini
O’ndaki nübüvvet alâmetlerini gördü. Yan›na yaklafl›p ismini sordu. “Ahmed”
deyince, o bilgin; “Bu çocuk, âhir zaman peygamberi olacakt›r!” diye ba¤›rd›.
Ayr›ca oradaki Yahudi âlimlerinden bâz›lar› da, O’ndaki peygamberlik alâme-
tini görmüfller, peygamber olaca¤›n› aralar›nda konuflup anlatm›fllard›. Onla-
r›n bu sözlerini duyan Ümmü Eymen, durumu Hazreti Âmine vâlidemize ha-
ber verince, mübârek anneleri bir zarar gelmesinden çekinerek, O’nu al›p
Mekke’ye dönmek üzere yola ç›kt›. Ebvâ denilen yere geldiklerinde, Hazreti
Âmine vâlidemiz hastaland›. Hastal›¤› art›p s›k s›k kendinden geçiyordu. Ba-
fl›nda duran sevgili o¤lu Muhammed aleyhisselâma bakarak; “Ey çekilen deh-
fletli ölüm okundan, Allahü teâlân›n lütfu ve yard›m› ile yüz deve karfl›l›¤›nda
kurtulan zât›n o¤lu! Allahü teâlâ seni, mübârek eylesin. E¤er rüyada gördük-
lerim do¤ru ç›karsa, sen celâl ve bol ikram sahibi olan Allahü teâlâ taraf›ndan,
âdemo¤ullar›na helâl ve haram› bildirmek üzere gönderileceksin. Cenâb› Hak
seni, milletlerle birlikte sürüp gelen putlardan ve putperestlikten muhafaza
edip koruyacakt›r” dedi ve flu beytleri söyledi:

Eskir yeni olan, ölür yaflayan, 
Tükenir çok olan, var m› genç kalan?

Ben de ölece¤im, tek fark›m fludur: 
Seni ben do¤urdum, flerefim budur.

Geride b›rakt›m hay›rl› evlâd,
Gözümü kapad›m, içim pek rahat.

Benim nâm›m kal›r dâim dillerde, 
Senin sevgin yaflar hep gönüllerde.



Sonra vefât etti. Orada defn edildi. Âmine vâlidemiz vefât etti¤inde yir-
mi yafl›nda idi.

Ümmü Eymen, Âlemlerin efendisini yan›na al›p, birkaç gün süren yol-
culuktan sonra Mekke’ye getirip dedesi Abdülmuttalib’in yan›na b›rakt›.

Dedesinin yan›nda

Habîbi ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin babas› ve annesi
‹brahim aleyhisselâm›n dîninde idi. Yâni mü’min idiler. ‹slâm âlimleri; on-
lar›n ‹brahim aleyhisselâm›n dîninde olduklar›n› ve Muhammed aleyhisselâ-
ma peygamberli¤i bildirildikten sonra da onun ümmetinden olmalar› için di-
riltilip, Kelime-i flehâdeti iflittiklerini, söylediklerini ve böylece bu ümmet-
ten de olduklar›n› bildirmifllerdir.

Muhammed aleyhisselâm, sekiz yafl›na kadar dedesinin yan›nda büyüdü.
Dedesi Abdülmuttalib, Mekke’de sevilen ve çeflitli iflleri idare eden bir zât
olup, heybetli, sab›rl›, ahlâkl›, dürüst, mert ve cömert idi. Fakirleri doyurur,
hattâ aç ve susuz kalan hayvanlara bile yiyecek verirdi. Allahü teâlâya ve
âhirete inan›rd›. Kötülüklerden sak›n›r, câhiliyye devrinin her türlü çirkin
âdetlerinden uzak dururdu. Mekke’de zulme, haks›zl›¤a engel olur ve gelen
misafirleri a¤›rlard›. Ramazân ay›nda Hira da¤›nda inzivaya çekilmeyi âdet
edinmiflti. Çocuklar› seven ve flefkat sahibi olan Abdülmuttalib, sevgili toru-
nunu ba¤r›na bas›p gece gündüz yan›ndan ay›rmazd›. O’na büyük bir sevgi ve
flefkat gösterirdi. Kâbe’ nin gölgesinde kendisine mahsus olan minderine
O’nunla beraber oturur, mâni olmak isteyenlere; “B›rak›n o¤lumu, O’nun flâ-
n› yücedir” derdi. Peygamber efendimizin dad›s› Ümmü Eymen’e, O’na iyi
bakmas›n› ›srarla tenbih eder; “O¤luma iyi bak. Ehl-i kitab, benim o¤lum hak-
k›nda bu ümmetin peygamberi olacak diyorlar” der idi. Ümmü Eymen demifl-
tir ki: “O’nun çocuklu¤unda ne açl›ktan, ne de susuzluktan flikâyet etti¤ini gör-
düm. Sabahleyin bir yudum zemzem içerdi. Kendisine yemek yedirmek iste-
di¤imizde; “istemem, tokum” derdi.” 

Abdülmuttalib uyurken ve odas›nda yaln›zken, O’ndan baflkas›n›n yan›na
girmesine müsâde etmezdi. O’nu flefkatle ba¤r›na basar, okflar, sözlerinden ve
hareketlerinden son derece hofllan›rd›. Sofrada O’nu yan›na al›r, dizine otur-
tur, yeme¤in en iyisini, en lezzetlisini O’na yedirir ve O gelmeden sofraya
oturmazd›. O’nun hakk›nda nice rüyalar görüp, bir çok hâdiselere flâhid oldu. 

Bir defas›nda, Mekke’de kurakl›k ve k›tl›k olmufltu. Abdülmuttalib, gör-
dü¤ü bir rüya üzerine Muhammed aleyhisselâm›n elinden tutarak Ebû Ku-
beys da¤›na ç›k›p; “Allah’›m, bu çocuk hakk› için, bizi bereketli bir ya¤mur
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ile sevindir” diyerek duâ etti. Duâs› kabul olundu ve bol ya¤mur ya¤d›. O
zamanki flâirler bu hâdiseyi, fliirler yazarak dile getirmifllerdi.

Necrânl› râhip

Abdülmuttalib, bir gün Kâbe’nin yan›nda otururken, Necrânl› bir râhip ya-
n›na gelerek konuflmaya bafllam›flt›. Bir ara; “Biz ‹smâilo¤ullar›ndan en son ge-
lecek olan peygamberin s›fatlar›n›n kitaplarda yaz›l› oldu¤unu okuduk. Buras›,
yâni Mekke O’nun do¤um yeridir. S›fatlar› flöyle, flöyledir!” diyerek birer birer
saymaya bafllad›. Bu s›rada, sevgili Peygamberimiz yanlar›na gelmiflti. Necrân-
l› râhip, O’nu dikkatle seyretmeye bafllad›, sonra da yaklafl›p gözlerine, s›rt›na,
ayaklar›na bakt› ve heyecanla; “‹flte, O budur. Bu çocuk senin neslinden mi-
dir?” dedi. Abdülmuttalib; “O¤lumdur!” deyince, Necrânl› râhip; “Kitaplarda
okudu¤umuza göre O’nun babas›n›n sa¤ olmamas› lâz›m!” dedi. Abdülmutta-
lib; “O, o¤lumun o¤ludur. Babas› daha O do¤madan, annesi hâmile iken öl-
müfltü” deyince, râhip; “fiimdi do¤ru söyledin” dedi. Bunun üzerine Abdülmut-
talib, o¤ullar›na; “Kardeflinizin o¤lu hakk›nda söylenileni iflitin de, O’nu görüp
gözetin ve iyi koruyun” dedi. 

Dedesinin vefât› 

Abdülmuttalib vefât edece¤ine yak›n, o¤ullar›n› toplay›p; “Art›k dün-
yâdan âhirete göç etme vaktim geldi. Tek düflüncem bu yetimdir. Keflke
ömrüm uzun olayd› da bu hizmeti severek devam ettirseydim. Fakat el-
den ne gelir? Ömür vefa etmeyecek. fiimdi gönlüm ve dilim bu hasret
atefliyle yan›yor. Bu inci tanesini içinizden birine emânet etmeyi isterim.
Acaba hanginiz lây›k› ile O’nun haklar›n› gözetir ve hizmetinde kusur et-
mez” dedi. Ebû Leheb dizleri üzerine çöküp; “Ey Arab’›n efendisi! E¤er
bu emâneti teslîm etmek için akl›n›zdan geçirdi¤iniz biri varsa ne âlâ,
yoksa bu hizmeti ben görürüm” dedi. Abdülmuttalib ona; “Mal›n çoktur.
Fakat sen kat› kalblisin ve merhametin azd›r. Yetim kalbi ise yaral› ve in-
cedir. Hemen k›r›l›r” dedi. Di¤er çocuklardan bâz›lar› da ayn› iste¤i tek-
rarlad›lar. Abdülmuttalib her birinin hususiyetlerini söyleyerek kabul et-
medi. S›ra Ebû Tâlib’e gelince; “Ben, hepsinden çok bunu istiyorum. Fa-
kat, büyüklerim dururken, öne geçmek uygun olmazd›. Mal›m azd›r,
ama, benim sadâkatim kardefllerimden ziyâdedir” dedi. Abdülmuttalib
de; “Do¤ru söylersin. Bu hizmete lây›k olan sensin. Lâkin, ben her iflte
O’na dan›fl›r ve iste¤i üzere hareket ederim. Her seferinde de do¤ru neti-
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ceye var›r›m Bu hususta kendisiyle meflveret edeyim. Hanginizi tercih
ederse o, benim de kabûlümdür” dedi.

Sonra sevgili Peygamberimize dönerek; “Ey gözlerimin nuru! Senin has-
retinle âhirete yöneldim. Bu amcalar›ndan hangisini tercih ediyorsun?” diye
sordu. Peygamber efendimiz o an kalk›p, Ebû Tâlib’in boynuna sar›ld› ve di-
zine oturdu. Abdülmuttalib, o zaman çok ferahlad› ve; “Allahü teâlâya ham-
dolsun. Benim istedi¤im de bu idi” dedi ve Ebû Tâlib’e dönerek; “Ey Ebû
Tâlib! Bu inci dânesi, ana baba flefkati görmemifltir. Ona göre bak›p üzerine
titreyesin. Seni di¤er çocuklar›mdan daha üstün görürüm. Bu büyük ve pek
k›ymetli emâneti sana havale ettim. Çünkü sen, O’nun babas›yla ayn› ana-
dans›n›z. O’nu kendi nefsin gibi koruyas›n. Bu vasiyetimi kabul ettin mi?”
diye sordu. O da; “Kabul ettim” deyince, Abdülmuttalib sevgili Peygambe-
rimizi kucaklad›, mübârek bafl›n›, yüzünü öptü ve koklad›. Sonra; “Hepiniz
flâhid olun ki, ben bundan daha güzel bir koku koklamad›m ve bundan daha
güzel bir yüz görmedim” dedi.

Ebû Tâlib’in himâyesinde...

Dedesinin vefât›ndan sonra, Kâinat›n efendisi sallallahü aleyhi ve sellem,
sekiz yafl›ndan itibaren amcas› Ebû Tâlib’in yan›nda kalmaya bafllad› ve onun
himâyesinde büyüdü. O zaman Ebû Tâlib de, babas› Abdülmuttalib gibi, Mek-
ke’de Kureyfl’in ileri gelenlerinden, sevilen, sayg› gösterilen ve sözü dinleni-
len bir zât idi. O da Peygamber efendimize büyük bir sevgi ve flefkat gösterdi.
O’nu kendi çocuklar›ndan çok sever, yan›na almadan uyumaz, bir yere gitmez
ve; “Sen çok hay›rl›s›n, çok Mübâreksin!” derdi. O, elini uzatmadan yeme¤e
bafllamaz, önce O’nun bafllamas›n› isterdi. Bazan da O’na ayr› sofra kurdurur-
du. Sabahlar› uyand›¤›nda yüzünün ay gibi parlad›¤›n›, saçlar›n›n tarand›¤›n›
görürlerdi. Ebû Tâlib’in fazla mal› yoktu, ailesi de kalabal›kt›. Resûl-i ekrem
sallallahü aleyhi ve sellem efendimizi himâyesine ald›ktan sonra bollu¤a ve
berekete kavufltu. Mekke’de vukû bulan kurakl›k sebebiyle halk s›k›nt›ya düfl-
tüklerinde, Ebû Tâlib O’nu Kâbe’nin yan›na götürüp, duâ etti. O’nun bereke-
tiyle bol ya¤mur ya¤d›. Kurakl›ktan ve k›tl›ktan kurtuldular.

Râhip Bahîra

Sevgili Peygamberimiz on iki yafllar›nda iken, bir gün Ebû Tâlib’in ticâret
için sefer haz›rl›¤› yapt›¤›n› gördü. Kendisini götürmek istemedi¤ini anlay›nca,
Ebû Tâlib’e; ““BBuu  flfleehhiirrddee  bbeennii  kkiimmee  bb››rraakk››pp  ggiiddiiyyoorrssuunn??  NNee  bbaabbaamm  vvaarr,,  nnee  ddee
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bbiirr  aacc››yyaann››mm!!......”” buyurdu. Bu söz Ebû Tâlib’e çok te’sir etti. O’nu da yan›nda
götürmeye karar verdi. Ticâret kervan› uzun bir yolculuktan sonra, Busra’da
H›ristiyanlara mahsus bir manast›r›n yak›n›nda konaklad›. Bu manast›rda BBaa--
hhîîrraa ad›nda bir râhip kal›yordu, önceden Yahudi âlimlerinden iken, sonradan
H›ristiyan olan bu bilgili rahibin yan›nda, elden ele geçerek saklanan bir kitap
vard› ve sorulanlara ondan cevap verirdi. Kureyfl’in kervan›, daha önceki y›l-
larda buradan defalarca gelip geçmesine ra¤men hiç ilgilenmemiflti. Her sabah
manast›r›n dam›na ç›k›p, kafilelerin geldi¤i yöne bakar, aray›fl içinde merakla
bir fleyler beklerdi. Râhib Bahîra’ya bu defa bir hâl olmufl ve heyecanla irkilip
yerinden f›rlam›flt›. Çünkü, Kureyfl kervan› uzaktan görününce, üstünde bir bu-
lutun da onlarla birlikte süzülüp geldi¤ini farketmiflti. Bu bulut, Peygamber
efendimizi gölgelemekteydi. Kervan konaklay›nca, Bahîra, Habîbi ekrem efen-
dimizin alt›na oturdu¤u a¤ac›n dallar›n›n üzerine do¤ru e¤ildi¤ini de görerek
iyice heyecanlanm›flt›. Derhal sofralar kurdurdu. Sonra, adam göndererek, Ku-
reyfl kervan›nda bulunanlar›n hepsini yeme¤e dâvet etti. Kervanda bulunanlar,
sevgili Peygamberimizi, mallar›n›n yan›nda b›rak›p, rahibin yan›na gittiler. Ba-
hîra, gelenlere dikkatle bak›p; “Ey Kureyfl toplulu¤u, içinizde yeme¤e gelme-
yen var m›?” diye sorunca; “Evet, bir kifli var” dediler. Çünkü Kureyflliler gel-
di¤i hâlde bulut hâlâ orada idi. Bunu görünce, kervanda birinin kald›¤›n› anla-
m›flt›. Râhib Bahîra, ›srarla O’nun da gelmesini istedi. Gelir gelmez O’na dik-
katle bakmaya ve incelemeye bafllad›. Ebû Tâlib’e; “Bu çocuk senin neslinden
midir?” dedi. Ebû Tâlib; “O¤lum” deyince, Bahîra; “Kitablarda bu çocu¤un ba-
bas›n›n sa¤ olmayaca¤› yaz›l›, O senin o¤lun de¤ildir” dedi. Bu sefer Ebû Tâ-
lib; “O benim kardeflimin o¤ludur” diye cevap verdi. Bahîra’n›n; “Babas› ne ol-
du?” sorusuna da; “Babas›, do¤mas›na yak›n öldü” dedi. Bahîra; “Do¤ru söy-
ledin, annesi ne oldu?” deyince; “O da öldü” diye cevap verdi. Bunlar karfl›s›n-
da; “Do¤ru söyledin” diyen Bahîra, Peygamber efendimize dönüp, putlar ad›-
na yemin verdi. Sevgili Peygamberimiz, Bahîra’ya; ““PPuuttllaarr››nn  iissmmiiyyllee  yyeemmiinn
vveerrmmee..  DDüünnyyââddaa  bbaannaa  oonnllaarrddaann  bbüüyyüükk  ddüüflflmmaann  yyookkttuurr..  BBeenn,,  oonnllaarrddaann  nneeffrreett
eeddeerriimm”” buyurdu. 

Bahîra, bu sefer Allahü teâlâ ad›na yemin verip; “Uyur musun?” dedi.
““GGöözzlleerriimm  uuyyuurr  ffaakkaatt  kkaallbbiimm  uuyyuummaazz”” buyurdu. Bahîra, daha pek çok su-
âller sorup, cevaplar›n› ald›. Ald›¤› cevaplar, önceden okudu¤u kitaplara
aynen uyuyordu. Sonra sevgili Peygamberimizin mübârek gözlerine bak›p,
Ebû Tâlib’e; “Bu k›rm›z›l›k, mübârek gözlerinde devaml› durur mu?”diye
sordu. O da; “Evet, gitti¤ini görmedik” dedi. Bahîra, bu alâmetin de uy-
gunlu¤unu görünce, kalbinin yakîn hâs›l etmesi için, mühr-i nübüvveti
görmeyi istedi. Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem, edeble-
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rinden mübârek s›rt›n› açmak istemediler. Ebû Tâlib; “Ey gözümün nuru!
Bu arzusunu da yerine getir” deyince, mübârek s›rt›n› açt›. Bahîra, “Mühr-
i Nübüvveti” bütün güzelli¤i ile doya doya temafla etti. Heyecanla öptü ve
gözlerinden sel gibi yafllar bofland›. Sonra da; “Ben flehâdet ederim ki, sen
Allahü teâlân›n resûlüsün”dedi. Sesini daha da yükselterek; “‹flte Âlemle-
rin efendisi.. ‹flte âlemlerin Rabbinin resûlü... ‹flte Allahü teâlân›n âlemle-
re rahmet olarak gönderdi¤i büyük peygamber..,” dedi. Orada bulunan Ku-
reyflliler, hayret ederek; “Muhammed’in, bu râhib yan›ndaki k›ymeti ne
kadar fazla imifl” dediler. 

Bahîra, Ebû Tâlib’e dönerek; “Bu, peygamberlerin sonuncusu ve en fle-
reflisidir. Bunun dîni, bütün yeryüzüne yay›l›r ve eski dinleri nesh eder.
Bu çocu¤u fiam’a götürme. Zîrâ ‹srâilo¤ullar› O’na düflmand›r. Korkar›m
ki, Mübârek bedenine bir zarar verirler. Bunun hakk›nda çok ahd ve mîsak
olmufltur” dedi. Ebû Tâlib; “Bu ahd ve mîsak nedir?” diye sorunca; “Alla-
hü teâlâ bütün peygamberlerden ve en son da Îsâ aleyhisselâmdan ümmet-
lerine, âhir zaman peygamberinin gelece¤ini bildirmeleri üzerine söz al-
m›flt›r” dedi. 

Ebû Tâlib, Bahîra’n›n bu sözleri üzerine fiam’a gitmekten vazgeçti. Mal-
lar›n› Busra’da sat›p Mekke’ye döndü. Bahîra’ dan iflittikleri, Ebû Tâlib’in
ömrü boyunca kulaklar›nda ç›nlad›. Peygamber efendimizi daha da çok sev-
di. O’nu ölünceye kadar korudu ve her iflinde yard›mc› oldu.

Her hâliyle fazîletler ve güzellikler sahibi ve müstesna bir insan olan sev-
gili Peygamberimiz, büyümüfl ve on yedi yafl›na girmiflti. Bu s›rada Ye-
men’e ticâret için giden amcas› Zübeyr, ticâretinin bereketli olmas› için
O’nu da yan›nda götürdü. Bu seferde de nice hârikulâde hâlleri görüldü.
Mekke’ye döndüklerinde, O’nun bu hâlleri anlat›ld› ve Kureyfl kabîlesi ara-
s›nda; “Bunun flân› pek yüce olacak” diye söylenmeye baflland›...

Senin aflk›n kamu derde, devâd›r yâ Resûlallah
Senin kat›nda hâcetler, revâd›r yâ Resûlallah.

Senin nûrun gören gözler, ne ay gözler ne y›ld›zlar,
Nûrundan gece gündüzler, ziyâd›r yâ Resûlallah.

Terinden aç›l›r güller, sözünden flehd ü flekkerler
Seninle hasta gönüller, flifâd›r yâ Resûlallah.

Habîbsin pâdiflahlara, tabîbsin derd ü âhlara
fiefâat›n günahkâra, safâd›r yâ Resûlallah. 

fiEYYÂD HAMZA



GENÇL‹⁄‹ 
VE EVLENMES‹

Her bak›mdan insanlar›n en üstünü olan Muhammed aleyhisselâm, da-
ha gençlik y›llar›nda Mekke halk› aras›nda akranlar›na göre çok be¤enil-
mifltir. Güzel ahlâk›, insanlara görülmemifl bir flekilde iyi davranmas›, sa-
kinli¤i, yumuflakl›¤› ve di¤er üstün halleriyle sevilmifltir. ‹nsanlar bu has-
letlerinden dolay› O’na hayran olmufltur. Mekke halk›, gördükleri flafl›la-
cak derecedeki do¤ru sözlülük ve güvenilirlikten dolay›, O’na El-Emîn yâ-
ni kendisine her zaman güvenilir lakab›n› verdiler. Böylece gençli¤inde bu
isimle meflhur oldu.

Peygamberimizin gençlik y›llar›nda, Araplar koyu bir câhiliyyet devri
yafl›yorlard›. Puta tapmak, içki, kumar, zina, faiz ve daha bir çok çirkin ifl-
ler aralar›nda yayg›nlaflm›flt›. Muhammed aleyhisselâm onlar›n bu bozuk
hâllerinden son derece nefret eder, her kötülüklerinden dâima uzak durur-
du. Bütün Mekke halk›, O’nun bu hâlini bilirler ve hayret ederlerdi. Put-
lardan fliddetle nefret etti¤i için asla yanlar›na yaklaflmazd›. Putlar için ke-
silen kurbanlar›n etlerinden hiç yemedi. Çocuklu¤unda ve gençli¤inde
kendine ait koyunlar›, Ciyad da¤› ve civar›nda güder, geçimini böyle sa¤-
lard›. Bu flekilde afl›r› derecede bozulmufl olan cemiyetten, uzak dururdu.
Bir defas›nda Eshâb› kirâma; ““KKooyyuunn  ggüüttmmeeyyeenn  hhiiçç  bbiirr  ppeeyyggaammbbeerr  yyookk--
ttuurr”” buyurmufltu. “Yâ Resûlallah! Siz de güttünüz mü?” dediklerinde;
““EEvveett  bbeenn  ddee  ggüüttttüümm”” buyurdu.

Sevgili Peygamberimiz yirmi yafllar›nda bulundu¤u s›ralarda, Mekke’de
âsâyifl tamamen bozulmufltu. Zulüm son derece yayg›nlafl›p; mal, can ve na-
mus emniyeti kalmam›flt›. Mekke’nin yerli halk›, ticâret ve Kâbe’yi ziyâret
için gelen yabanc›lara haks›zl›k ve zulmediyorlard›. Zulme u¤rayan kimse-
ler, haklar›n› almak için mürâcaat edecek bir yer bulam›yorlard›. Bu s›rada
ticâret maksad›yla Mekke’ye gelen Yemenli bir tüccar›n mallar›, As bin Vâ-
il ad›nda bir Mekkeli taraf›ndan zorla elinden al›n›p gasb edilmiflti. Bu hâdi-
se üzerine Yemenli, Ebû Kubeys da¤›na ç›k›p feryâd ederek, hakk›n›n al›n-
mas› için kabîlelerden yard›m istedi. Art›k zulmün had safhaya ulaflt›¤›n› di-
le getiren böyle hâdiseler üzerine, Hâflim ve Zühre o¤ullar› ile di¤er kabîle-
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lerin ileri gelenleri Abdullah bin Cüd’ân’›n evinde topland›lar. Yerli, yaban-
c› hiç kimseye zulüm ve haks›zl›k yap›lmamas›na, zulme mâni olmaya ve
haks›zl›¤a u¤ram›fl olanlar›n haklar›n› almaya karar verdiler. Bu maksadla
bir aaddaalleett  cceemmiiyyeettii kurdular. Sevgili Peygamberimizin genç yaflta kat›ld›¤›
ve kuruluflunda da çok te’sirli oldu¤u bu cemiyete HH››llffüüll  FFüüddûûll denildi. Da-
ha önce Fadl ad›nda iki kifli ve Fudayl ad›nda biri taraf›ndan da böyle bir ce-
miyet kurulmufltu. Onlar›n önceden kurduklar› cemiyete izafeten bu isim ve-
rilmiflti. Bu cemiyet, zulmü önleyip, Mekke’de bozulmufl olan âsâyifli yeni-
den kurdu. Te’siri uzun müddet devam etti. Resûlullah efendimiz, kendisine
peygamberlik bildirildikten sonra Eshâb› kirâma anlat›p; ““AAbbdduullllaahh  bbiinn
CCüüdd’’âânn‘‘››nn  eevviinnddee  yyaapp››llaann  yyeemmiinnlleeflflmmeeddee  bbeenn  ddee  bbuulluunndduumm..  BBaannaa  oo  yyeemmiinn--
lleeflflmmee,,  kk››rrmm››zz››  ttüüyyllüü  ddeevveelleerree (servete) ssaahhiipp  oollmmaakkttaann  ddaahhaa  sseevviimmlliiddiirr..  fifiiimm--
ddii ddee  bbööyyllee  bbiirr  mmeecclliissee  ççaa¤¤rr››llssaamm  iiccââbbeett  eeddeerriimm”” buyurdu.

Ticâretle meflgûl olmas› 

Mekkeliler öteden beri ticâretle u¤raflarak geçimlerini bu yoldan sa¤lar-
lard›. Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem amcas› Ebû Tâlib
de ticâretle u¤rafl›rd›. Sevgili Peygamberimiz yirmi befl yafllar›nda iken,
Mekke’de geçim s›k›nt›s› iyice artm›flt›. Bu sebeple Mekkeliler, fiam’a git-
mek üzere büyük bir ticâret kervan› haz›rlad›lar. Bu günlerde Ebû Tâlib, Re-
sûlullah efendimize gelip; “Ey muhterem ye¤enim! Fakirlik son haddine
ulaflt›. K›tl›k ve mücâdele ile geçirdi¤imiz bu son y›llar elimizde, avucumuz-
da bir fley b›rakmad›. ‹flte, Kureyfl kervan› haz›rlanm›fl, fiam’a hareket etmek
üzeredir. Hadîce Hâtûn da kervanla mal gönderecek. Mutlaka bu ifli yapacak
güvenilir kimseler ar›yordur. Muhakkak ki, senin gibi emîn, temiz ve vefa-
kâr bir kimseye ihtiyâc› vard›r. Gidip bir konuflsak da, senin vekil olarak git-
meni sa¤lasak iyi olacak. fiüphesiz seni, baflkalar›na tercih eder. Asl›nda ben
senin fiam’a gitmeni istemiyorum. Zîrâ oradaki Yahudilerin sana bir zarar
vermesinden korkuyorum. Fakat baflka çâre de bulam›yorum” dedi. Pey-
gamber efendimiz ona; “SSeenn  nnaass››ll  iisstteerrsseenn  ööyyllee  yyaapp”” buyurdular.

Hazreti Hadîce; güzelli¤i, mal›, akl›, iffeti, hayâs› ve edebi ile Arabis-
tan’da büyük flöhreti olan bir han›mefendi idi. Bu sebeple her taraftan kendi-
sine tâlib olan ve ra¤bet eden pek çok kimse vard›. Fakat gördü¤ü bir rüya
gere¤i o hiç kimseye iltifat etmemiflti. Rüyas›nda, gökten ay inip koynuna
girmifl, ay›n nuru koltu¤undan ç›k›p bütün âlemi ayd›nlatm›flt›. Sabahleyin bu
rüyay› akrabâs›ndan olan Varaka bin Nevfel’e anlatt›. Varaka; “Ahir zaman
Peygamberi vücûde gelmifltir. Seninle evlenir ve senin zaman›nda O’na va-
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hiy nâzil olur. Dîninin nuru âlemi doldurur. En önce îmân eden sen olursun.
O Peygamber, Kureyfl’ten ve Benî Hâflim’den olur” dedi. Hazreti Hadîce, bu
cevâba çok sevindi ve o Peygamberin gelmesini beklemeye bafllad›. 

Hazreti Hadîce, ticâretle u¤rafl›r, anlaflt›¤› kimselerle ortakl›k yapard›.
Ebû Tâlib, Hazreti Hadîce vâlidemize durumu anlatt›. Bunun üzerine Hazre-
ti Hadîce, Resûlullah efendimizi görüp konuflmak üzere evine dâvet etti.
Efendimiz teflrif edince pek ziyâde tâzim ve hürmette bulundu. Peygamber
efendimizin nezâketini, nezîh ve pak cemâlini görüp hayran kald›. Resûlul-
lah efendimize dedi ki: “Do¤ru sözlü, güvenilir, emniyetli ve güzel huylu ol-
du¤unuzu biliyorum. Bu ifl için hiç kimseye vermedi¤im ücretin, kat kat faz-
las›n› verece¤im...” Sonra bu hizmette lâz›m olacak elbiseler vererek, kalb
huzûru içinde teflyî eyledi.

Hazreti Hadîce vâlidemiz, bilgili bir H›ristiyan olan amcas›n›n o¤lu Vara-
ka bin Nevfel’den peygamberlik alâmetlerini ö¤renmiflti. Resûlullah efendi-
mizin bu ziyâretinde de peygamberlik vas›flar›n› üzerinde teflhis etmiflti. Bu
sebeple Meysere ismindeki kölesine; “Kervan Mekke’den ayr›laca¤› zaman,
devenin yular›n› Muhammed aleyhisselâm›n eline ver ki, Mekkeliler herhan-
gi bir dedikodu yapmas›nlar. fiehirden uzaklafl›p gözden kaybolunca bu k›y-
metli elbiseleri O’na giydir” dedi. Sonra develerinden en güzelini sultanlara
lây›k bir flekilde donatt›. Meysere’ye; “O’nu bu deveye büyük bir hürmet ile
bindirip yular›n› eline al ve kendini o Hazretin hizmetkâr› bil! O’ndan izinsiz
bir ifl yapma ve O’nu muhafaza etmek, tehlikelerden korumak için can›n› esir-
geme! Gitti¤iniz yerlerde çok e¤lenmeyiniz ve çabuk geliniz. Böylece Hâfli-
mo¤ullar› kat›nda mahcûb olmayal›m. E¤er bu dediklerimi harfiyyen yerine
getirirsen, seni âzâd eder ve istedi¤in kadar da mal veririm” dedi.

Kervan haz›rland›, Mekkeliler yak›nlar›yla vedalaflmak üzere büyük kala-
bal›klar hâlinde topland›lar, Sevgili Peygamberimizin akrabâs›, amcalar› ve
Hâflimo¤ullar›n›n büyükleri de orada haz›r oldular. Peygamberimizin halas›,
Allahü teâlân›n Resûlünü sallallahü aleyhi ve sellem hizmetçi elbisesi ile ve
devenin yular›n› eline alm›fl görünce dizlerinin ba¤› çözüldü. A¤lay›p feryâd
etti. Ah ve vah edip, gözlerinden yafllar dökerek; “Ey Abdülmuttalib! Ey
Zemzem kuyusunu kazan büyük zât! Ey Abdullah! Kabirlerinizden kalk›p,
bafl›n›z› bu tarafa çevirip de flu mübare¤in hâlini görün!” diyerek ac›lar›n› di-
le getirdi. Ebû Tâlib de ayn› duygular ve ayn› hâller içinde idi. Resûlullah
efendimizin Hakk’› gören Mübârek gözlerinden inci gibi yafllar döküldü ve;
“Beni sak›n unutmay›n. Gurbet elde gam ve keder çekti¤imi yâd eyleyin” bu-
yurdu. Bu sözleri iflitenlerin hepsi a¤laflt›. Gökteki melekler de bu hâle ortak
oldular ve; “Ey Rabbimiz! Bu, kendine habîb yaparak, en büyük makam› ih-
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san eyledi¤in Muhammed aleyhisselâmd›r. Bu hâlin hikmeti nedir?” dediler.
Allahü teâlâ onlara; ““EEvveett,,  OO  bbeenniimm  hhaabbîîbbiimmddiirr..  FFaakkaatt  ssiizz  mmuuhhaabbbbeett  ss››rrrr››nn››
bbiilleemmeezzssiinniizz..  SSeevviilleenn  vvee  sseevveenn  aarraass››nnddaakkii  ss››rrllaarraa  vvââkk››ff  oollaammaazzss››nn››zz..  BBuu  mmaa--
kkââmm››  kkiimmssee  bbiillmmeezz..  BBuu  ggiizzllii  iiflfltteenn  kkiimmssee  bbiirr  flfleeyy  aannllaammaazz”” buyurdu.

Nihâyet kervan yürüyüp, Mekke görünmez olunca, Meysere, ald›¤› emir
üzerine, k›ymetli elbiseleri, sevgili Peygamberimize giydirdi. Çeflitli kumaflla
örtülmüfl ve pek güzel süslenmifl deveye bindirdi. Yular›n› da kendi eline ald›.

Bu yolculukta kervandakiler, âlemlere rahmet olarak gönderilen sevgili
Peygamberimizin üzerinde, O’nu gölgeleyen bir bulutun ve kufl flekline giren
iki mele¤in O’nunla birlikte, sefer bitinceye kadar hareket etti¤ini gördüler.
Yolda yürüyemeyecek derecede yorulup kervandan geri kalan iki devenin
ayaklar›n› eliyle s›¤amas›ndan sonra, develerin birden sür’atlenmesi gibi nice
hâllerini görünce, O’nu son derece sevip, flân›n›n çok yüce olaca¤›n› anlad›lar.
Busra denilen yere vard›klar›nda, yine oradaki manast›r›n yak›n›nda konakla-
m›fllard›. Gördü¤ü bir çok alâmetlerden, O’nun son peygamber olaca¤›n› an-
lay›p söyleyen râhip Bahîra ölmüfl, yerine Nastûra ad›nda bir baflkas› geçmifl-
ti. Manast›r›n yak›n›na gelip konan Kureyfl kervan›n› seyreden râhip Nastûra,
yak›n›nda bulunan bir kuru a¤ac›n alt›na birinin oturdu¤unu ve o anda yefler-
di¤ini görünce, Meysere’ye; “fiu a¤ac›n alt›ndaki zât kimdir?” diye sordu.
Meysere; “Bu, Kureyfl kabîlesinin Harem halk›ndan bir zâtt›r” dedi. Râhip;
“fiimdiye kadar bu a¤ac›n alt›na peygamberden baflkas› oturmam›flt›r” dedi.
Sonra da; “O’nun gözlerinde biraz k›rm›z›l›k var m›?” diye sordu. Meysere;
“Evet vard›r ve gözlerinden hiç ayr›lmaz” dedi. Nastûra; “Îsâ aleyhisselâma
‹ncil’i indiren Allahü teâlâ hakk› için bu zât son peygamber olacakt›r. Ne olay-
d› ben O’nun peygamberlikle emrolundu¤u zamana ulaflsayd›m” dedi...

Muhammed aleyhisselâm, Busra pazar›nda Hadîce Hâtun’un mallar›n› sa-
tarken de, O’nunla pazarl›k yapan bir Yahudi inanmad›¤› için; “Lât ve Uzzâ’
ad›ndaki putlara yemin et de, inanay›m” deyince, Muhammed aleyhisselâm;
““BBeenn  oo  ppuuttllaarr  aadd››nnaa  aassllaa  yyeemmiinn  eettmmeemm!!  OOnnllaarr››nn  yyaann››nnddaann  ggeeççeerrkkeenn  yyüüzzüümmüü
bbaaflflkkaa  ttaarraaffaa  ççeevviirriirriimm”” buyurdu. O’ndaki di¤er alâmetleri de gören Yahudi;
“Söz, senin sözündür. Vallahi bu zât peygamber olacak bir kimsedir” dedi ve;
“Âlimlerimiz kitaplarda bunun vasf›n› bulmufllard›r” diyerek hayranl›¤›n› di-
le getirdi.

Meysere, Resûlullah efendimizde gördü¤ü ve hakk›nda duydu¤u her fleyi
zihnine nakfl ediyor ve O’na olan hayranl›¤› git gide art›yordu. Meysere’nin
kalbinde Âlemlerin efendisine karfl› büyük bir muhabbet hâs›l olmufltu. Art›k
O’na zevkle ve hürmetle hizmet ediyor, en küçük bir iflaretini büyük bir aflkla
yerine getiriyordu.
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Götürülen mallar sat›lm›fl, Peygamber efendimizin bereketiyle her za-
mankinden kat kat fazla kâr edilmiflti. Kervan dönüfle geçti. Merruzzahrân
mevkiine geldikleri zaman Meysere, sevgili Peygamberimize, Mekke’ye
müjde haberi götürmesini teklif etti. Efendimiz de kabul buyurarak kervan-
dan ayr›l›p Mekke’ ye do¤ru devesini süratlendirdi.

Nefise binti Müniyye Hatun anlatt› ki: “Kervan›n gelme zaman› yaklaflm›fl-
t›. Hadîce Hâtûn her gün hizmetçileriyle evinin üzerine ç›k›p kervan›n yolla-
r›n› beklerdi, öyle bir gün Hadîce’nin yan›nda idim. Ans›z›n uzaktan deveye
binmifl bir kimse göründü. Üzerinde bir bulut ve kufl flekline girmifl iki melek
O’na gölge yap›yor, Peygamberimizin Mübârek aln›ndaki nûr, ay gibi parl›-
yordu. Hadîce Hâtûn gelenin kim oldu¤unu anlay›p gönlü ferahlad›. Fakat bil-
mezlikten gelip; “Bu s›cak günde gelen kim olabilir?” diye sordu. Hizmetçi-
ler; “Bu gelen Muhammed’e (aleyhisselâm) benzer” dediler ve gördüklerin-
den hayrete düfltüler. Az sonra Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efen-
dimiz, Hadîce vâlidemizin kona¤›na geldi ve durumu anlatt›. Verdi¤i müjde
ile onu çok sevindirdi.

Bir müddet sonra kervan Mekke’ye girdi. Meysere, Hazreti Hadîce vâli-
demize, yolculuk esnas›nda Peygamber efendimizin gölgelendirildi¤ini, râ-
hib Nastûra’n›n söylediklerini, zay›f develerin nas›l sür’atlendirildi¤ini ve
buna benzer gördü¤ü nice fevkalâde hâlleri tek tek anlatt›. Peygamber efen-
dimizi dili döndü¤ü kadar medh etti. Hazreti Hadîce, bunlar› biliyordu, fa-
kat bu sözler onun yakînini artt›rd›. Meysere’ye; “Bu gördüklerini kimseye
söyleme!” diyerek tenbih etti.

Hadîce vâlidemiz, bu iflittiklerini haber vermek üzere Varaka bin Nev-
fel’e gitti. Olanlar› büyük bir hayranl›kla dinleyen Varaka; “Ey Hadîce, bu
anlatt›klar›n do¤ru ise, Muhammed aleyhisselâm, bu ümmetin peygamberi
olacakt›r” dedi.

Peygamber efendimiz 12 yafl›nda iken amcas› Ebû Tâlib ile ticâret için
Busra’ya kadar, 17 yafl›nda iken amcas› Zübeyr ile Yemen’e, 20 yafl›nda
fiam’a ve 25 yafl›nda da Hazreti Hadîce’nin mallar›n› satmak üzere yine
fiam’a olmak üzere tam dört defa seyahate ç›kt›. Bu seyahatlerinden baflka
hiç bir yere seyahat yapmad›.

Hazreti Hadîce ile evlenmesi 

Hazreti Hadîce vâlidemiz, Varaka bin Nevfel’in verdi¤i müjdeyle ve
sevgili Peygamberimizin güzel hasletlerini görünce, O’nun han›m› olup,
hizmetiyle flereflenmeye meyl etti. Nefîse binti Müniyye, bu hâli sezip ara-
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ya girdi. Bu niyetle Resûli ekremin yüksek huzûruna geldi ve; “Yâ Muham-
med! Zât› âlinizi evlenmeden al›koyan nedir?” diye sordu. Peygamberimiz;
““EEvvlleennmmeekk  iiççiinn  yyeetteerrllii  ppaarraa  eelliimmddee  mmeevvccuutt  ddee¤¤iillddiirr”” buyurdu. Nefîse Hâ-
tûn; “Yâ Muhammed! E¤er iffetli ve flerefli, mal ve cemâl sahibi bir hâtûn-
la evlenmek istersen hizmetine haz›r›m” dedi. Sevgili Peygamberimiz; “OO
hhââttûûnn  kkiimmddiirr?” buyurunca; “Hadîce binti Hüveylid’dir.” dedi. Resûlullah
efendimiz; ““BBuu  iiflflee  kkiimm  vveessîîllee  oolluurr??”” buyurunca da; “Bu ifli ben yapar›m”
deyip huzûrlar›ndan ayr›ld›. Hazreti Hadîce’ye var›p müjdeyi verdi. Hazre-
ti Hadîce, akrabâs› Amr bin Esed ile Varaka bin Nevfel’i ça¤›r›p durumu
anlatt›. Ayr›ca Resûlullah efendimize haber gönderip belli bir saatte teflrif
etmesi için dâvet etti. Ebû Tâlib ve kardeflleri de haz›rl›klar›n› yapt›lar ve
Peygamber efendimizle birlikte gittiler.

Hazreti Hadîce vâlidemiz, evini donat›p süsledi. Bu günün flükrânesi ola-
rak bütün zînetlerini hizmetçilerine hediye etti. Sonra onlar› hürriyetlerine
kavuflturdu, Resûlullah efendimiz, Hadîce vâlidemizin evine amcalar› ile tefl-
rif ettiler. Ebû Tâlib; “Yaradan›m›za hamdolsun ki, bizi ‹brahim aleyhisselâ-
m›n evlâd›ndan ve ‹smail aleyhisselâm›n neslinden eyledi. Bizi, Beytullah’›n
muhaf›z› k›ld›. ‹nsanlar›n k›blesi ve âlemlerin tavâf etti¤i o Mübârek hâneyi,
her kötülükten korudu¤u Harem-i flerîfi bize müyesser eyledi. Kardeflim Ab-
dullah’›n o¤lu Muhammed öyle bir kimsedir ki, Kureyfl’ten her kim ile k›yas-
lansa üstün gelir. Gerçi mal› azd›r, lâkin mala îtibâr olunmaz. Çünkü mal göl-
ge gibidir. Elden ele geçerek gider. Ye¤enimin flerefi, üstünlü¤ü hepinizin
malûmudur. fiimdi Hadîce binti Huveylid’i helâll›¤a taleb eder. Mal›mdan ne
kadar mehr verilmesini istersiniz? Yemîn ederim ki, Muhammed’in mertebe-
si yüksek olsa gerektir” dedi. Varaka bin Nevfel, bu konuflmalar› tasdik etti.
Hadîce vâlidemizin amcas› Amr bin Esed; “fiâhid olun ki, Hadîce binti Hu-
veylid’i Muhammed aleyhisselâma hâtunlu¤a verdim” dedi. Böylece nikâh
akdi tamam oldu. Bir rivâyete göre mihr; 400 miskal alt›n, bir rivâyete göre
de befl yüz dirhem, baflka bir rivâyete göre de 20 deve idi. 

Ebû Tâlib, dü¤ün ziyâfeti için bir deve kesip, o güne kadar görülmedik
bir yemek verdi. Evlilik vâki oldu. Hazreti Hadîce vâlidemiz bütün varl›¤›-
n› Peygamber efendimize hediye etti ve; “Bu mallar›n hepsi yüce flahs›n›za
aittir. Ben de sana muhtac›m ve minnetin alt›nday›m” dedi. 

Hazreti Hadîce vâlidemiz, evlilik hayât› boyunca, peygamberimiz Mu-
hammed aleyhisselâma dâima hizmet edip yard›mc›s› oldu. Peygamber
efendimizin bu evlili¤i, Hadîce vâlidemizin vefât›na kadar yirmi befl sene
sürdü. Bunun on befl senesi bi’setten önce, on senesi bi’setten (peygamber-
li¤in bildirilmesinden) sonra idi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm,
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ilk zevcesi Hazreti Hadîce hayatta iken baflkas› ile hiç evlenmedi. ‹kisi er-
kek, dördü k›z olmak üzere alt› çocu¤u oldu. Bunlar; Kâs›m, Zeyneb, Ru-
kayye, Ümmü Gülsüm, Fât›ma ve Abdullah (Tayyib veya Tâhir) dir. Pey-
gamberli¤i s›ras›nda evlendi¤i Hazreti Mâriye’den de ‹brahim ad›nda bir o¤-
lu olmufltu. Di¤er zevcelerinden çocu¤u olmad›. Zeynep, k›zlar›n›n en büyü-
¤ü idi. En küçük k›z› Fât›ma, babas›n›n en sevgilisiydi. Hicretten onüç sene
önce do¤du. Erkek evlâtlar› küçük yaflta vefât ettikleri gibi, Hazreti Fât›-
ma’dan baflka bütün k›zlar› da O’ndan önce vefât ettiler. Fât›ma vâlidemiz
de Peygamber efendimizden alt› ay sonra vefât etti. Hazreti Ali ile evlenmifl-
ti. Sevgili peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm›n soyu, Hazreti Fât›-
ma’n›n evlâdlar› ile devam etti.

Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz, Hadîce vâlidemizle
evlendikten sonra da ticâretle meflgûl oldu. Kazançlar›yla; misafirleri a¤›r-
larlar, yetimlere ve fakirlere yard›m ederlerdi.

Zeyd bin Hârise 

Zeyd bin Hârise çocuk yafllar›nda iken, annesi Su’da ile birlikte akrabâ-
lar›n› ziyârete gitmiflti. Bu s›rada baflka bir kabîlenin bask›n›na u¤rad›lar.
Zeyd’i esir ald›lar. Mekke’ye Sûk-› Ukâz denilen panay›ra getirip sat›l›¤a ç›-
kard›lar. Hazreti Hadîce’nin ye¤eni Hâkim bin Hizâm, Zeyd’i 400 dirheme
sat›n ald›. Hâkim bin Hizam da, Zeyd bin Hârise’yi halas› Hazreti Hadî-
ce’ye, o da Peygamber efendimize hediye etti. Peygamber efendimiz, Haz-
reti Hadîce ile evli bulunuyorlard›. Peygamber efendimiz onu derhal âzâd
ederek yan›nda al›koydu. Zîrâ âzâd olan Zeyd bin Hârise’nin gidecek yeri
olmad›¤› gibi, Resûlullah’dan daha iyi ona bakacak kimsesi de yoktu. O da
seve seve Resûlullah’›n yan›nda kald›.

Zeyd bin Hârise, peygamberli¤i bildirilmeden önce de, adâlet, insâf, mer-
hamet, insan sevgisi, güler yüzlülük, kerem, cömertlik, ahde vefâ (sözünde
durma), emânete riâyet, yard›m severlik, fedâkârl›k, güvenilirlik, mazlumu,
düflkünü, fakiri koruma, çocuklara sevgi ve muhabbet gösterme, dürüstlük,
do¤ru sözlülük, nezâket, tevazu, îtidâl, insanlar› güzel surette idare etme, ce-
saret ve flecâat gibi görünür görünmez, bilinir bilinmez her türlü güzel ahlâ-
k› tamamlamak için yarat›lm›fl, her bak›mdan, gelmifl-gelecek bütün yarat›l-
m›fllardan üstün olan, herkesin itimâd›n› kazanarak “El-Emîn” lakab›n› alan
Peygamber efendimizden gördü¤ü güzel muameleden dolay›, babas›ndan ve
anas›ndan daha çok seviyor, yan›ndan hiç ayr›lmak istemiyordu.

Anne ve babas›, o¤ullar›n›n nereye götürüldü¤ünü, ne yap›ld›¤›n› bil-

45



miyorlard›. Babas› Hârise, evlâd atefliyle yan›p tutufluyor, diyar diyar do-
laflarak o¤lunu ar›yordu. Yemen’den çeflitli ülkelere giden akrabâlar›na ve
tan›d›klar›na s›k› s›k› tenbih ederek, o¤lu Zeyd’den bir haber getirmeleri-
ni istiyor, fliirler söyleyerek, gözyafl› döküyordu. O¤luna olan hasretini di-
le getiren bir fliiri flöyledir:

Neticede, ‹slâmiyet’in gelmesinden önce Benî Kelb kabîlesinden Kâ-
be’yi ziyârete gelenlerden bâz›lar›, Hazreti Zeyd’i görerek tan›m›fllar, Haz-
reti Zeyd onlara; “Ailemin benim için feryâd ü figân edece¤ini bilirim, flu
beytleri onlara ulaflt›r›n” diyerek afla¤›daki fliiri söylemifltir:
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A¤lad›m Zeyd’ime bilmem ne yapt›?
Sa¤ m› yoksa ona ecel mi çarpt›?

Sorma ey gönül beyhûde onu!
Bilemezsin mezâr› ya ova, ya sarpt›.

Zeyd’im, yavrum! Gidenin geri dönece¤ini bilsem âh! 
Senden baflkas›n›n dönmesini istemem vallahi

Anar›m esince rüzgâr, nerde bir çocuk görsem onu,
Ve do¤arken günefl hat›rlat›yor seni her sabah.

Feryâd. ci¤er pârem için binlerce feryâd,
Binerek hayvan›ma arar›m, hâlim olsa da berbâd.

Ben ve bine¤im bilmeyiz ne usanmak ne b›kmak,
‹htimâlken o¤lum bulunup karfl›ma ç›kmak.

Ne kadar ümid insan› aldatsa da o fânidir nihâyet,
O¤ullar›m! Kays, Amr, Yezîd, Cebel; Zeyd’im size emânet

Yan›yor yüre¤im, uza¤›m ben yuvamdan,
Komfluyum Kâbe’ye, uzaksam da anam babamdan

Üzüntünüz sak›n kalbinizi yakmas›n,
Benim için feryâd›n›z arfla kadar ç›kmas›n.

Hamdolsun Mevlâya öyle bir yuvaday›m,
Ki gördü¤üm fleref ve hay›rdan hep duâday›m.



Hârise bu haber üzerine çok sevindi. Hemen kardefli Ka’b ile birlikte yan›-
na fazla miktarda para alarak Mekke’ye geldi. Mekke’ye var›nca, Peygamberi-
mizin evini ö¤renip huzûrlar›na ç›kt› ve flöyle dedi: “Ey Kureyfl kavminin efen-
disi, ey Abdülmuttalib’in torunu, ey Benî Hâflim soyunun o¤lu! Siz Harem-i
flerîfin komflususunuz. Misafirlere ikram, esirlere ihsan eder, onlar› esaretten
kurtar›rs›n›z. Köleniz bulunan o¤lumuzun kurtulmas› için ne kadar para ister-
sen onu verelim, serbest b›rak, ne olur bu dile¤imizi geri çevirme!” dedi. Pey-
gamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem; ““ZZeeyydd’’ii  ççaa¤¤››rr››pp  kkeennddiissiinnee  dduurruummuu  bbiill--
ddiirreelliimm..  OOnnuu  sseerrbbeesstt  bb››rraakkaall››mm..  fifiââyyeett  ssiizzee  ggeellmmeeyyii  tteerrcciihh  eeddeerrssee,,  ssiizz  hheerrhhaannggii
bbiirr  ppaarraa  vveerrmmeeddeenn  oonnuu  aall››pp  ggööttüürreebbiilliirrssiinniizz..  fifiââyyeett  bbeennii  tteerrcciihh  eeddeerr,,  yyaann››mmddaa
kkaallmmaayy››  iisstteerrssee,,  AAllllaahh’’aa  yyeemmîînn  eeddeerriimm  kkii,,  bbeennii  tteerrcciihh  eeddeennii  kkiimmsseeyyee  tteerrkk  eett--
mmeemm,,  yyaann››mmddaa  kkaall››rr”” buyurdu.

Hârise ve kardefli, Peygamber efendimizin bu cevâb›na çok memnun oldu-
lar; “Sen bize çok adaletli ve insafl› davrand›n” dediler. 

Bunun üzerine Peygamber efendimiz, Zeyd’i huzûruna ça¤›rarak kendisine;
“BBuunnllaarr››  ttaann››yyoorr  mmuussuunn??” buyurunca; “Evet biri babam, di¤eri amcamd›r” de-
di. Bunun üzerine; “EEyy  ZZeeyydd  sseenn  bbeenniimm  kkiimm  oolldduu¤¤uummuu  öö¤¤rreennddiinn,,  ssaannaa  oollaann  flfleeff--
kkaatt  vvee  mmeerrhhaammeettiimmii,,  ddaavvrraann››flfl››mm››  ggöörrddüünn..  BBuunnllaarr  sseennii  aallmmaayyaa  ggeellmmiiflfllleerr..  OO  hhââll--
ddee,,  yyaa  bbeennii  tteerrcciihh  eett,,  yyaann››mmddaa  kkaall  vveeyyaa  oonnllaarr››  tteerrcciihh  eett,,  ggiitt”” buyurdu.

Babas› ve amcas› art›k bizi tercih eder, Zeyd’i al›p götürürüz diye bekliyor-
lard›. Zeyd; “Ben hiç kimseyi size tercih etmem. Siz, benim hem amcam, hem
de babam makâm›ndas›n›z. Sizin yan›n›zda kalmak istiyorum” dedi.

Babas› ve amcas› hayretler içinde flafl›r›p kald›lar. Babas›, k›zarak Zeyd’e;
“Yaz›klar olsun sana, demek ki, sen köleli¤i hürriyete, annene, babana ve am-
cana tercih ediyorsun!” dedi. Zeyd de babas›na; “Babac›¤›m ben bu zâttan
öyle bir flefkat ve muamele gördüm ki, O’na kimseyi tercih edemem” cevâ-
b›n› verdi.

Peygamber efendimiz Zeyd’i çok severdi. Kendisine olan bu ba¤l›l›¤›n› ve
sevgisini görünce, onu Kâbe-i muazzamada Hicr’e götürüp, oradakilere hitâb
ederek; “fifiââhhiidd  oolluunnuuzz  ZZeeyydd  bbeenniimm  oo¤¤lluummdduurr..  OO  bbaannaa  vvâârriiss,,  bbeenn  oonnaa  vvâârriissiimm””
buyurdu. Babas› ve amcas› bu durumu görünce k›zg›nl›klar› geçti. Sevinç için-
de memleketlerine döndüler. Eshâb› kirâm bundan sonra Zeyd’e, Zeyd bin Mu-
hammed (Muhammed’in o¤lu Zeyd) demeye bafllad›lar. Daha sonra Allahü te-
âlân›n, Ahzâb sûresinin 5. ve 40. âyetlerindeki; “EEvvllââddllaarr››nn››zz››  bbaabbaallaarr››nn››nn  iiss--
mmiiyyllee  ççaa¤¤››rr››nn,,  bbööyylleessii  AAllllaahh  kkaatt››nnddaa  ddaahhaa  ddoo¤¤rruudduurr..”” “MMuuhhaammmmeedd  (aleyhisse-
lâm) ssiizzddeenn  hhiiçç  bbiirr  eerrkkee¤¤iinn  (Zeyd gibi) bbaabbaass››  ddee¤¤iillddiirr”” emirleri ile evlâd edin-
mek de kald›r›l›nca, Hazreti Zeyd babas›n›n ismiyle, yâni “Hârise’nin o¤lu
Zeyd” (Zeyd bin Harise) diye ça¤r›lmaya baflland›.
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Kâbe hakemli¤i

Resûlullah efendimiz otuz befl yafl›nda bulundu¤u s›rada, Kâbe hakemli-
¤i yapt›. O zaman, ya¤mur ve seller Kâbe’nin duvarlar›n› iyice y›pratm›flt›.
Ayr›ca ç›kan bir yang›n, Kâbe’ yi tahrib etmiflti. Binay› yeniden yapmak lâ-
z›md›. Bunun üzerine Kureyfl kabîlesi, Kâbe’yi ‹brahim aleyhisselâm›n yap-
t›¤› temele kadar y›k›p, yeniden yapmaya bafllad›. Her kabîleye bir bölümü-
nü vererek duvarlar› yükselttiler. Bu iflin büyük bir fleref oldu¤unu bilen ka-
bîleler, Hacerülesved tafl›n› yerine koyma hususunda anlaflamad›lar. Her ka-
bîle, bu flerefe kavuflmak istedi¤inden, aralar›nda büyük bir anlaflmazl›k ç›k-
t›. Abdüddâro¤ullar›; “Bu ifli bizden baflkas› yaparsa kan dökeriz” diyerek
ahdettiler. Dört befl gün süren bu anlaflmazl›k sebebiyle, neredeyse kan ak›-
t›lacakt›. 

Bu s›rada Abdülmuttalib’in day›s› ve yafll› bir zât olan Huzeyfe bin Mu-
gîre; “Ey Kureyfl toplulu¤u! Anlaflamad›¤›n›z ifl hakk›nda hüküm vermek
üzere, flu kap›dan ilk girecek zât› aran›zda hakem yap›n” diyerek, Kâbe’ye
aç›lan Benî fieybe kap›s›n› gösterdi. Orada bulunanlar bu teklifi kabul ettiler
ve Benî fieybe kap›s›na bakarak, ilk girecek ve iflin en nâzik ân›nda bu ifli
hâlledecek kimseyi beklemeye bafllad›lar. Nihâyet kap›dan; do¤rulu¤unu,
üstün ahlâk›n› son derece takdir ettikleri ve El Emîn yâni hep kendisine gü-
venilir dedikleri Muhammed aleyhisselâm›n geldi¤ini gördüler. “‹flte El
Emîn. O’nun hükmüne raz›y›z” dediler. 

Durum, sevgili peygamberimiz Muhammed aleyhisselâma anlat›l›nca,
bir örtü istedi. Onu yere sererek Hacerülesved’i örtünün üzerine koyup;
“HHeerr  kkaabbîîlleeddeenn  bbiirr  kkiiflflii  bbiirr  uuccuunnddaann  ttuuttssuunn” buyurdu. Tafl›, konulaca¤› yere
kadar kald›rtt›. Sonra kendisi tafl› kucaklay›p yerine koydu. Böylece, ç›kmak
üzere olan büyük bir çarp›flman›n önlendi¤ini gören kabîleler, bu hareketten
memnun kald›lar. Duvarlar›, kald›klar› yerden yaparak tamamlad›lar.

Her iflde zikr ederdi nâm-› rahman ol kerem kân› 
Senâ vü hamde Peygamber idi kân ol kerem-kân› 

Ol idi mahzar-› eltâf ü ilm ü hilme hem menba' 
Ki hüsn-i hulk ile dolmufltu ol cân ol kerem-kân› 

Hak'›n mahlûkuna r›fk u tevâzu' eyleyip lillâh 
Ederdi cümle halka lûtf u ihsân ol kerem-kân› 



B‹’SET‹ (PEYGAMBERL‹⁄‹) 
VE DÂVET‹

Âlemlerin efendisi (sallallahü aleyhi ve sellem), otuz yedi yafl›nda iken, gâ-
ibden; “Yâ Muhammed!” diye kendisini ça¤›ran sesler duyard›. Otuz sekiz ya-
fl›na girince, birtak›m nûrlar görmeye bafllad›. Hâllerini, sâdece Hazreti Hadîce
vâlidemize anlat›rlard›. Muhammed aleyhisselâma peygamberli¤in bildirilme-
si yaklaflt›¤› s›rada, zaman›n meflhur edîblerinden Kus bin Saîde, Ukâz panay›-
r›nda, deve üzerinde büyük bir kalabal›¤a karfl› okudu¤u hutbede, O’nun gele-
ce¤ini müjdelemiflti. Sevgili Peygamberimiz de bu hutbeyi dinleyenler aras›n-
da idi. Kus bin Sâide, bu meflhur hutbesinin bir bölümünde flöyle demifltir:

“Ey insanlar! Geliniz, dinleyiniz, bekleyiniz, ibret al›n›z! Yaflayan ölür,
ölen fena bulur, olacak olur!... Kulak veriniz iyi dinleyiniz! Gökte haber var,
yerde ibret olacak fleyler var!... Allah’›n indinde bir din!... Ve Allah’›n gele-
cek olan bir peygamberi vard›r. Gelmesi pek yak›nd›r. Gölgesi bafl›n›z›n üs-
tüne düfltü. O’nu dinleyen ve O’na îmân edenler, ne Mübârektir. Vay O’na
isyan ve muhalefet eden bedbahta! Yaz›klar olsun, ömürleri gaflet ile geçen
ümmetlere!...”

Bu s›rada, Arabistan’da, insanlar ilâhî ölçülerden uzaklaflm›fl, zengin fa-
kir, kuvvetli zay›f, efendi köle gibi s›n›flara ayr›lm›flt›. Bir öncekiler, sonra-
kileri, tahakkümü alt›nda eziyor, onlar› insan hesab›na katm›yordu. Zay›fla-
r›n mallar›, zorla ellerinden al›n›yor, buna mâni olacak bir yetkili bulunam›-
yordu. Allahü teâlâya îmân etmenin verdi¤i hayâ ve korkudan mahrum,
fazîletten iyice uzaklaflm›fllard›. Her türlü ahlâks›zl›k, haysiyet ve namusu
ayaklar alt›na almak gibi, adî hareketler serbestçe iflleniyor; kumar, içki,
zevk ve sefâ âlemleri hiç yad›rganm›yordu. Arkas› kesilmeyen öldürmeler,
zina ve bask›n olaylar›, ortal›¤› kas›p kavuruyor, masum insanlar›n iniltileri
ve ac›kl› ba¤›r›fllar› arfl› ç›nlat›yordu. Ahlâkî cihetten tam bir düflkünlük hü-
küm sürüyor, insanlar cehalet denizinde bo¤uluyordu. Kad›n, basit bir mal
gibi al›n›p sat›l›yor; k›z çocuklar›, diri diri insafs›zca topra¤a gömülüyordu.
Hepsinden kötüsü, kat› kalpli, inatç› ve merhametten uzak olan bu insanlar,
kendi elleriyle yapt›klar› fayda ve zarar› dokunmayan putlara tapmay›, bü-
yük bir fleref kabul ediyorlard›.
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Âdem aleyhisselâmdan beri, dünyâda böylesine bir vahflet, sap›kl›k, ah-
lâks›zl›k, inançs›zl›k ve sefâhet görülmemiflti. ‹nsanlar adetâ birer canavar
hüviyetine bürünmüfllerdi. Herkes birbirine düflman, cemiyet her an patla-
maya haz›r bir durumda idi. ‹nsanlar›n huzûra kavuflmalar› için, bu karanl›k-
ta, bir saadet güneflinin do¤mas› gerekirdi. O do¤unca; inançs›zl›¤›n yerini
îmân, zulmün yerini adalet, câhilli¤in yerini ilim alacak ve insanlar ebedî sa-
adete kavuflacaklard›.

Nihâyet sevgili Peygamberimize, önce ssââdd››kk  rrüüyyaalar gösterilmeye bafllan-
d›. Hadîs-i flerîfde, vahyin ilk olarak sâd›k rüya ile bafllad›¤› bildirilmifltir. Rü-
yas›nda gördükleri aynen ç›k›yordu. Bu hâl, alt› ay devam etti. Vahiy gelmesi
yaklafl›nca; “Yâ Muhammed” diyen sesler ço¤ald›. Bundan sonra yaln›zl›¤›
sevip, insanlardan uzaklaflarak, Hira da¤›ndaki bir ma¤arada tefekküre dalma-
ya bafllad›. Bâzan Mekke’ye gelir, Kâbe’yi tavaf eder ve saâdet-hânelerine gi-
derdi. Hâne-i saadette bir müddet kal›p, yan›nda biraz yiyecekle tekrar Hira
da¤›ndaki ma¤araya döner; tefekkür ve ibâdetle meflgûl olurdu. Bâzan günler-
ce kald›¤› olurdu. O zaman da Hazreti Hadîce yiyecek gönderir veya getirirdi.

‹lk vahiy 

Peygamber efendimiz k›rk yafl›nda iken, yine bir Ramazan ay›nda, Hira da-
¤›ndaki ma¤araya çekilmifl ve tefekküre dalm›flt›. Ramazan’›n 17. Pazartesi ge-
cesi, gece yar›s›ndan sonra, ad›n› ça¤›ran bir ses iflitti. Bafl›n› kald›r›p etrafa ba-
k›nca, ikinci defa ayn› sesi duydu ve her taraf› aniden bir nurun kaplad›¤›n› gör-
dü. Arkas›ndan Cebrâil aleyhisselâm karfl›s›na geldi ve “Oku!” dedi. Efendimiz,
ona; “BBeenn  ookkuummuuflfl  ddee¤¤iilliimm” cevâb›n› verdi. O zaman melek, tutup takati kesi-
linceye kadar s›kt› ve; “Oku!” dedi. Yine “BBeenn  ookkuummuuflfl  ddee¤¤iilliimm” cevâb›n› ver-
di. Bir daha s›kt› ve; “Oku!” dedi. “BBeenn  ookkuummuuflfl  ddee¤¤iilliimm” buyurunca, üçüncü
defa s›kt›. Sonra b›rakt› ve ““(Ey Muhammed!) YYaarraatt››cc››  AAllllaahh’’››nn  aadd››  iillee  ookkuu!!  OO,,
iinnssaann››  pp››hhtt››llaaflflmm››flfl  kkaannddaann (alâkdan) yyaarraatttt››!!  OOkkuu, AAllllaahh  bbüüyyüükk  kkeerreemm  ssaahhiibbiiddiirr..
OO,,  kkaalleemmllee  öö¤¤rreettiirr,,  bbiillmmeeddiikklleerriinnii  öö¤¤rreettiirr”” mealindeki Alâk sûresinin ilk befl
âyeti kerîmesini getirdi. Muhammed aleyhisselâm da onunla beraber okudu. ‹lk
vahiy bu suretle geldi ve bütün cihan› ayd›nlatan ‹slâm günefli böyle do¤du.

Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz, büyük bir ürperti ve he-
yecanla Hira da¤›ndaki ma¤aradan ç›k›p, afla¤›ya inmeye bafllad›. Da¤›n orta-
s›na geldi¤i s›rada bir ses duydu. Cebrâil aleyhisselâm; “Yâ Muhammed! Sen,
Allahü teâlân›n resûlüsün, ben de Cebrâil’im” dedi ve ökçesini yere vurdu.
Vurdu¤u yerden su ç›kt› ve abdest almaya bafllad›. Peygamber efendimiz dik-
katle onu seyrediyordu. Cebrâil aleyhisselâm abdestini bitirince, Peygamber
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efendimize, gördü¤ü gibi abdest almas›n› söyledi. Sevgili Peygamberimiz, ab-
destini bitirdikten sonra, Cebrâil aleyhisselâm imâm olup, iki rekat namaz k›l-
d›lar. Bundan sonra Cebrâil aleyhisselâm; “Yâ Muhammed! Rabbinin sana se-
lâm› var” deyip, peflinden; “Sen benim, cin ve insanlara resûlümsün. O hâlde
onlar› tevhîde dâvet eyle” buyurdu¤unu söyledi ve ayr›l›p gö¤e yükseldi. Sev-
gili Peygamberimiz; böylece Cebrâil aleyhisselâm› hem görmüfl, hem de ko-
nuflmufl oldu.

Peygamber efendimiz, hâne-i seâdetlerine gelinceye kadar, yan›ndan
geçti¤i her tafl›n, her a¤ac›n; “Esselâmü aleyke yâ Resûlallah!” dedi¤ini iflit-
ti. Evine gelip; ““BBeennii  öörrttüünnüüzz!!  BBeennii  öörrttüünnüüzz!!” buyurdu ve ürpermesi geçin-
ceye kadar, istirahat ettiler. Sonra gördüklerini Hazreti Hadîce vâlidemize
anlatt›lar ve “CCeebbrrââiill  (aleyhisselâm) ggöözzüümmddeenn  ggaayybb  oolldduu..  LLââkkiinn  oonnuunn  hheeyy--
bbeett,,  flfliiddddeett  vvee  kkoorrkkuussuu  üüzzeerriimmddeenn  ggiittmmeeddii..  BBaannaa  mmeeccnnûûnn  ddiiyyeecceekklleerriinnddeenn  vvee
ddiill  uuzzaatt››pp  kkööttüülleeyyeecceekklleerriinnddeenn  kkoorrkkttuumm”” buyurdular. Bu hâlleri ve bu gün-
leri bekleyen, buna haz›r olan Hazreti Hadîce; “Allahü teâlâ korusun. Hak
teâlâ sana hay›r ihsan eder ve hay›rdan baflka bir fley dilemez. Allahü teâlâ-
n›n hakk› için, bu ümmetin peygamberi olaca¤›na inan›yorum. Zîrâ sen, mi-
safiri seversin. Do¤ru söylersin ve eminsin. Âcizlere yard›m eder, yetimleri
korur, gariplere yard›mda bulunursun. ‹yi huylusun, bu hasletlerin sahibin-
de korku olmaz” dedi. 

Sonra, bu durumu sormak üzere, Varaka bin Nevfel’e gittiler. Varaka,
Resûlullah efendimizin anlatt›klar›n› dinledikten sonra; “Müjde ey Muham-
med aleyhisselâm! Allahü teâlâya yemîn ederim ki, sen, Hazreti ‹sa’n›n ha-
ber verdi¤i son peygambersin. Sana görünen melek, senden evvel Musa
aleyhisselâma gelen Cebrâil aleyhisselâmd›r. Ah! Keflke genç olsayd›m. Se-
ni Mekke’den ç›kard›klar› zamana yetiflseydim de, yard›m›na koflsayd›m.
Çok yak›n bir zamanda tebli¤ ve cihâdla emrolunursun” dedi ve Peygamber
efendimizin Mübârek elini öptü. Çok geçmeden vefât etti.

Tebli¤ emrinin gelmesi

Sevgili Peygamberimize, peygamberli¤inin bildirildi¤i ilk vahiy böyle
gelmiflti. Sonra kesildi ve üç sene gelmedi. Bu arada ‹srafil aleyhisselâm is-
mindeki melek gelip, bâz› fleyler ö¤retti. Bunlar vahiy de¤ildi. Bu zaman
zarf›nda, ara s›ra Resûlullah efendimiz çok muzdarip olurdu. Efendimiz
üzüldükçe, Cebrâil aleyhisselâm görünerek; “Ey Habîbullah! Sen Allahü te-
âlân›n peygamberisin” der ve üzüntüsünü yat›flt›r›rd›. Peygamber efendimiz
buyurdu ki: “VVaahhyyiinn  kkeessiillddii¤¤ii  zzaammaannddaa  iiddii..  HHiirraa  ddaa¤¤››nnddaann  aaflflaa¤¤››  iinneerrkkeenn,,
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aannss››zz››nn  ggöökk  ttaarraaff››nnddaann  bbiirr  sseess  iiflfliittttiimm..  YYuukkaarr››  bbaakktt››mm..  CCeebbrrââiill’’ii (aleyhisse-
lâm) ggöörrddüümm..  YYeerr  iillee  ggöökk  aarraass››nnddaa,,  bbiirr  kküürrssîî  üüzzeerriinnddee  oottuurrmmuuflfl  iiddii..  BBaannaa
kkoorrkkuu  ggeellddii..  EEvvee  vvaarrdd››mm..  BBeennii  bbiirr  flfleeyy  iillee  öörrttüünn,,  ddeeddiimm..  HHaakk  tteeââllââ  vvaahhiiyy  ggöönn--
ddeerrddii;; “Ey örtüye bürünen Peygamber! Kalk da (kavmini Allah’›n azab› ile)
korkut! (îmân etmezlerse, azaba u¤rayacaklar›n› kendilerine haber ver).
Rabbini tekbîr et. Elbiseni de temiz tut” (mealindeki) MMüüddddeessssiirr  ssûûrreessiinniinn
iillkk  ââyyeettlleerriinnii  ggeettiirrddii. BBuunnddaann  ssoonnrraa  vvaahhyyiinn  aarrkkaass››  kkeessiillmmeeddii..””

Fahr-i kâinat (aleyhi efdalü’s-salevât) efendimiz, insanlar› ‹slâm’a
dâvete, Allahü teâlân›n emir ve yasaklar›n› tebli¤e bafllad›. Cebrâil aleyhis-
selâm, vahiy getirirken bâzan insan flekline girer ve Eshâb-› kirâmdan D›h-
ye-i Kelbî’nin sûretinde gelirdi. Bâzan Peygamber efendimizin kalbine ilkâ,
telkin ederdi. Resûlullah efendimiz, onu görmezdi. Bâzan rüya ile, bâzan da
dehflet saçan bir u¤ultu ile gelirdi. Vahyin, Peygamber efendimize en a¤›r ve
çetin geleni bu idi. Bu hâllerinde Resûlullah’›n en so¤uk günde bile Mübâ-
rek al›nlar›ndan terler dökülür, deve üzerinde iseler, vahyin a¤›rl›¤›ndan de-
ve yere çökerdi. Yan›nda bulunan sahâbîler de, vahyin a¤›rl›¤›n› hissederler-
di. Cebrâil aleyhisselâm, birkaç defa kendi flekil ve sûretinde geldi.

Allahü teâlâ, meleksiz ve perdesiz, yâni hiç bir vâs›ta olmadan da Pey-
gamber efendimize vahyetmifltir. Bu hâl Mîrâc gecesinde vâki olmufltur.

‹lk vahyin gelmesiyle peygamberlik vazifesine bafllayan Muhammed Musta-
fâ sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin, ‹slâm’› tebli¤i yirmi üç sene devam
etti. Bu zaman›n onüç senesi Mekke’de, on senesi de Medîne’de geçmifltir.

Kur’ân-› kerîm 22 sene 2 ay 22 gün gibi bir zamanda vahyedilip tamam-
lanm›flt›r,

Muhammed aleyhisselâm üümmmmîî idi. Yâni kitap okumam›fl, yaz› yazma-
m›fl ve hiç kimseden ders görmemiflti. Mekke’de do¤up büyümüfl, belli kim-
seler aras›nda yetiflmiflti. Böyle oldu¤u hâlde, Tevrat’ta ve ‹ncil’de, Yunan
ve Roma devirlerinde yaz›lm›fl kitaplarda bulunan bilgilerden, hâdiselerden
haber verdi. ‹slâmiyet’i bildirmek için, hicretin alt›nc› senesinde Rum, ‹ran
ve Habefl hükümdarlar›na ve di¤er Arab pâdiflâhlar›na mektuplar gönderdi.
Huzûruna altm›fltan ziyâde yabanc› elçi gelmifltir. Bu husus, Kur’ân-›
Kerîmde meâlen; “SSeenn,,  bbuu  KKuurr’’âânn--››  KKeerrîîmm  ggeellmmeeddeenn  öönnccee,,  bbiirr  kkiittaapp ookkuummaa--
dd››nn..  YYaazz››  yyaazzmmaadd››nn..  OOkkuurr  yyaazzaarr  oollssaayydd››nn,,  bbaaflflkkaallaarr››nnddaann  öö¤¤rreennddiinn  ddiiyyeebbiilliirr--
lleerrddii” (Ankebût sûresi: 48) fleklinde bildirilmektedir. 

Hadîs-i flerîfte de; “BBeenn  üümmmmîî  ppeeyyggaammbbeerr  MMuuhhaammmmeedd’’iimm......  BBeennddeenn  ssoonnrraa
ppeeyyggaammbbeerr  yyookkttuurr” buyruldu. Yine Kur’ân-› kerîmde flöyle buyrulmaktad›r: “OO
(Muhammed aleyhisselâm) kkeennddiillii¤¤iinnddeenn  kkoonnuuflflmmaammaakkttaadd››rr..  OO’’nnuunn  ssöözzlleerrii,,
OO’’nnaa  bbiirr  vvaahhiiyy  iillee  bbiillddiirriillmmeekkttee,,  öö¤¤rreettiillmmeekktteeddiirr..”” (Necm sûresi: 3, 4)
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‹lk müslümanlar 

Peygamber efendimize, ilk vahyin gelmesinden sonra, ilk îmân eden Hazre-
ti Hadîce vâlidemizdir. Hiç tereddüt etmeden ‹slâmiyet’i hemen kabul ede-
rek, ilk müslüman olmakla flereflendi. Peygamber efendimiz, Hazreti Hadî-
ce vâlidemize, Cebrâil aleyhisselâm›n ö¤retti¤i gibi abdest almas›n› ö¤retti.
Sonra, Peygamber efendimiz imâm oldu, birlikte iki rekat namaz k›ld›lar.
Hadîce vâlidemiz, sevgili Peygamberimizin her sözüne, her emrine, en mü-
kemmel flekilde, itâat etti. Böylece Allahü teâlân›n kat›nda pek yüksek dere-
celere kavufltu. Resûlullah efendimiz üzülse, inkâr edenlerin alay etmesiyle
elem çekse, O’nu tesellî eder, kederini giderirdi. Derdi ki: “Yâ Resûlallah!
Hiç üzülme, gam çekme. Sonunda dînimiz kuvvet bulup, müflrikler helâk
olurlar. Kavmin sana itaat eder...” Hadîce vâlidemizin bu yard›mlar›ndan
ötürü bir gün, Cebrâil aleyhisselâm gelip; “Yâ Resûlallah! Hadîce’ye, Alla-
hü teâlân›n selâm›n› bildir” dedi. Peygamber efendimiz; “EEyy  HHaaddîîccee!!  ‹‹flflttee
CCeebbrrââiill  (aleyhisselâm), AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  ssaannaa  sseellââmm››nn››  bbiillddiirriiyyoorr” buyurdu. 

Peygamber efendimiz bir defas›nda da; “AAllllaahhüü  tteeââllââ  bbaannaa  CCeennnneett’’ttee  iinn--
cciiddeenn  bbiirr  eevv  iillee  HHaaddîîccee’’yyee  mmüüjjddee  vveerrmmeemmii  eemmrreettttii..  OOrraaddaa  hhaassttaall››kk,,  üüzzüünnttüü  vvee
bbaaflfl  aa¤¤rr››ss››  yyookkttuurr..”” buyurdu.

Hazreti Hadîce’den sonra yetiflkinlerden ilk müslüman olan, Resûlullah
efendimizin yak›n arkadafllar›ndan Hazreti Ebû Bekr’dir. Hazreti Ebû Bekr,
yirmi sene önce bir rüya görmüfltü: “Gökten dolunay inip, Kâbe-i muazzama-
ya gelmifl, parça parça olmufl, parçalardan her biri, Mekke evlerinden biri üze-
rine düflmüfl, sonra bu parçalar bir araya gelerek gökyüzüne yükselmiflti. Ebû
Bekr’in evine düflen parça ise, gökyüzüne yükselmemiflti. Hâdiseyi gören
Hazreti Ebû Bekr, hemen evin kap›s›n› kapam›fl, sanki bu ay parças›n›n gitme-
sine mâni olmufltu.”

Ebû Bekr heyecanla rüyadan uyanm›fl, sabah olunca, hemen, Yahudi âlim-
lerinden birisine koflup, rüyas›n› anlatm›flt›. O âlim cevâb›nda; “Bu kar›fl›k rü-
yalardan biridir, onun için tâbir edilmez” demiflti. Fakat bu rüya, Ebû Bekr’in
zihnini kurcalamaya devam etmifl, Yahudi’nin cevâb› da onu tatmin etmemifl-
ti. Bir aral›k ticâret için gittiklerinde, yolu râhip Bahîra’n›n diyar›na u¤ram›fl-
t›. Gördü¤ü rüyan›n tâbirini Bahîra’dan isteyince, Bahîra; “Sen neredensin?”
dedi. Hazreti Ebû Bekr; “Kureyfl’tenim” diye cevap verince, Bahîra; “Orada
bir peygamber ç›kacak ve hidâyet nuru Mekke’nin her yerine ulaflacak. Sen,
hayât›nda O’nun vezîri, vefât›ndan sonra da, halîfesi olacaks›n” dedi. Hazreti
Ebû Bekr bu cevâba çok hayret etmiflti. Bu rüyas›n› ve tâbirlerini, Peygamber
efendimiz, peygamberli¤ini aç›klay›ncaya kadar kimseye söylememiflti.
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Muhammed aleyhisselâm peygamberli¤ini aç›klay›nca, Hazreti Ebû
Bekr hemen Peygamber efendimize koflup; “Peygamberlerin, peygamberlik-
lerine delilleri vard›r, senin delîlin nedir?” diye suâl etti. Peygamber efendi-
miz cevâb›nda; ““BBuu  nnüübbüüvvvveettiimmee  ddeelliill,,  oo  rrüüyyaadd››rr  kkii,,  bbiirr  YYaahhuuddii  ââlliimmddeenn  ttââ--
bbiirriinnii  iisstteeddiinn..  OO  ââlliimm;;  ““Kar›fl›k rüyadand›r, tâbir edilmez’” ddeeddii..  SSoonnrraa  rrââhhiipp
BBaahhîîrraa,,  ddoo¤¤rruu  ttââbbiirr  eettttii”” buyurarak, Hazreti Ebû Bekr’e hitaben; “EEyy  EEbbââ
BBeekkrr!!  SSeennii,,  AAllllaahh’’aa  vvee  RReessûûllüünnee  ddââvveett  eeddeerriimm”” buyurdu. 

Bunun üzerine Hazreti Ebû Bekr; “fiehâdet ederim ki, sen, Allahü teâlâ-
n›n resûlüsün, senin peygamberli¤in hakd›r ve cihân› ayd›nlatan bir nûrdur”
diyerek müslüman oldu.

Di¤er bir rivâyette ise Hazreti Ebû Bekr, Peygamber efendimize peygam-
berlik gelmeden önce, ticâret maksad›yla Yemen’e gitmifllerdi. Bu seferle-
rinde, Yemen’de bulunan, Ezd kabîlesinden, çok kitap okumufl bir ihtiyâra
rastlam›flt›. Bu ihtiyâr, Hazreti Ebû Bekr’e bak›p; “Zannederim ki sen, Mek-
ke halk›ndans›n” deyince, Hazreti Ebû Bekr; “Evet, öyledir” demifl ve ara-
lar›nda flu konuflma geçmiflti. 

-Sen Kureyfl’ten misin ?
-Evet! 
-Benî Temîm’den misin?
-Evet!, 
-Bir alâmet daha kald›.
-Nedir? 
-Karn›n› aç, göreyim. 
-Bundan maksad›n nedir, söyle? 
-Kitaplarda okudum ki, Mekke’de bir peygamber gelir. O’na, iki kimse

yard›mc› olur. Biri genç, di¤eri ihtiyârd›r. Genç olan›, nice zorluklar› kolay-
l›¤a çevirir. Çok belâlar› giderir. O ihtiyâr kifli ise, beyaz benizli, ince belli
olup, karn› üzerinde bir siyah ben vard›r. Zannederim ki, o kimse sensin.
Karn›n› aç, göreyim. 

Bunun üzerine Hazreti Ebû Bekr mübârek karn›n› açm›fl; göbe¤i üzerin-
deki siyah beni görünce; “Vallahi o kimse sensin” deyip, Ebû Bekr’e bir çok
vasiyetlerde bulunmufltu. 

Hazreti Ebû Bekr, iflini bitirince, vedâlaflmak için ihtiyâr›n huzûruna var-
m›fl, Peygamber efendimiz hakk›nda bir kaç beyt söylemesini ondan istemifl,
bunun üzerine ihtiyâr, on iki beyt okumufl, Hazreti Ebû Bekr bunlar› ezber-
lemiflti.

Hazreti Ebû Bekr seferden Mekke-i mükerremeye dönünce, Ukbe ibni Ebî
Mu’ayt, fieybe, Ebû Cehl, Ebü’l-Bühterî gibi, Kureyfl’ten ileri gelen kimse-



ler, onu ziyârete evine gelmifllerdi. Ebû Bekr efendimiz onlara hitaben; “Ara-
n›zda hiç bir hâdise oldu mu?” buyurmufl. Cevaplar›nda; “Bundan daha garip
bir hâdise olur mu ki, Ebû Tâlib’in yetimi, peygamberlik dâvas› ediyor ve siz-
ler, baba ve dedeleriniz, bât›l dindensiniz diyor. E¤er hat›r›n olmasayd›, O’nu
bu zamana kadar sa¤ b›rakmazd›k. Sen O’nun iyi dostusun, bu ifli sen hâllet”
demifllerdi. 

Hazreti Ebû Bekr onlar› bafl›ndan sav›p, Peygamber efendimizin, Hazre-
ti Hadîce’nin evinde oldu¤unu ö¤rendi. Gidip kap›y› çald›. Peygamber efen-
dimiz kendilerini karfl›lay›nca; “Yâ Muhammed! Senin hakk›nda söylenilen-
ler nedir?” dedi. Peygamber efendimiz; “BBeenn  HHaakk  tteeââllâânn››nn  ppeeyyggaammbbeerriiyyiimm..
SSaannaa  vvee  bbüüttüünn  ââddeemmoo¤¤uullllaarr››nnaa  ggöönnddeerriillddiimm,,  îîmmâânn  ggeettiirr  kkii,,  HHaakk  tteeââllâânn››nn  rr››zzââ--
ss››nnaa  vvââss››ll  oollaass››nn  vvee  ccaann››nn››  CCeehheennnneemm’’ddeenn  kkoorruuyyaass››nn”” buyurdular. Hazreti
Ebû Bekr; “Buna delil nedir?” deyince, Resûli ekrem efendimiz; ““OO,,  YYee--
mmeenn’’ddee  ggöörrddüü¤¤üünn  iihhttiiyyaarr››nn  hhiikkââyyeessii  ddeelliillddiirr”” buyurdular. 

Hazreti Ebû Bekr; “Ben, Yemen’de pek çok ihtiyâr ve genç gördüm” de-
di. Peygamber efendimiz cevâb›nda; ““OO  iihhttiiyyâârr  kkii,,  ssaannaa  oonn  iikkii  bbeeyytt  eemmâânneett
vveerrddii  vvee  bbaannaa  ggöönnddeerrddii”” diyerek, o beytlerin hepsini okudu. Hazreti Ebû
Bekr; “Bunu sana kim haber verdi” deyince, cevâb›nda; ““BBeennddeenn  eevvvveellkkii
ppeeyyggaammbbeerrlleerree  ggeelleenn  mmeelleekk  hhaabbeerr  vveerrddii” buyurdular. Bunu söyler söylemez,
elini bana ver deyip, mübârek elini tutmufl; “Eflhedü en lâ ilâhe illallah ve efl-
hedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh” diyerek müslüman olmufltur.

Hayât›nda ilk defa duydu¤u yüksek bir sevinçle, evine müslüman olarak
dönmüfltür. Nitekim bir hadîsi flerîfde: “HHeerr  kkiimmee  îîmmâânn››  aarrzzeettttiiyysseemm,,  yyüüzzüü--
nnüü  bbuurruuflflttuurruurr,,  tteerreeddddüüttllee  bbaakkaarrdd››..  AAnnccaakk  EEbbûû  BBeekkrrii  SS››ddddîîkk  îîmmâânn››  kkaabbuull  eett--
mmeekkttee  hhiiçç  tteerreeddddüütt  vvee  dduurraakkllaammaa  eettmmeeddii” buyrulmufltur.

Peygamber efendimiz, bir gün Hazreti Hadîce vâlidemizle namaz k›lar-
larken, Hazreti Ali onlar› gördü. O zaman on veya on iki yafl›nda idi. Na-
mazdan sonra; “Bu nedir?” diye sordu. Resûli ekrem sallallahü aleyhi ve sel-
lem; “BBuu,,  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  ddîînniiddiirr..  SSeennii  bbuu  ddîînnee  ddââvveett  eeddeerriimm..  AAllllaahhüü  tteeââllââ
bbiirrddiirr,,  oorrttaa¤¤››  yyookkttuurr..  SSeennii  bbiirr  oollaann,,  eeflflii,,  oorrttaa¤¤››  bbuulluunnmmaayyaann  AAllllaahh’’aa  îîmmâânnaa  ddââ--
vveett  eeddiiyyoorruumm......”” buyurdu. Hazreti Ali: “Önce babama dan›flay›m” dedi. Re-
sûlullah ona; “‹‹ssllââmm’’aa  ggeellmmeezzsseenn,,  bbuu  ss››rrrr››  kkiimmsseeyyee  ssööyylleemmee!!”” buyurdular.
Hazreti Ali ertesi sabah, Resûlullah’›n huzûruna gelerek; “Yâ Resûlallah!
Bana ‹slâm’› ö¤ret” dedi ve müslüman oldu. Hazreti Ali, müslüman olanla-
r›n üçüncüsüdür. Resûli ekrem efendimiz u¤runda gösterdi¤i fedâkârl›k ve
O’nu kendine tercih etmesi ise her türlü takdirin üstündedir.

Zeyd bin Hârise ilk îmân edenlerdendir. Hazreti Hadîce, Hazreti Ebû
Bekr ve Hazreti Ali’den sonra dördüncü, âzâd olmufl köleler içinde ise ilk
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müslüman olmakla flereflendi. Kendisiyle beraber, han›m› Ümmü Eymen de
müslüman olmufltu.

Hazreti Ebû Bekr, müslüman olunca, hemen çok sevdi¤i arkadafllar›na git-
ti. Onlar› da, müslüman olmalar› için ikna etti. Eshâb-› kirâm›n ileri gelenle-
rinden; Osman bin Affân, Talhâ bin Ubeydullah, Zübeyr bin Avvâm, Abdur-
rahmân bin Avf, Sa’d bin Ebî Vakkas gibi kavminin ileri gelen yüksek flahsi-
yetleri bunlar›n belli bafll›lar›d›r. Hazreti Hadîce vâlidemizden sonra müslü-
man olan bu sekiz kifliye SSââbb››kkûûnn--››  ‹‹ssllââmm yâni ilk müslümanlar denir.

Hazreti Osman, müslüman olmas›n› flöyle anlat›r: “Benim kâhin bir tey-
zem vard›. Bir gün onu ziyâret etmifltim. Bana; ”Sana bir han›m nasîb olur.
Fakat ne sen ondan önce bir hatun görmüfl olursun, ne de o, senden önce bir
erkek görmüfl olur. O, güzel yüzlü, zahide bir han›m ve bir büyük peygam-
ber k›z› olsa gerek” dedi. Ben, teyzemin bu sözüne hayret ettim. Yine bana
dedi ki: “Bir peygamber geldi. O’na gökten vahy nâzil oldu.” Ben dedim ki:
“Ey teyzem! Böyle bir s›r, flehirde hiç duyulmad›. O hâlde bu sözü aç›k söy-
le.” O zaman teyzem; “Muhammed bin Abdullah’a peygamberlik geldi. Hal-
k› dîne dâvet eder. K›sa zamanda O’nun dîni ile âlem nûrlan›r ve karfl› ge-
lenlerin bafl› kesilir” dedi.

Teyzemin bu sözleri, bana çok te’sir etti. Endifleye düfltüm. Hazreti Ebû
Bekr ile aram›zda büyük bir dostluk vard›. Birbirimizden hiç ayr›lmazd›k.
Bu mes’eleyi görüflmek üzere, iki gün sonra Hazreti Ebû Bekr’in yan›na git-
tim. Teyzemin söylediklerini anlat›nca, bana dedi ki: “Yâ Osman! Sen ak›l-
l› bir kimsesin. Hiç görmeyip, iflitmeyen; bir fleye fayda ve zarar vermekten
uzak olan bir kaç tafl, tanr›l›¤a nas›l lây›k olur?” Ben; “Do¤ru söylüyorsun,
teyzemin sözü gerçektir” dedim.”

Hazreti Ebû Bekr, Hazreti Osman’a ‹slâmiyet’i anlatt›ktan sonra, onu, Re-
sûlüssekaleyn yâni insan ve cinlerin peygamberi olan Efendimizin huzûruna
götürdü. Sevgili Peygamberimiz, Hazreti Osman’a flöyle buyurdu: “YYââ  OOss--
mmaann!!  HHaakk  tteeââllââ,,  sseennii  CCeennnneett’’ee  mmiissââffiirrllii¤¤ee  ddââvveett  eeddeerr..  SSeenn  ddee  iiccââbbeett  eeyyllee (ka-
bûl et) BBeenn,,  bbüüttüünn  iinnssaannllaarraa  hhiiddââyyeett  rreehhbbeerrii  oollaarraakk  ggöönnddeerriillddiimm..”” Hazreti Os-
man, Resûlullah’ ›n yüksek hâlleri ve güler yüzle söyledi¤i sözler karfl›s›nda
kendinden geçip, büyük bir flevk ve teslimiyetle; “Eflhedü en lâ ilâhe illallah
ve eflhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh” deyip müslüman oldu.

Resûlullah efendimiz, peygamberli¤inin ilk üç y›l›nda, insanlar› gizlice
‹slâm’a dâvet etti, insanlar, yavafl yavafl, birer ikifler müslüman oluyorlard›.
Bu zaman içinde müslümanlar›n say›s› ancak otuza ulaflabildi. Onlar da, ibâ-
detlerini evlerinde yap›yorlar ve Kur’ân-› kerîmin nâzil olan âyeti kerîmele-
rini gizlice okuyup ezberliyorlard›.

56



Yak›n akrabây› dâvet 

Resûlullah efendimiz, Müddessir sûresinin nâzil olmas›yla, insanlar› ‹slâm
dînine dâvete bafllam›flt›. Bu dâveti gizli olarak yap›yordu. Bir müddet sonra
da; “YYaakk››nn  aakkrraabbâânn››  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  aazzaabb››  iillee  kkoorrkkuuttaarraakk,,  oonnllaarr››  hhaakk  ddîînnee  ççaa--
¤¤››rr”” (fiu’arâ sûresi: 214) mealindeki âyeti kerîme nâzil oldu. Bunun üzerine
Muhammed aleyhisselâm, akrabâs›n› dîne dâvet etmek için Hazreti Ali’yi
gönderdi ve hepsini Ebû Tâlib’in evine ça¤›rd›. Önlerine bir kifliye yetecek ka-
dar, bir tabak yemek ve bir tas süt koydu, önce kendisi besmele ile bafllay›p,
gelen akrabâs›na; ““BBuuyyuurruunn”” dedi. Gelenlerin say›s› k›rk kifli idi. Ancak, ko-
nulan yemek hepsini doyurdu ve hiç eksilmedi. Gelenler bu mûcize karfl›s›n-
da flafl›p kald›lar. Yemekten sonra Peygamber efendimiz, akrabâlar›n› ‹slâm’a
dâvet etmek için söze bafllamak üzere idi. Amcas› Ebû Leheb düflmanl›k ede-
rek; “Biz bu günkü gibi bir sihir görmedik. Akrabân›z sizi bir sihirle büyüle-
di. Ey kardeflimin o¤lu! Ben senin getirdi¤in gibi fler ve kötülük getiren baflka
bir kimse görmedim” diyerek, sözlerine hakâretle devâm etti. 

Peygamberimiz de, Ebû Leheb’e; ““KKuurreeyyflfl  vvee  bbüüttüünn  AArraabb  kkaabbîîlleelleerriinniinn  yyaa--
ppaammaayyaaccaa¤¤››  kkööttüüllüü¤¤üü  bbaannaa  sseenn  yyaapptt››nn”” buyurdu. Hiç biri müslüman olmadan
da¤›ld›lar. Bu hâdiseden k›sa bir müddet sonra, akrabâs›n› tekrar dâvet etti.
Hazreti Ali yine hepsini ça¤›rd›. Önceki gibi önlerine yemek kondu. Peygam-
ber efendimiz, yemekten sonra aya¤a kalk›p; ““HHaammdd,,  yyaallnn››zz  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa
mmaahhssuussttuurr..  YYaarrdd››mm››  aannccaakk  OO’’nnddaann  iisstteerriimm..  OO’’nnaa  iinnaann››rr,,  OO’’nnaa  ddaayyaann››rr››mm..  fifiüüpp--
hheessiizz  bbiilliirr  vvee  bbiillddiirriirriimm  kkii,,  AAllllaahhüü  tteeââllââddaann  bbaaflflkkaa  iillââhh  yyookkttuurr,,  OO  bbiirrddiirr..  OO’’nnuunn
eeflflii  vvee  oorrttaa¤¤››  yyookkttuurr”” buyurduktan sonra, sözlerine flöyle devam etti: ““SSiizzee  aass--
llaa  yyaallaann  ssööyylleemmiiyyoorruumm  vvee  ddoo¤¤rruuyyuu  bbiillddiirriiyyoorruumm......  SSiizzii,,  bbiirr  oollaann  vvee  OO’’nnddaann
bbaaflflkkaa  iillââhh  oollmmaayyaann  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  îîmmâânn  eettmmeeyyee  ddââvveett  eeddiiyyoorruumm..  BBeenn,,  OO’’  nnuunn
ssiizzee  vvee  bbüüttüünn  iinnssaannll››¤¤aa  ggöönnddeerrddii¤¤ii  ppeeyyggaammbbeerriiyyiimm..  VVaallllaahhii  ssiizz,,  uuyykkuuyyaa  ddaalldd››--
¤¤››nn››zz  ggiibbii,,  öölleecceekkssiinniizz,,  uuyykkuuddaann  uuyyaanndd››¤¤››nn››zz  ggiibbii  ddee  ddiirriillttiilleecceekkssiinniizz  vvee  bbüüttüünn
yyaapptt››kkllaarr››nn››zzddaann  hheessaabbaa  ççeekkiilleecceekkssiinniizz,,  iiyyiilliikklleerriinniizziinn  kkaarrflfl››ll››¤¤››nnddaa  mmüükkââffaatt,,
kkööttüüllüükklleerriinniizziinn  kkaarrflfl››ll››¤¤››nnddaa  ddaa  cceezzaa  ggöörreecceekkssiinniizz..  BBuunnllaarr  ddaa,,  yyaa  CCeennnneett’’ttee
eebbeeddîî  kkaallmmaakk  vveeyyaa  CCeehheennnneemm’’ddee  eebbeeddîî  kkaallmmaakktt››rr..  ‹‹nnssaannllaarrddaann,,  ââhhiirreett  aazzaabb››  iillee
iillkk  kkoorrkkuuttttuu¤¤uumm  kkiimmsseelleerr  ssiizzlleerrssiinniizz..””

Ebû Tâlib, bu sözleri dinledikten sonra; “Ey muhterem ye¤enim! Sana
yard›m etmekten daha k›ymetli bir fley bilmiyorum. Nasihatlerini benimse-
yip kabullendik, sözlerini de gönülden tasdik ettik. fiu anda, burada topla-
nanlar, deden Abdülmuttalib’in çocuklar›d›r. Muhakkak ki, ben de onlardan
biriyim. Senin istedi¤in fleye, içimizde en önce ben koflar›m. Etraf›n› kufla-
t›p, seni korumaktan bir an geri durmayaca¤›ma söz veriyorum. Sen, emro-
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lundu¤un fleye devam et. Fakat, eski dînimden ayr›lmak hususunda, nefsimi
bana boyun e¤er bulmad›m” dedi. 

Ebû Leheb hâriç, oradaki akrabâlar› ve amcalar› yumuflak konufltular. Fa-
kat Ebû Leheb; “Ey Abdülmuttalib o¤ullar›! Baflkalar› O’nun elini tutup mâ-
ni olmadan önce, siz mâni olun. E¤er bu gün O’nun dediklerini kabul eder-
seniz, zillete, hakârete u¤rars›n›z. O’nu korumaya kalkarsan›z hepiniz öldü-
rülürsünüz...” diye tehditler savurdu. Ebû Leheb’e karfl›l›k, Peygamber efen-
dimizin halas›; “Ey kardeflim! Kardeflimin o¤lunu ve O’nun dînini yard›m-
s›z b›rakmak sana yak›fl›r m›? Vallahi bu gün yaflayan âlimler, Abdülmutta-
lib’in soyundan bir peygamberin gelece¤ini bildiriyorlar. ‹flte o peygamber
budur” dedi. 

Ebû Leheb, bu sözler karfl›s›nda çirkin konuflmalar›na devam etti. Ebû Tâ-
lib, Ebû Leheb’e k›zarak; “Ey korkak! Vallahi biz sa¤ oldukça, O’nun yard›m-
c›s› ve koruyucusuyuz” dedi. Muhammed aleyhisselâma dönerek; “Ey karde-
flimin o¤lu! ‹nsanlar› Rabbine îmâna dâvet etmek istedi¤in zaman› bilelim; si-
lâhlan›p seninle birlikte ortaya ç›kar›z” dedi. Sonra, Fahri kâinat efendimiz
tekrar söze bafllay›p; “EEyy  AAbbddüüllmmuuttttaalliibb  oo¤¤uullllaarr››!!  VVaallllaahhii,,  AArraabbllaarr  iiççiinnddee  bbee--
nniimm  ssiizzee  ggeettiirrddii¤¤iimm,,  ddüünnyyââ  vvee  ââhhiirreettiinniizz  iiççiinn  hhaayy››rrll››  oollaann  flfleeyyddeenn  (yâni bu din-
den) ddaahhaa  üüssttüünnüünnüü  vvee  ddaahhaa  hhaayy››rrll››ss››nn››  kkaavvmmiinnee  ggeettiirrmmiiflfl  bbiirr  kkiimmssee  yyookkttuurr..
BBeenn  ssiizzii,,  ddiillee  kkoollaayy  ggeelleenn,,  mmiizzaannddaa  aa¤¤››rr  bbaassaann  iikkii  kkeelliimmeeyyii  ssööyylleemmeeyyee  ddââvveett
eeddiiyyoorruumm..  OO  ddaa;;  AAllllaahh’’ddaann  bbaaflflkkaa  iillââhh  oollmmaadd››¤¤››nnaa  vvee  bbeenniimm  OO‘‘nnuunn  kkuulluu  vvee  rree--
ssûûllûû  oolldduu¤¤uummaa  flfleehhââddeett  eettmmeenniizzddiirr..  AAllllaahhüü  tteeââllââ  ssiizzii  bbuunnaa  ddââvveett  eettmmeemmii  eemmrreett--
ttii..  OO  hhââllddee,,  hhaannggiinniizz  bbeenniimm  bbuu  ddââvveettiimmii  kkaabbuull  eeddeerr  vvee  bbuu  yyoollddaa  yyaarrdd››mmcc››mm
oolluurr??” buyurdu. Kimseden ses ç›kmad›, bafllar›n› önlerine e¤diler, Peygamber
efendimiz, bu sözlerini üç defa tekrarlad›. Her söyleyiflinde Hazreti Ali aya¤a
kalk›yordu. Üçüncü defas›nda; “YYââ  RReessûûllaallllaahh!!  HHeerr  nnee  kkaaddaarr  bbuunnllaarr››nn  yyaaflflççaa
eenn  kküüççüü¤¤üü  iisseemm  ddee,,  ssaannaa  bbeenn  yyaarrdd››mmcc››  oolluurruumm” dedi. Bunun üzerine Resûlul-
lah efendimiz, Hazreti Ali’nin elinden tuttu. Di¤erleri hayret içinde da¤›ld›lar.

Allahü teâlân›n Habîbi sallallahü aleyhi ve sellem, akrabâlar›n›n bu tutu-
mu karfl›s›nda çok üzüldüler. Fakat y›lmadan, onlar›n Cehennem’den kurtul-
mas›, saadete kavuflmas› için dâvete devam ettiler.

Bi’setin dördüncü y›l›nda Hicr sûresinin 94. âyet-i kerîmesi nâzil oldu.
Meâlen; ““(Ey Habîbim!) SSaannaa  eemmrroolluunnaann  flfleeyyii (emir ve yasaklar›) aaçç››kkllaa,,
hhaakk  iillee  bbââtt››ll››nn  aarraass››nn››  aayy››rr..  MMüüflflrriikklleerrddeenn  yyüüzz  ççeevviirr!!  (Onlar›n sözlerine iltifat
etme)”” ilâhi emri gelince, sevgili Peygamberimiz, Mekkelileri aç›ktan aç›¤a
‹slâm’a dâvet etmeye bafllad›. Bir gün Safâ tepesine ç›k›p; “EEyy  KKuurreeyyflfl  hhaall--
kk››!!  BBuurraayyaa  ttooppllaann››pp  ssöözzlleerriimmii  ddiinnlleeyyiinniizz!!”” buyurdu. Kabileler topland›ktan
sonra da; “EEyy  kkaavvmmiimm!!  HHiiçç  bbeennddeenn  yyaallaann  ssöözz  iiflfliittttiinniizz  mmii??”” buyurunca, hep-
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si birden; “Hay›r, iflitmedik” dediler. Buyurdu ki: “AAllllaahhüü  tteeââllââ  bbaannaa  ppeeyy--
ggaammbbeerrlliikk  iihhssaann  eettttii  vvee  bbeennii  ssiizzee  ppeeyyggaammbbeerr  oollaarraakk  ggöönnddeerrddii..”” Sonra da;
““(Ey Habîbim!) OOnnllaarraa  ddee  kkii::  EEyy  iinnssaannllaarr!!  BBeenn  ssiizziinn  hheeppiinniizzee  ggeellmmiiflfl,,  AAllllaa--
hhüü  tteeââllâânn››nn  rreessûûllüüyyüümm..  OO  AAllllaahhüü  tteeââllââ  kkii,,  yyeerrlleerriinn  vvee  ggöökklleerriinn  ssaahhiibbii  vvee  iiddaa--
rreecciissiiddiirr..  OO’’nnddaann  bbaaflflkkaa  iibbââddeettee  mmüüsstteehhaakk  yyookkttuurr..  HHeerr  ccaannll››yy››  ööllddüürreenn  vvee  ddii--
rriilltteenn  OO’’dduurr......” mealindeki A’râf sûresinin 158. âyeti kerîmesini okudu. Din-
leyenlerden, amcas› Ebû Leheb k›zarak; “Kardeflimin o¤lu divâne olmufl!
Bizim putlar›m›za tapmayan›n, dînimizden ayr›lan›n sözünü dinlemeyiniz”
diye küfürde direterek ba¤›rd›. Orada bulunanlar da¤›ld› ve hiç kimse îmân
etmedi. Peygamber efendimizin, do¤ru sözlü, yüksek ahlâkl› oldu¤unu bil-
dikleri hâlde, yüz çevirdiler ve düflman kesildiler.

Yine bir gün Allahü teâlân›n; ““SSaannaa  eemmrroolluunnaann  flfleeyyii  (emir ve yasaklar›)
aaçç››kkllaa”” emrine uyarak, tekrar Safâ tepesine ç›kt›. Yüksek ve gür bir sesle; “YYââ
ssaabbââhhââhh!! BBuurraayyaa  ggeelliinniizz,,  ttooppllaann››nn››zz,,  ssiizzee  mmüühhiimm  bbiirr  hhaabbeerriimm  vvaarr”” diye seslen-
di. Bu dâvet üzerine, kabîleler koflarak topland›lar. Hayret ve merak içinde
beklemeye bafllad›lar. Gelmeyenler adamlar›n› göndererek, niçin toplan›ld›¤›-
n› ö¤renmek istediler. Gelenlerden bir grup; “Ey Muhammedülemîn! Bizi bu-
raya niçin toplad›n, neyi haber vereceksin?” diye sormaya bafllad›lar. O da,
““EEyy  KKuurreeyyflfl  kkaabbîîlleelleerrii!!”” hitâb›yla konuflmaya bafllad›. Herkes büyük bir dik-
katle dinliyordu. ““BBeenniimmllee  ssiizziinn  hhââlliinniizz,,  ddüüflflmmaann››  ggöörrüünnccee,,  ââiilleessiinnee  hhaabbeerr  vveerr--
mmeekk  üüzzeerree  kkooflflaann  vvee  ddüüflflmmaann››nn  kkeennddiissiinnddeenn  öönnccee  aaiilleessiinnee  uullaaflfl››pp,,  zzaarraarr  vveerrmmee--
ssiinnddeenn  kkoorrkkaarraakk;;  yyââ  ssaabbââhhââhh  (düflman taraf›ndan kuflat›ld›k, sar›ld›k! Sabah
vakti gelip çatt›. Hemen çarp›flmaya haz›rlan›n) ddiiyyee  hhaayykk››rraann  bbiirr  kkiimmsseenniinn  hhââ--
lliinnee  bbeennzzeerr..  EEyy  KKuurreeyyflfl  ttoopplluulluu¤¤uu!!  BBeenn  ssiizzee,,  flfluu  ddaa¤¤››nn  aarrdd››nnddaa  bbiirr  ddüüflflmmaann  oorr--
dduussuu  vvaarr,,  üüzzeerriinniizzee  hhüüccuumm  eettmmeekk  üüzzeerreeddiirr  ddeesseemm,,  bbaannaa  iinnaann››rr  mm››ss››nn››zz??”” bu-
yurdular. Onlar; “Evet inan›r›z. Çünkü, sende flimdiye kadar do¤ruluktan bafl-
ka bir fleye flâhid olmad›k. Senin yalan söyledi¤ini hiç görmedik!...” dediler.

Bunun üzerine bütün Kureyfl kabîlelerinin ismini; “EEyy  HHââflfliimm  oo¤¤uullllaarr››!!  EEyy
AAbbdd--ii  MMeennââff  oo¤¤uullllaarr››  EEyy  AAbbddüüllmmuuttttaalliibb  oo¤¤uullllaarr››!! (fleklinde sayarak:) BBeenn  ssiizzee
ggeelleeccee¤¤ii  mmuuhhaakkkkaakk  oollaann  flfliiddddeettllii  aazzââbb››nn  bbiillddiirriicciissiiyyiimm..  AAllllaahhüü  tteeââllââ  bbaannaa,,  eenn
yyaakk››nn  aakkrraabbââllaarr››mm››  ââhhiirreett  aazzââbb››  iillee  kkoorrkkuuttmmaamm››  eemmrreettttii..  SSiizzii,,  LLââ  iillââhhee  iillllaallllaahhüü
vvaahhddeehhûû  llaa  flfleerrîîkkeelleehh  (Allah birdir, O’ndan baflka ilâh yoktur) ddiiyyeerreekk  îîmmâânn  eett--
mmeeyyee  ddââvveett  eeddiiyyoorruumm..  BBeenn  ddee  OO’’nnuunn  kkuulluu  vvee  rreessûûllüüyyüümm..  EE¤¤eerr  bbuunnaa  îîmmâânn
eeddeerrsseenniizz,,  CCeennnneett’’ee  ggiiddeecceekkssiinniizz..  SSiizz,,  ““LLââ  iillââhhee  iillllaallllaahh””  ddeemmeeddiikkççee,,  bbeenn  ssiizzee
nnee  ddüünnyyââddaa  bbiirr  ffaayyddaa,,  nnee  ddee  ââhhiirreettttee  bbiirr  nnaassîîbb  ssaa¤¤llaayyaabbiilliirriimm??” buyurdu, Din-
leyen kabîleler aras›ndan, Ebû Leheb “Bizi bunun için mi toplad›n?” diyerek,
yerden ald›¤› tafl› sevgili Peygamberimize f›rlatt›. Di¤erlerinden böyle bir mu-
halefet gelmedi, Aralar›nda konuflarak da¤›ld›lar.
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Günefli sa¤ elime verseler!.. 

Sevgili Peygamberimiz, bu dâvetlerden sonra nerede bir kimse veya toplu-
luk görse, onlara ‹slâm’› anlatt›. Hakîkî kurtuluflun; nefse uymaktan, zulüm-
den, haks›zl›ktan ve her türlü kötü ifllerden uzaklaflmakla ve Allahü teâlâya
îmân etmekle mümkün olaca¤›n› bildirdi. Nefslerinin isteklerine, flehvetlerine
uyanlar, zay›flar› ezenler ve azg›nl›kta afl›r› gidenler buna fliddetle karfl› ç›kt›-
lar. Bütün bu bozuk ifllerine son verilece¤ini görerek, Muhammed aleyhisse-
lâm›n bildirdiklerini inkâr ettiler. O’na ve inananlara düflman oldular.

Müflrikler, önce alay ediyorlard›. Sonra bask› ve iflkencelerini artt›rma-
ya karar verdiler. Mü’minleri sindirmek, ‹slâm dâvas›n› söndürmek istiyor-
lard›. Bunlar›n bafllar›nda; Ebû Cehl, Utbe, fieybe, Ebû Leheb, Ukbe bin
Ebî Mu’ayt, As bin Vâil, Esved bin Muttalib, Esved bin Abdi Yagves, Ve-
lîd bin Mugîre... vard›.

Bir gün Utbe, fieybe ve Ebû Cehl, Ebû Tâlib’e; “Sen bizim büyü¤ümüz-
sün. Biz, sana dâima sayg› gösterir, hürmet ederiz. fiimdi, kardeflin o¤lu, yeni
bir din kurdu. Putlar›m›za sö¤üp bizi kâfirlikle ithâm ediyor. Kendisine nasi-
hat et. Bu iflten vazgeçir. fiâyet vazgeçmezse, O’nun hakk›ndan nas›l geline-
ce¤ini biz biliriz...” dediler. Ebû Tâlib, onlar› yat›flt›rarak geri gönderdi ve du-
rumu Peygamberimiz üzülmesin diye, O’ndan saklad›. Müflrikler, bir müddet
sonra tekrar toplan›p, Ebû Tâlib’e geldiler; “Bundan önce sana gelmifl, duru-
mu bildirmifltik. Sözümüze iltifat etmedin. O, hâlâ putlar›m›z› kötüleme¤e de-
vam ediyor. Art›k, tâkatimiz kalmad›. Her ikinizle de kan›m›z›n son damlas›-
na kadar çarp›flaca¤›z. Mekke’de, ya O, yâhud da biz yok oluruz” dediler. Ebû
Tâlib, onlar› yat›flt›rmaya çal›flt› fakat inâdlar›nda ›srar ettiler. 

Ebû Tâlib, Resûlullah efendimizin k›r›lmas›n› istemedi¤i gibi kavmiyle
aralar›nda herhangi bir düflmanl›k ç›kmas›n› da arzu etmiyordu. Peygamberi-
mize gelip; “Ey Muhammed Bütün kavim sana düflmanl›kta birlefltiler ve ba-
na flikâyete geldiler. Akrabâ aras›nda düflmanl›k, iyi de¤ildir. Onlar kendileri-
ne kâfir dememeni ve bozuk yolda olduklar›n› söylemeyip kötülememeni is-
terler” dedi. Bunun üzerine Habîbi ekrem efendimiz; ““EEyy  aammccaa!!  fifiuunnuu  bbiill  kkii,,
ggüünneeflflii  ssaa¤¤  eelliimmee,,  aayy››  ddaa  ssooll  eelliimmee  vveerrsseelleerr  (her ne vaat ederlerse etsinler) bbeenn
aassllaa  bbuu  ddiinnddeenn  vvee  oonnuu  iinnssaannllaarraa  tteebbllii¤¤  eettmmeekktteenn,,  bbiillddiirrmmeekktteenn  vvaazzggeeççmmeemm..  YYaa,,
AAllllaahhüü  tteeââllââ  bbuu  ddîînnii  bbüüttüünn  cciihhâânnaa  yyaayyaarr,,  vvaazziiffeemm  bbiitteerr;;  vveeyyaa  bbuu  yyoollddaa  ccaann››mm››
ffeeddââ  eeddeerriimm”” buyurdu ve aya¤a kalkt›. Mübârek gözleri yafl ile dolmufltu. 

Resûlullah efendimizin üzüldü¤ünü gören Ebû Tâlib, söylediklerine pifl-
man oldu ve O’nun boynuna sar›larak; “Ey kardeflimin o¤lu! Yoluna devam
et, istedi¤ini yap. Ben hayatta oldukça seni himâye edip, koruyaca¤›m” dedi.
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Müflriklerin ileri gelenlerinden on kifli, Ebû Tâlib’in, Hazreti Muham-
med’i himâye etti¤ini anlay›nca, Umâre bin Velid’i de yanlar›na alarak Ebû
Tâlib’e gittiler. Ona; “Ey Ebû Tâlib! Bilirsin ki, bu Umâre, Mekke gençleri-
nin en yak›fl›kl›s›, en güçlüsü, en ahlâkl›s›d›r. Ayr›ca flâirdir. Onu sana vere-
lim, kendi ifllerinde kullan. Umâre’nin karfl›l›¤›nda bize Muhammed’i ver, öl-
dürelim. Sana adam karfl›l›¤›nda adam! Daha ne istersin!” diyerek, kabulü
mümkün olmayan bir teklifte bulundular. Ebû Tâlib, bu söze son derece hid-
detlendi ve; “Siz, önce bana kendi o¤ullar›n›z› verin. Onlar› ben öldüreyim.
Ondan sonra ye¤enimi vereyim” deyince, müflrikler iflin vahâmetini anlay›p;
“Bizim çocuklar›m›z, O’nun yapt›¤›n› yapm›yor ki...” dediler. Ebû Tâlib;
“Yemîn ederim ki, benim ye¤enim sizin çocuklar›n›z›n cümlesinden daha ha-
y›rl›d›r. Demek, siz o¤lunuzu bana verip besletecek, benim ci¤erparemi al›p
öldüreceksiniz ha!... Difli deve bile yavrusundan baflkas›n› özlemez ve esirge-
mez. Bu ifl ak›l ve mant›ktan çok uzakt›r. Art›k ifl ç›¤r›ndan ç›km›flt›r. Kim ci-
¤erpârem Muhammed’in (aleyhisselâm) düflman› ise, ben de onun düflman›-
y›m. Bunu böylece bilin ve elinizden ne gelirse yap›n!” dedi. Müflrikler, h›-
fl›mla yerlerinden kalk›p gittiler. Ebû Tâlib, hemen Hâflimo¤ullar›n› ve Ab-
dülmuttalibo¤ullar›n› toplad›. Onlara durumu anlat›p, sevgili Peygamberimi-
ze sallallahü aleyhi ve sellem yard›m etmeye ikna etti. Resûlullah’› öldürme-
ye kalkan kollar k›r›lacakt›. Bu konuda müflriklere karfl› birlefltiler. Sâdece
Ebû Leheb kat›lmad›. Ebû Tâlib onlara; “Ey yi¤itler! Yar›n herbiriniz k›l›nç-
lar›n›z› belinize tak›n ve benim ard›mdan gelin” dedi. Ertesi günü Ebû Tâlib,
Peygamber efendimizin evine gitti. Hep beraber Harem-i flerîfe do¤ru yürü-
düler. Hâflim o¤ullar›n›n yi¤itleri onlar› tâkib ediyorlard›. Kâbe’ye var›p müfl-
riklerin karfl›lar›na geçtiler. Ebû Tâlib, müflriklere; “Ey Kureyfl toplulu¤u!
Kardeflimin o¤lunu öldürmeye karar ald›¤›n›z› duydum. Bu arkamdaki genç-
lerin, elleri k›l›nçlar›nda, sab›rs›zl›kla bir iflaretimi beklediklerini biliyor mu-
sunuz? Yemîn ederim ki, Muhammed’i öldürecek olursan›z, hiç birinizi sa¤
b›rakmam!...” dedikten sonra, sevgili Peygamberimizi öven fliirler söyleme-
ye bafllad›. Baflta Ebû Cehl olmak üzere, orada bulunan müflrikler da¤›ld›lar.

Eziyet, iflkence ve zulüm

Kureyfl’in ileri gelen müflrikleri, art›k, Peygamber efendimizi yaln›z gör-
dükleri zaman, üzerine sald›r›rlar, hakâret etmeye, hattâ dövmeye kalk›fl›rlar-
d›. Eshâb›na da iflkence yapmaktan geri durmazlard›. Bir gün Kureyfl’in ileri
gelen müflrikleri, Kâbe-i flerîfin yan›nda oturuyorlard›. Peygamber efendi-
mizden bahsetmeye bafllad›lar ve; “O’na tahammül etti¤imiz gibi hiç bir fle-
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ye tahammül etmedik. Bize sefihsiniz der, ilâhlar›m›z› tahkir edip kötüler, dî-
nimizi ay›plar, cemâatimizi birbirinden ay›r›r, yine de sabredip bir fley deme-
yiz” fleklinde konufluyorlard›. O anda Habîb-i ekrem, Kâbe’yi ziyârete geldi.
Hacer-i esvedi öpüp tavâfa bafllad›. Onlar›n yan›ndan geçerken, müflrikler,
Peygamber efendimize hakâret dolu sözler söylemeye bafllad›lar. Resûlullah
efendimiz buna çok üzüldüler, fakat bir fley demeyip tavâfa devam ettiler.
Üçüncü defa yanlar›ndan geçerken durup; “EEyy  KKuurreeyyflfl!!  BBeennii  ddiinnlleeyyiinn!!  NNeeff--
ssiimm  yyeedd--ii  kkuuddrreettiinnddee  bbuulluunnaann  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  yyeemmîînn  eeddeerriimm  kkii,,  bbaannaa,,  ssiizziinn  ppee--
rriiflflâânn  oollaaccaa¤¤››nn››zz  bbiillddiirriillddii......”” buyurunca, oradaki müflrikler ne yapacaklar›n›
flafl›rarak dona kald›lar. Tek bir söz söyleyemediler. Sâdece Ebû Cehl, Resû-
lullah efendimizin huzûruna var›p; “Ey Ebü’l-Kâs›m! Sen yabanc› de¤ilsin.
Bizim kaba hareketimize bakma, ibâdetine devam et. Bize uyacak kadar câ-
hil de¤ilsin” diyerek yalvarma¤a bafllad›. Bunun üzerine Muhammed aleyhis-
selâm oradan ayr›ld›.

Ertesi gün müflrikler, ayn› yerde toplanm›fllard›. Peygamber efendimizin
aleyhinde at›p tutmaya bafllad›lar. O s›rada Resûlullah efendimiz oray› teflrif
etti. Müflrikler, hemen Allahü teâlân›n Habîbinin üzerine sald›rd›lar. ‹çlerinde
en bedbaht olanlardan Ukbe bin Mu’ayt, sevgili Peygamberimizin Mübârek
yakas›na yap›flt›. Mübârek boynunu nefes alamayacak kadar s›kt›. O anda ora-
ya gelen Hazreti Ebû Bekr; “Rabbim Allah’d›r diyen bir kimseyi öldürecek
misiniz? Size Rabbülâlemînden âyet getirdi...” diye ba¤›rarak, Resûlullah’›
korumak için aralar›na dald›. Müflrikler, Habîbullah’› b›rak›p, Ebû Bekri S›d-
dîk’a sald›rd›lar. Mübârek bafl›na yumruk ve tekme vuruyorlard›. Utbe bin Re-
bîa denilen bedbaht, Hazreti Ebû Bekr’in mübârek yüzüne ayakkab›lar›yla
vurdu ve kan içinde b›rakt›. Tan›nmayacak hâle getirdi. Teymo¤ullar› yetiflip
ay›rmasayd›lar, öldürünceye kadar döveceklerdi. Kabilesinden olanlar, bitkin
ve periflân bir hâle gelen Hazreti Ebû Bekr’i, bir çarflaf›n içine koyarak evine
götürdüler. Hemen geri dönüp Kâbe’ye geldiler; “E¤er Ebû Bekr ölecek olur-
sa, yemîn olsun ki biz de Utbe’yi gebertiriz!” dediler, sonra Hazreti Ebû
Bekr’in yan›na gittiler.

Hazreti Ebû Bekr, uzun bir süre kendine gelemedi. Babas› ve Benî Teymli-
ler, ay›lmas› için çok u¤raflt›lar. Ancak akflama do¤ru kendine gelebildi. Göz-
lerini açar açmaz ezik bir sesle; “Resûlullah ne yap›yor? O, ne hâldedir? O’na
da dil uzatm›fllar, hakâret etmifllerdi” diyebildi. Annesi Ümm-ül Hayr’a; “Sor
bakal›m, bir fley yer veya içer mi?” dediler. Ebû Bekri S›ddîk’in hiç tâkati yok-
tu. Birfley yemek ve içmek de istemiyordu. Ev, tenhâlafl›nca, annesi; “Ne yer-
sin, ne içersin?” diye sorunca, gözlerini açt› ve; “Resûlullah ne hâldedir, ne ya-
p›yor?” dedi. Annesi; “Vallahi arkadafl›n hakk›nda hiç bir bilgim yok!” diye ce-
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vap verdi. Hazreti Ebû Bekr de; “Hattâb’›n k›z› Ümmü Cemil’e git, Resûlul-
lah’› ondan sor!” dedi. 

Ümmü Cemîl Hazreti Ömer’in k›z kardefli olup, müslüman olmufltu. An-
nesi Ümm-ül-Hayr, kalk›p, Ümmü Cemil’in yan›na gitti ve; “O¤lum Ebû
Bekr senden Muhammed aleyhisselâm› soruyor. Acaba ne hâldedir?” dedi.
Ümmü Cemîl de; “Benim ne Muhammed aleyhisselâm ne de Ebû Bekr hak-
k›nda bir bilgim var! ‹stersen seninle birlikte gidelim?” dedi. Ümm-ül-Hayr;
“Olur” deyince, kalkt›lar, Hazreti Ebû Bekr’in yan›na geldiler. Ümmü Ce-
mîl, Ebû Bekri S›ddîk’› böyle periflân bir vaziyette, yaralar ve bereler içinde
görünce, kendisini tutam›yarak ç›¤l›k kopard› ve; “Sana bunu yapan bir ka-
vim, muhakkak azg›n ve taflk›nd›r. Allahü teâlâdan dile¤im, yapt›klar›n›n
karfl›l›¤›n› bulmalar›d›r” dedi. Hazreti Ebû Bekr, Ümmü Cemil’e; “Resûlul-
lah ne yap›yor, ne hâldedir?” diye sordu. Ümmü Cemîl, ona; “Burada annen
var, söyledi¤imi iflitir” deyince, Hazreti Ebû Bekr; “Ondan sana bir zarar
gelmez, s›rr›n› yaymaz” buyurdu. Ümmü Cemîl; “Hayattad›r, hâli iyidir” de-
di. Tekrar; “fiimdi O nerededir?” diye sordu. Ümmü Cemîl, “Erkâm’›n evin-
dedir” diye cevap verdi. Hazreti Ebû Bekr; “Vallahi, Resûlullah’› gidip gör-
medikçe, ne yemek yer, ne de bir fley içerim!” dedi. Annesi; “Sen, flimdi bi-
raz bekle, herkes uykuya dals›n!” dedi. Herkes uyuyup, ortal›k tenhâlafl›nca,
Hazreti Ebû Bekr, annesine ve Ümmü Cemil’e dayanarak, yavafl yavafl Re-
sûlullah’›n yan›na vard›. Sar›l›p öptü. Müslüman kardeflleriyle kucaklaflt›.
Hazreti Ebû Bekr’in bu hâli, Peygamber efendimizi çok üzdü. Hazreti Ebû
Bekr; “Yâ Resûlallah! Babam-anam sana fedâ olsun! O azg›n adam›n, yüzü-
mü gözümü yerlere sürtüp, beni bilinmez hâle getirmesinden baflka bir üzün-
tüm yok! Bu yan›mdaki de, beni dünyâya getiren annem Selmâ’d›r. Ona duâ
buyurman›z› istirhâm ediyorum. Umulur ki, Allahü teâlâ, senin hürmetine
onu Cehennem ateflinden kurtar›r” diye arzetti. Bunun üzerine sevgili Pey-
gamberimiz, Selmâ’n›n müslüman olmas› için Allahü teâlâya yalvard›. Re-
sûlullah efendimizin duâs› kabul olmufltu. Böylece Ümm-ül-Hayr da hidâ-
yete kavuflup müslüman oldu ve ilk müslümanlar›n aras›nda olmak flerefine
kavufltu.

Peygamber efendimizin evi, Ebû Leheb ile Ukbe bin Mu’ayt denilen iki az›-
l› müflrikin evleri aras›nda idi. Bunlar her f›rsatta sevgili Peygamberimize ezi-
yet etmeye çal›fl›rlard›. Hattâ, geceleri hayvan iflkembelerini Resûlullah efendi-
mizin kap›s›n›n önüne atarlard›. Amcas› Ebû Leheb, bununla yetinmez, kom-
flusu Adiy’in evinden, O’na tafl atarak eziyet ederdi. Kar›s› Ümmü Cemil on-
dan afla¤› kalmaz, toplad›¤› dikenli a¤aç dallar›n› Resûlullah’›n Mübârek ayak-
lar›na batmas› için geçece¤i yollara dökerdi. Ebû Leheb bir gün, getirdi¤i pis-
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li¤i, Peygamber efendimizin kap›s› önüne dökerken, Hazreti Hamza gördü. He-
men koflup kardefli Ebû Leheb’i yakalad› ve getirdi¤i pisli¤i bafl›na döktü.

Ebû Leheb ve kar›s›n›n bu eziyetlerinden sonra, onlar hakk›nda; “EEbbûû  LLee--
hheebb’’iinn  eelllleerrii  kkuurruussuunn,,  zzââtteenn  kkuurruudduu......  ““ diye bafllayan Tebbet sûresi nâzil oldu.

Ebû Leheb’in kar›s› Ümmü Cemîl, kendileri hakk›nda sûre indi¤ini iflitin-
ce, Peygamber efendimizi aramaya bafllad›. Kâbe’de oldu¤unu ö¤renince, eli-
ne koca bir tafl al›p oraya gitti. Hazreti Ebû Bekr, o anda Peygamberimizin
sohbetiyle flerefleniyordu. Ümmü Cemil’i elinde tafl oldu¤u hâlde görünce;
“Yâ Resûlallah! Ümmü Cemîl geliyor. Çok flerli bir kad›n, size zarar verme-
sinden korkuyorum. Bir köfleye çekilseydiniz de eziyete mâruz kalmasayd›-
n›z” dedi. Resûlullah efendimiz; “‘OO  bbeennii  ggöörreemmeezz”” buyurdu. Ümmü Cemîl,
Hazreti Ebû Bekr’in bafl›na dikilip; “Ey Ebû Bekr! Çabuk söyle, o arkadafl›n
nerede! Beni ve kocam› hicv edip, kötülemifl. O flâirse ben de, kocam da flâ-
iriz. ‹flte ben de O’nu hicv ediyorum. Biz O’na isyan ediyor, peygamberli¤i-
ni kabul etmiyor ve dîninden de hofllanm›yoruz. Yemîn ederim ki, e¤er O’nu
bir görseydim; flu tafl› bafl›na vuracakt›m...” diyerek alçakça sözler söyledi.
Hazreti Ebû Bekr; “Benim sahibim flâir de¤ildir ve seni hicv etmemifltir” bu-
yurunca, Ümmü Cemîl çekip gitti. Hazreti Ebû Bekr, Peygamber efendimize
dönerek; “Yâ Resûlallah! O, sizi görmedi mi?” diye suâl edince; “BBeennii  ggöörr--
mmeeddii..  AAllllaahhüü  tteeââllââ,,  oonnuunn  ggöözzüünnüü,,  bbeennii  ggöörreemmeezz  hhââllee  ggeettiirrddii” buyurdu.

Peygamber efendimizin, mübârek k›zlar›ndan Hazreti Ümmü Gülsüm,
Ebû Leheb’in o¤lu Uteybe ile; Hazreti Rukayye de öteki o¤lu Utbe ile niflan-
l› olup, henüz evlenmemifllerdi. Tebbet sûresi nâzil olunca, cehennemlik
Ebû Leheb, kar›s› ve Kureyfl’in ileri gelenleri, Utbe ve Uteybe’ye; “O’nun
k›zlar›n› al›p, yükünü hafiflettiniz. K›zlar›n› boflay›n ki, zahmete düflsün. Si-
ze Kureyfl’ten istedi¤iniz k›z› alal›m” diye teklif ettiler. Onlar da; “Peki, bo-
flad›k” dediler. Uteybe denilen alçak, daha da ileri giderek, Peygamberimi-
zin sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem huzûr-u flerîfine gelip; “Ey Muhamme-
d! Ben, seni ve dînini tan›m›yorum. K›z›n› da boflad›m. Art›k ne sen beni
sev, ne de ben seni! Ne sen bana gel, ne de ben sana gelirim!...” diye hakâret
etti. Sonra, sevgili Peygamberimize sald›r›p, mübârek yakas›na yap›flt›.
Gömle¤ini y›rtt› ve hakârette bulundu. Bunun üzerine sevgili Peygamberi-
miz; “YYââ  RRaabbbbîî!!  BBuunnaa  ccaannaavvaarrllaarr››nnddaann  bbiirriinnii  mmuussaallllaatt  eett’’ diye bedduâ bu-
yurdular. Uteybe bedbaht›, babas›na gidip olanlar› anlat›nca, Ebû Leheb;
“Muhammed’in, o¤lum hakk›ndaki duâs›ndan korkuyorum” dedi.

Bir kaç gün sonra Ebû Leheb, o¤lu Uteybe’yi fiam’a ticâret için gönder-
di. Kafile Zerka denilen yerde yatmak üzere konaklam›flt›. Bir aslan çevre-
de dolaflmaya bafllad›. Uteybe bu hâli görür görmez; “Eyvah! Yemîn ederim
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ki, Muhammed’in (aleyhisselâm) bedduâs› kabul oldu. Bu aslan beni yiye-
cek! Kendisi Mekke’de olsa da benim kâtilimdir” dedi. Aslan biraz sonra
kayboldu. Uteybe’yi yüksekçe bir yere yat›rd›lar. Gece, aslan tekrar geldi.
Kâfiledekileri birer birer koklayarak Uteybe’nin yan›na vard›. Üzerine s›ç-
ray›p karn›n› yard›, bafl›n› yakalad› ve fecî bir flekilde ›s›r›p iflini bitirdi.
Uteybe can verirken; “Ben size, Muhammed, insanlar›n en do¤ru sözlüsü-
dür, dememifl miydim?” diyerek feryâd ede ede can verdi. Bir aslan taraf›n-
dan o¤lunun parçaland›¤›n› ifliten Ebû Leheb; “Ben size, Muhammed’in, o¤-
lum hakk›ndaki duâs›ndan korkuyorum dememifl miydim?” diye a¤lad›.

Sevgili Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem insanlar› ebedî saade-
te ça¤›r›yor, Allahü teâlân›n varl›¤›na, birli¤ine dâvet ederek, Cehennem’de
yanmamalar› için u¤rafl›yordu. Müflrikler ise; “Babalar›m›z›n dîni budur” di-
yerek putperestli¤e devam ediyorlard›. Peygamber efendimiz, onlar› insanca
yaflamaya, haysiyetli ve flerefli olmaya, k›ymetsizlikten kurtulup, yüksek ul-
vî makamlara ç›karmaya dâvet ediyordu. Onlar ise inadlar›nda diretiyorlar-
d›. Ebû Leheb, hakâret ve eziyet edenlerin bafl›nda geliyordu. Resûlullah’›
devaml› tâkib ediyor, insanlar›, O’nu dinlemekten vazgeçirmeye, zihinlerin-
de flüphe meydana getirmeye u¤rafl›yordu. Toplant› yerlerinde, panay›rlarda,
Resûlullah efendimiz; ““EEyy  iinnssaannllaarr!!  LLââ  iillââhhee  iillllaallllaahh,,  ddeeyyiinniizz  kkii  kkuurrttuullaass››nn››zz””
buyurdukça, o hemen arkas›ndan yetiflip; “Ey insanlar! Bu konuflan benim
ye¤enimdir. Sak›n O’nun sözüne inanmay›n. O’ndan uzak durun!” diyordu.

Muhammed aleyhisselâm bir gün Kâbe-i flerîfde namaz k›l›yordu. Ku-
reyfl’in ileri gelenlerinden Ebû Cehl, fieybe bin Rebîa, Utbe bin Rebîa, Ukbe
bin Ebî Mu’ayt’›n bulundu¤u yedi kiflilik bir müflrik toplulu¤u, gelip Resûlul-
lah’a yak›n bir yere oturdular. O civarda bir gün önce kesilmifl bir devenin ifl-
kembesi ve art›klar› vard›. Alçak Ebû Cehl, yan›ndakilere döndü ve; “‹çinizden
kim, flu deve iflkembesini al›p, Muhammed secdeye var›nca iki omuzu aras›na
kor” diye, çirkin bir teklifte bulundu. Oradakilerin en zâlimi, en gaddar›, en
merhametsizi, en bedbaht› olan Ukbe bin Ebi Mu’ayt; “Ben yapar›m” diyerek
hemen kalkt›. ‹flkembeyi içindekilerle birlikte, secdede iken Peygamberimizin
mübârek omuzlar›na koydu. Bunu seyreden müflrikler, kat›la kat›la gülmeye
bafllad›lar. Peygamber efendimiz, secdesini uzat›yor, mübârek bafl›n› kald›rm›-
yordu. O s›rada Eshâb-› kirâmdan Abdullah bin Mes’ûd vaziyeti gördü. O, bu
hâdiseyi flöyle anlatm›flt›r: “Resûlullah’› o hâlde görünce kan beynime s›çrad›.
Fakat, beni müflriklerin elinden koruyacak bir kavmim, kabîlem yoktu. Kimse-
sizdim, zay›ft›m. O anda konuflmaya bile gücüm yetmiyordu. Ayakta bekleyip
duruyor, Resûlullah’› büyük bir üzüntü içinde seyrediyordum. Ne olurdu, o za-
man kendimi müflriklerden koruyabilecek bir gücüm veya koruyucum olsayd›
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da, Resûl aleyhisselâm›n mübârek omuzuna koyduklar›n› kald›r›p atsayd›m.
Ben böyle beklerken, Resûlullah’›n k›z› Hazreti Fât›ma’ya haber verdiler. O za-
man Fât›ma küçüktü. Koflarak geldi, babas›n›n üzerindekileri att›. Bunu yapan-
lara bedduâ etti, a¤›r sözler söyledi. Resûlullah efendimiz, hiç bir fley olmam›fl
gibi namaz›n› tamamlad›ktan sonra üç defa; ““AAllllaahh’’››mm!!  KKuurreeyyflfl’’tteenn  flfluu  ttoopplluulluu--
¤¤uu  ssaannaa  hhaavvaallee  eeddiiyyoorruumm!!  AAllllaahh’’››mm!!  EEbbûû  CCeehhll  AAmmrr  bbiinn  HHiiflflââmm’’››  ssaannaa  hhaavvaallee
eeddiiyyoorruumm!!  AAllllaahh’’››mm!!  UUkkbbee  bbiinn  RReebbîîaa’’yy››  ssaannaa  hhaavvaallee  eeddiiyyoorruumm!!  AAllllaahh’’››mm!!  fifieeyy--
bbee  bbiinn  RReebbîîaa’’yy››  ssaannaa  hhaavvaallee  eeddiiyyoorruumm!!  AAllllaahh’’››mm!!  UUkkbbee  bbiinn  MMuu’’aayytt’’››  ssaannaa  hhaa--
vvaallee  eeddiiyyoorruumm!!  AAllllaahh’’››mm!!  ÜÜmmeeyyyyee  bbiinn  HHaalleeff’’ii  ssaannaa  hhaavvaallee  eeddiiyyoorruumm!!  AAll--
llaahh’’››mm!!  VVeellîîdd  bbiinn  UUttbbee’’yyii  ssaannaa  hhaavvaallee  eeddiiyyoorruumm!!  AAllllaahh’’››mm!!  UUmmâârree  bbiinn  VVeellîîdd’’ii
ssaannaa  hhaavvaallee  eeddiiyyoorruumm!!”” buyurdu. Bu bedduây› ifliten müflrikler, gülmeyi b›rak-
t›lar. Korkmaya bafllad›lar. Çünkü Beytullah’da yap›lan duân›n kabul olunaca-
¤›na inan›yorlard›. Resûlullah efendimiz, Ebû Cehl’e; ““VVaallllaahhii  sseenn,,  yyaa  bbuunnddaann
vvaazzggeeççeerrssiinn,,  vveeyyaa  AAllllaahhüü  tteeââllââ  bbaaflfl››nnaa  bbiirr  ffeellââkkeett  iinnddiirreecceekkttiirr”” buyurdu. Allahü
teâlâya yemîn ederim ki, Resûlullah’›n isimlerini söyledi¤i bu kimselerin her-
birinin, Bedr muharebesinde öldürülüp yerlere serildiklerini, s›caktan kokmufl
bir lefl hâlinde Bedr çukuruna doldurulduklar›n› gördüm.

Bir gün Ebû Cehl, Beytullah’da, Kureyflli müflriklere; “Ey Kureyfl toplulu-
¤u! Görüyorsunuz ki, Muhammed, dînimizi ay›plamak, putlar›m›za ve ona ta-
pan babalar›m›za dil uzatmak ve bizlere ak›ls›z gözüyle bakmaktan geri dur-
muyor. Huzûrunuzda yemîn ederek söylüyorum ki, yar›n kolay kolay tafl›ya-
m›yaca¤›m bir tafl›, buraya gelip namaz k›larken secdeye kapand›¤›nda, bafl›-
na h›zla vuraca¤›m. O zaman siz beni, Abdülmuttalib o¤ullar›na karfl› ister ko-
ruyun, ister korumay›n. Ben O’nu öldürdükten sonra, akrabâlar› bana istedi¤i-
ni yaps›n...” dedi. Orada bulunan müflrikler; “Yemîn ederiz ki, biz seni hem
koruruz, hem de hiç kimseye teslîm etmeyiz. Yeter ki, sen O’nu öldür!” diye
k›flk›rtt›lar. 

Sabahleyin Ebû Cehl, elinde kocaman bir tafl oldu¤u hâlde Kâbe’ye gel-
di. Müflriklerin yan›na oturup beklemeye bafllad›. Sevgili Peygamberimiz
sallallahü aleyhi ve sellem her zamanki gibi Beytullah’a gelip namaz k›lma-
ya bafllad›. Ebû Cehl, yerinden kalk›p elindeki kocaman tafl› vurmak üzere
Resûlullah’a do¤ru yürüdü. Bütün müflrikler hâdiseyi heyecanla tâkib edi-
yorlard›. Ebû Cehl, Resûlullah’›n yan›na yaklafl›nca, birden titremeye baflla-
d›. Koca tafl elinden yere düfltü, benzi kül gibi olup, büyük bir korku ile ge-
ri çekildi. Müflrikler hayretle Ebû Cehl’in yan›na var›p; “Ey Amr bin Hiflâm!
Söyle, ne oldu?” diye sordular. Ebû Cehl de; “Tam O’nu öldürmek için tafl›
kald›rd›¤›mda, önüme h›rç›n bir deve ç›kt›. Yemîn ederim ki, ömrümde; öy-
le yüksek ayakl›, keskin diflli, heybetli bir deve ne gördüm ne de iflittim.

66



E¤er biraz daha yaklaflsayd›m, muhakkak beni öldürürdü” dedi.
Yine bir gün Ebû Cehl, müflrikleri toplay›p; “Abdullah’›n yetimi, burada

namaz k›lar ve yüzünü topra¤a sürer mi?” diye sordu. Onlar da; “Evet” dedi-
ler. Zâten bu sözü bekleyen Ebû Cehl; “E¤er O’nu öyle görürsem, bafl›n› aya-
¤›mla ezece¤im” dedi. Bir gün Peygamberlerin efendisi, Kâbe’de namaza
durmufltu. Ebû Cehl de arkadafllar› ile oturuyordu. Yerinden kalkarak, Resû-
lullah sallallahü aleyhi ve selleme do¤ru yürüdü. ‹yice yaklaflt›. Fakat birden
bire eliyle yüzünü silerek kaçmaya bafllad›. Müflrikler yan›na gidip; “Ne ol-
du, nedir bu hâlin?” dediler. Ebû Cehl; “Aram›zda bir atefl kuyusu meydana
geldi. Bâz› kimselerin üzerime hücum etti¤ini görünce, geri döndüm” diye
cevap verdi.

Velîd bin Mugîre, Ebû Cehl (Amr bin Hiflâm), Esved bin Muttalib,
Ümeyye bin Halef, Esved bin Abdiyagves, Âs bin Vâil, Hâris bin Kays gibi
müflriklerin ileri gelenleri, Resûlullah’› gördükçe; “Bu da peygamber oldu-
¤unu ve yan›na Cebrâil’in geldi¤ini san›r” diyerek alay ederlerdi. Bunun
üzerine Habîb-i ekremin çok üzüldü¤ü bir gün, Cebrâil aleyhisselâm geldi
ve bâz› âyet-i kerîmeler getirdi. Meâlen; “AAnndd  oollssuunn  kkii (ey Resûlüm) sseennddeenn
öönnccee  ggöönnddeerriilleenn  ppeeyyggaammbbeerrlleerrllee  ddee  iissttiihhzzaa  eeddiillddii..  OOnnllaarr››,,  ppeeyyggaammbbeerrlleerrii  iiss--
ttiihhzzââ,,  aallaayy  eeddeennlleerrii,,  iissttiihhzzââllaarr››nn››nn  kkaarrflfl››ll››¤¤››  oollaarraakk  bbeellââ  vvee  aazzââbb  ççeeppeeççeevvrree  kkuu--
flflaatt››vveerrddii..”” (En’âm sûresi: 10)

““MMuuhhaakkkkaakk  kkîî  bbiizz,,  sseenniinnllee  aallaayy  eeddeennlleerree  kkaarrflfl››  kkââffiiyyiizz..  OOnnllaarr,,  oo  kkiimmsseelleerr--
ddiirr  kkii,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ  iillee  bbeerraabbeerr  bbaaflflkkaa  bbiirr  iillââhh  ttaann››rrllaarr..  OOnnllaarr,,  yyaakk››nnddaa  (bafllar›-
na gelecek ak›beti) bbiilleecceekklleerrddiirr..  GGeerrççeekktteenn  bbiilliirriizz  kkii,,  oonnllaarr››nn  ssöözzlleerriinnee,,  (flirk
koflmalar›na, Kur’ ân-› kerîme dil uzatmalar›na ve sana karfl› alayl› söz söy-
lemelerine) ggöö¤¤ssüünn  ddaarraall››yyoorr,,  iiççiinn  ss››kk››ll››yyoorr”” buyruldu. (Hicr sûresi: 95-97)

Kâinat›n sultân›, bir gün Kâbe-i muazzamay› tavaf ederken, Cebrâil aley-
hisselâm geldi ve; ““BBeenn  oonnllaarr››nn  (alay edenlerin) hhaakkkk››nnddaann  ggeellmmeekk  üüzzeerree
eemmiirr  aalldd››mm”” dedi. Biraz sonra Velîd bin Mugîre önlerinden geçti. Cebrâil
aleyhisselâm; “Bu geçen nas›l bir kimsedir?” diye sordu. Peygamber efendi-
miz de; “O, Allahü teâlân›n en kötü kullar›ndan biridir” buyurdu, Cebrâil
aleyhisselâm, Velîd’in baca¤›na iflaret etti ve; “Hakk›ndan geldim” dedi. Bi-
raz sonra Âs bin Vâil geçiyordu. Onu da sorup ayn› cevâb› al›nca, karn›na
iflaret etti ve; “Ona da haddini bildirdim” dedi. Esved bin Muttalib geçince,
gözüne; Abdiyagves’i görünce, bafl›na iflaret etti. Hâris bin Kays geçerken
de karn›na iflaret etti ve; “Yâ Muhammed! Allahü teâlâ bunlar›n flerrinden
seni kurtard›. Yak›nda bunlar›n her biri bir belâya u¤rar” dedi. 

Bunlardan Âs bin Vâil’in aya¤›na diken batt›. Ne kadar ilâç yapt›larsa da
derdine çâre bulamad›lar. Nihâyet aya¤› deve boynu gibi fliflip; “Muham-
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med’in Allah’› beni öldürdü” diye feryâd ederek can verdi. Esved bin Mutta-
lib’in gözleri kör oldu. Cebrâil aleyhisselâm, bafl›n› a¤aca çarparak helâk et-
ti. Esved bin Abdiyagves, Bâd-› semûm denilen yerde iken, yüzü ve gövdesi
simsiyah oldu. Evine gelince tan›mad›lar ve kap›dan kovdular. Kahr›ndan ba-
fl›n› evinin kap›s›na vura vura öldü. Hâris bin Kays da tuzlu bal›k yemiflti. Ha-
rareti artt›kça artt›. Ne kadar su içtiyse kanmad›. Sonunda çatlad›. Velîd bin
Mugîre’nin de bald›r›na demir parças› batt›. Yaras› iyileflmedi, çok kan kay-
betti ve; “Muhammed’in Allah’› beni öldürdü” diye feryâd ederek can verdi.
Böylece her biri yapt›klar›n›n karfl›l›¤›n› görmüfl oldu. Ayr›ca müflriklerin,
ebedî olarak Cehennem’de kalacaklar›, âyet-i kerîmelerle bildirildi.

Sevgili Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem, bir gün Ebü’l-As’a rast-
lad›. Yan›ndan ayr›ld›ktan sonra Hakem, Resûlullah efendimizin arkas›ndan
alay ederek; a¤z›n›, yüzünü ve vücûdunu oynatt›. Resûl-i ekrem sallallahü aley-
hi ve sellem, Hakem’in yapt›klar›n› nübüvvet nuru ile gördü ve öyle kalmas› için
duâ buyurunca, vücûdunu bir titreme ald›, ömrünün sonuna kadar öyle kald›.

Eshâb-› kirâma yap›lan iflkenceler 

Müflrikler sâdece Peygamber efendimize eziyet etmiyordu. O’nun flanl›
Eshâb›na da iflkence yap›yorlard›. Bilhassa fakir, kimsesiz olanlar› tercih edi-
yor, ellerinden gelen, akla hayâle s›¤mayan bask› ve zulmü hiç çekinmeden
yap›yorlard›. Bunlardan biri de Bilâl-i Habeflî idi. Ümeyye bin Halef isminde
bir müflrikin kölesi olan Hazreti Bilâl, Ebû Bekr-i S›ddîk’›n vâs›tas› ile müs-
lüman olmufltu. Ümeyye, on iki kölesinden en çok Bilâl’i sevdi¤i için, puthâ-
neye bekçi yapm›flt›, Hazreti Bilâl, müslüman olunca, puthânedeki bütün put-
lar› secde vaziyetine getirdi. Bu haber Ümeyye’ye ulafl›nca, büyük bir dehfle-
te kap›ld›. Ça¤›rt›p; “Sen müslüman olmuflsun. Muhammed’in Rabbine sec-
de ediyormuflsun, öyle mi?” diye sordu. Hazreti Bilâl de; “Evet. Büyük ve
yüce olan Allahü teâlâya secde ederim” dedi. Ümeyye, hofllanmad›¤› bu ce-
vâb› al›nca, derhal eziyet ve iflkencelerine bafllad›. Ö¤le vakti günefl tam te-
peye geldi¤inde, onu soyar, s›caktan kavrulmufl tafllar›, ç›plak vücûduna ko-
yarak da¤lard›. Atefl gibi yanan tafllar›n bir k›sm›n› arkas›na, bâz›s›n› da kar-
n› üzerine y›¤d›ktan sonra; “‹slâm dîninden dön!.. Lât ve Uzzâ putlar›na îmân
et” der, Hazreti Bilâl ise; “Allahü teâlâ birdir! Allahü teâlâ birdir!” diyerek
îmân›n› bildirirdi. 

Ümeyye bin Halef, onun bu sabr›n› gördükçe deliye döner, dikenler üze-
rinde sürterek vücûdunu yaralar ve iflkence ederdi. Hazreti Bilâl, vücûdun-
dan oluk gibi akan kanlara ald›rmadan; “Allah’›m! Senden gelene raz›y›m.
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Allah’›m! Senden gelene raz›y›m” der ve îmân›nda sebat gösterirdi.
Hazreti Bilâl, bu hâlini flöyle anlatm›flt›r: “O habis Ümeyye, beni, günün s›-

ca¤›nda ba¤lay›p, gece de azâb ederdi. S›cak bir gün idi. Her zamanki gibi yi-
ne iflkenceye bafllad›. ‹slâm’dan döndürmek için; “Putlar›m›za tap! Muham-
med’in Allah’›n› inkâr et, inkâr et, inkâr et!” dedikçe; “Allah birdir! Allah bir-
dir!” derdim. H›nc›n› almak için, o gün çok büyük bir kayay› gö¤sümün üze-
rine koydu. O anda bay›lm›fl›m. Ay›ld›¤›mda, üzerimdeki kayan›n kalkm›fl ve
güneflin buluta girmifl oldu¤unu gördüm. Allahü teâlâya flükrettim ve kendi
kendime; “Ey Bilâl! Cenâb-› Hak’dan gelen her fley güzeldir, hofltur” dedim.”

Ümeyye bin Halef, yine bir gün Bilâl-i Habeflî’ye iflkence yapmak için
d›flar› ç›karm›flt›. Elbiselerini ç›kar›p sâdece bir don ile, yak›c› s›cakta k›zg›n
kumlara yat›r›p, üzerine tafllar y›¤m›flt›. Müflrikler toplan›p a¤›r iflkenceler
yap›yorlar; “Dîninden dönmezsen seni öldürece¤iz” diyorlard›. Bilâl-i Ha-
beflî, bu dayan›lmaz iflkenceler alt›nda; “Allah birdir! Allah birdir!” diyordu.
Bu s›rada sevgili Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem oradan geçiyor-
du. Hazreti Bilâl-i Habeflî’nin bu hâlini görünce çok üzüldü; ““AAllllaahhüü  tteeââllââ--
nn››nn  iissmmiinnii  ssööyylleemmeekk  sseennii  kkuurrttaarr››rr”” buyurdu. 

Evine döndükten biraz sonra, yan›na Hazreti Ebû Bekr geldi. Bilâl-i Ha-
beflî’nin çekti¤i iflkenceyi, Ebû Bekr-i S›ddîk’a anlat›p; ““ÇÇookk  üüzzüüllddüümm”” bu-
yurdu, Hazreti Ebû Bekr, hemen oraya gitti. Müflriklere; “Bilâl’e böyle yap-
makla elinize ne geçer? Bunu bana sat›n” dedi. “Dünyâ dolusu alt›n versen
satmay›z. Fakat, senin kölen Âmir ile de¤ifliriz” dediler. Hazreti Ebû Bekr’in
kölesi Âmir, onun ticâret ifllerini yapar ve çok para kazan›rd›. Yan›nda flahsî
mal›ndan baflka, on bin alt›n› vard›. Hazreti Ebû Bekr’in yard›mc›s› olup, her
iflini yürütürdü. Fakat kâfir idi ve küfründe ›srar ediyordu. Hazreti Ebû Bekr;
“Âmir’i bütün mal› ve paralar› ile, Bilâl için size verdim” buyurdu. Ümeyye
bin Halef ve di¤er müflrikler çok sevinip; “Ebû Bekr’i aldatt›k” dediler. 

Hazreti Ebû Bekr, hemen Bilâl-i Habeflî’nin üzerindeki a¤›r tafllar› at›p
aya¤a kald›rd›. Bilâl-i Habeflî, a¤›r iflkenceler sebebiyle çok hâlsizleflmiflti.
Elinden tutup, do¤ruca sevgili Peygamberimizin huzûruna getirdi. “Yâ Re-
sûlallah! Bilâl’i, bu gün Allah r›zâs› için âzâd ettim” dedi. Resûlullah efen-
dimiz, çok sevindi. Hazreti Ebû Bekr’e çok duâ buyurdu. O s›rada Cebrâil
aleyhisselâm; Ebû Bekr’in Cehennem’den uzak oldu¤unu müjdeleyen, Leyl
sûresinin 17 ve 18. âyet-i kerîmelerini getirdi. Âyet-i kerîmelerde meâlen;
““(Hazreti Ebû Bekr gibi) zziiyyââddee  ttaakkvvââ  ssaahhiibbii  oolluupp,,  (flirk ve günahdan sak›-
n›p) mmaall››nn››,,  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  kkaatt››nnddaa  ppaakk  oollmmaakk  (ve va’d-i ilâhîye kavuflmak)
iiççiinn hhaayyrr  yyoolluunnddaa  hhaarrccaayyaann  kkiimmssee,,  oonnddaann (Cehennem’den) uuzzaakkllaaflfltt››rr››llmm››flfl--
tt››rr”” buyruldu.
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Habbâb bin Eret hazretleri de dîninden döndürülmek için zulmedilenler-
dendî. Hazreti Habbâb da kimsesizdi ve Ümmü Enmâr adl› müflrik bir kad›-
n›n kölesi idi. Onu koruyacak bir akrabâs› olmad›¤› için, müflrikler toplan›r-
lar, Mübârek vücûdunu soyup, üzerini dikenlerle tararlard›. Bâzan da ç›plak
vücûduna demirden gömlek giydirip, günefl alt›nda bekletirlerdi. Güneflte
veya ateflte ›s›tt›klar› tafllar› ç›plak vücûduna bast›r›rlar; “Dîninden dön! Lât
ve Uzzâ’ya tap!” derlerdi. Habbâb da îmân›nda ›srar eder; “Lâ ilâhe illallah,
Muhammedün resûlullah” diyerek onlara karfl› koyard›. 

Müflrikler, bir gün toplan›p bir meydanda atefl yakt›lar. Hazreti Hab-
bâb’› ba¤lay›p, getirdiler. Soyarak, ateflin üzerine yat›rd›lar. Ya dîninden
döndürecekler, veya ateflte yakacaklard›. Ateflin ortas›na s›rt üstü yat›r›lan
Hazreti Habbâb; “Allah’›m! Hâlimi görüyor, durumumu biliyorsun. Kal-
bimdeki îmân› sabit et, büyük bir sab›r ihsân eyle” diye duâ ediyordu.
Müflriklerden biri aya¤›yla Hazreti Habbâb’›n gö¤süne bast›. Fakat onlar,
Allahü teâlân›n inananlar› korudu¤unu bilmiyorlard›. 

Y›llar sonra bu hâdiseyi Habbâb’a sorduklar›nda, s›rt›n› aç›p yan›k izle-
rini göstererek; “Benim için bir atefl yakt›lar, sonra sürükleyerek içine att›-
lar. O atefli ancak benim etim söndürmüfltü” dedi.

Hazreti Habbâb’a d›flarda böyle iflkence ederlerken, sahibi Ümmü Enmâr
da, dîninden döndürmek için ateflte demiri k›zart›r ve bafl›na basarak da¤lar-
d›. O, dîni için bütün bu ac›lara katlan›r, teklif ettiklerini yerine getirmez ve
îmân›ndan dönmezdi.

Bir gün Hazreti Habbâb, sevgili Peygamberimizin huzûrlar›na ç›kt› ve;
“Yâ Resûlallah! Müflrikler d›flarda beni gördükleri yerde ateflte yak›yorlar.
Evde, sahibim Ümmü Enmâr da k›zart›lm›fl demirle bafl›m› da¤l›yor. Duân›-
z› istirhâm ediyorum!” dedi. Sonra s›rt›ndaki ve bafl›ndaki yan›klar› göster-
di. Peygamberimiz bu hâline çok ac›d›, Dîninden dönmemek için çekti¤i ›z-
d›râba, yap›lan zulme dayanamad› ve; “YYââ  RRaabbbbîî!!  HHaabbbbââbb’’aa  yyaarrdd››mm  eett”” di-
yerek duâda bulundu. Cenâb-› Hak, Resûlünün duâs›n› ân›nda kabul buyur-
du ve Ümmü Enmâr’›n bafl›na fliddetli bir a¤r› verdi. Ümmü Enmâr, bafl›n›n
a¤r›s›ndan sabahlara kadar inlerdi. Çâre olarak ateflte k›zd›r›lm›fl bir demir-
le bafl›n›n da¤lanmas›n› söylediler. Sonunda Habbâb’› ça¤›rarak, demir çu-
bu¤u ateflte k›zartmas›n› ve bafl›n› da¤lamas›n› emretti... Hazreti Habbâb da
demirle onun bafl›n› da¤lard›...

‹slâm’›n ilk günlerinde, müflrikler, Habbâb bin Eret’in durumuna pek al-
d›r›fl etmiyorlard›. Fakat her geçen gün îmân edenlerin say›s› art›yordu. So-
nunda, ister istemez bu ifli ciddiye almaya mecbur olmufllard›. Nihâyet Haz-
reti Habbâb’a olan iflkencelerini art›rd›lar. Ziyâdesiyle vurdular, dövdüler,
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yaralad›lar, iflkence üstüne iflkence yapt›lar...
Bütün bunlara ra¤men, Hazreti Habbâb îmân›ndan zerre kadar tâviz ver-

medi. Fakat eziyet ve iflkenceler de dayan›lmaz hâle gelmiflti. Olup bitenleri
Kâinat›n efendisine arzedip; “Yâ Resûlallah! Çekti¤imiz iflkencelerden kur-
tulmam›z için, duâ buyurur musunuz?” dedi. Bunun üzerine Resûlullah efen-
dimiz; “SSiizzddeenn  öönncceekkii  üümmmmeettlleerr  iiççiinnddee  ööyyllee  kkiimmsseelleerr  vvaarrdd››  kkii,,  ddeemmiirr  ttaarraakkllaa
ddeerriilleerrii,,  eettlleerrii  ssooyyuulluupp  kkaazz››nn››rrdd››  ddaa,,  bbuu  iiflflkkeennccee  yyiinnee  oonnllaarr››  ddîînniinnddeenn  ddöönnddüürree--
mmeezzddii..  TTeesstteerree  iillee  tteeppeessiinnddeenn  iikkiiyyee  bbööllüünnüürrddüü  ddee,,  yyiinnee  bbuu  iiflflkkeenncceelleerr  oonnllaarr››
ddiinnlleerriinnddeenn  ggeerrii  ççeevviirreemmeezzddii..  AAllllaahhüü  tteeââllââ  eellbbeettttee  bbuu  iiflflii  (islâmiyet’i) ttaammaamm--
llaayyaaccaakktt››rr..  BBüüttüünn  ddiinnlleerrddeenn  üüssttüünn  kk››llaaccaakktt››rr..  ÖÖyyllee  kkii,,  hhaayyvvaann››nnaa  bbiinniipp,,
SSaann’’aa’’ddaann  HHaaddrraammûûtt’’aa  kkaaddaarr  tteekk  bbaaflfl››nnaa  ggiiddeenn  kkiimmssee,,  AAllllaahhüü  tteeââllââddaann  bbaaflflkkaa--
ss››nnddaann  kkoorrkkmmaayyaaccaakk,,  kkooyyuunnllaarr››  hhaakkkk››nnddaa  ddaa  kkuurrtt  ssaalldd››rrmmaass››nnddaann  bbaaflflkkaa  bbiirr
eennddiiflflee  dduuyymmaayyaaccaakktt››rr..  FFaakkaatt,,  ssiizz  aacceellee  eeddiiyyoorrssuunnuuzz”” buyurdular ve s›rt›n› ok-
flay›p duâ ettiler. Resûlullah’›n rûhlara g›da ve flifâ olan bu latif sözleri, Hab-
bâb’›n ac›lar›n› dindirmiflti.

Hazreti Habbâb’›n bilhassa azg›n müflrik olan Âs bin Vâil’den epeyce
alaca¤› vard›. Onu istemek için yan›na gitti. Âs bin Vâil, Habbâb’a; “Mu-
hammed’i inkâr etmedikçe sana alaca¤›n› vermem” deyince, Hazreti Hab-
bâb; “Vallahi ben hayât›mda oldu¤u gibi öldükten sonra kabrimden kalk›n-
ca da asla peygamberimi red ve inkâr edemem. Her fleyden vazgeçerim, yi-
ne bu inkâr› yapamam” cevâb›n› verdi. Bunun üzerine Âs bin Vâil; “Öldük-
ten sonra dirilecek miyiz? öyle bir fley varsa o zaman mal›m da, evlâd›m da
olacak. Borcumu, sana o gün öderim” dedi.

Âs bin Vâil’in bu sözleri üzerine, Allahü teâlâ Kur’ân-› Kerîmde Mer-
yem sûresinin 77-79. âyet-i kerîmelerinde meâlen flöyle buyurdu: ““(Ey Ha-
bîbim!) fifiiimmddii  flfluu  ââyyeettlleerriimmiizzii  iinnkkâârr  eeddeenn  vvee;;  “Elbette bana (k›yamet günü)
mal ve evlâd verilecektir” ddiiyyeenn  aaddaamm››  (Âs ibn-i Vâil’i) ggöörrddüünn  mmüü??  OO,,  ggaayy--
bbee  mmuuttttaallii  mmii  oollmmuuflfl,,  yyookkssaa  RRaahhmmâânn’’››nn  hhuuzzûûrruunnddaa  bbiirr  ssöözz  mmüü  aallmm››flfl??  HHaayy››rr,,
ÖÖyyllee  ddee¤¤iill,,  bbiizz  oonnuunn  ddeeddii¤¤iinnii  yyaazzaaccaa¤¤››zz..  (K›yâmet günü onun üzerine hesa-
ba çekece¤iz) vvee  aazzââbb››nn››  ddaa  ççoo¤¤aalltttt››kkççaa  ççoo¤¤aallttaaccaa¤¤››zz..””

Bay›l›ncaya kadar iflkence... 

Müflrikler iflkencede kad›n-erkek gözetmezlerdi. ‹lk müslümanlardan
olan ve kimsesi bulunmayan Zinnîre Hâtûn da bir köle idi. Müslüman oldu-
¤unu ö¤renen müflrikler, ona da iflkence yapmaktan hiç çekinmediler. Zinnî-
re Hâtûn, Lât ve Uzzâ putlar›na tapmas› için zorlan›r, bo¤az› s›k›l›r, nefes
alamay›p bay›l›ncaya kadar iflkence yap›l›rd›. Buna ra¤men dîninden asla
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dönmez, onlar›n dediklerini tutmazd›. Bilhassa Ebû Cehl pek çok iflkence
ederdi. Bu yüzden Zinnîre’nin gözleri görmez olmufltu. Bir ara Ebû Cehl;
“Gördün mü? Lât ve Uzzâ senin gözünü kör etti!” deyince, Zinnîre Hatun,
îmân›n›n tezâhürü olarak; “Ey Ebû Cehl! Vallahi o, senin dedi¤in gibi de¤il-
dir. Lât ve Uzzâ dedi¤in putlar hiç bir ifle yaramaz, kendilerine tapanlardan
ve tapmayanlardan haberleri yoktur. Benim Rabbim, gözümün nûrunu ver-
meye ve beni eski hâlime döndürmeye elbette kadirdir” dedi. 

Ebû Cehl, Hazreti Zinnîre’nin sars›lmaz îmân› karfl›s›nda flafl›r›p kald›.
Allahü teâlâ, Zinnîre’nin duâs›n› kabul etmifl, gözü eskisinden daha iyi gö-
rür olmufltu. Ebû Cehl ve Kureyfl müflrikleri bu hâli gördükleri hâlde inâd
edip, îmân etmediler. Üstelik; “Bu da, peygamberlerinin bir sihridir! Mu-
hammed’in yolunda giden ak›ls›zlara flaflmaz m›s›n›z? E¤er onlar›n gitti¤i
yol hay›rl› ve gerçek olsayd›, önce biz ona uyard›k. Demek, bizden önce bir
köle mi do¤ruyu buldu?” dediler. 

Bunun üzerine Allahü teâlâ, Ahkâf sûresinin 11. âyet-i kerîmesini nâzil
etti. Meâlen; ““OO  kkââffiirrlleerr,,  îîmmâânn  eeddeennlleerr  iiççiinn;;  “E¤er onda (‹slâmiyet’te) bir ha-
y›r olsayd›, bu hususta onlar (fakirler, bîçâreler) bizim önümüze geçemezler,
bizden önce, ona koflamazlard›” ddeeddiilleerr..  HHââllbbuukkii  oonnllaarr,,  oonnuunnllaa  (Kur’ân-›
Kerîmle mü’minler gibi) hhiiddââyyeettee  kkaavvuuflflmmaadd››kkllaarr››  iiççiinn  (Kur’ân-› Kerîmi in-
kâr etmek için); “Bu Kur’ân-› kerîm (Muhammed’in ortaya ç›kard›¤›) eski
bir yaland›r” ddiiyyeecceekklleerrddiirr”” buyruldu.

Dâr-ül-Erkâm

Sevgili Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem, müflriklerin, Eshâb›na
yapt›klar› zulüm ve iflkencelere çok üzülüyorlard›. ‹slâmiyet’in yay›lmas› ve
ö¤renilmesi için emniyetli bir yer lâz›md›. Efendimiz, bu mukaddes vazife
için Hazreti Erkâm’›n evini seçti. Bu ev, Safâ tepesinin do¤usunda, dar bir so-
kak içinde ve yüksekçe bir yerde idi. Buradan Kâbe-i muazzama rahatça gö-
rülürdü. Evin girifl ve ç›k›fl›, gelip geçenleri kontrol etmek bak›m›ndan çok el-
veriflli idi. Ayr›ca Hazreti Erkâm, Mekke’nin ileri gelenlerinden, îtibâr› yük-
sek bir zât idi. Habîb-i ekrem efendimiz, bu evde Eshâb›na ‹slamiyet’i anla-
t›yordu. Yeni müslüman olacaklar buraya gelip ‹slâmiyet’le flereflenirler, Re-
sûlullah efendimizin gönüllere deva olan Mübârek sözlerini dinlemekle bere-
ketlenirlerdi. Peygamber efendimizi, sanki bafllar›na kufl konmufl da konu-
flunca uçacakm›fl gibi nefes almaz bir flekilde dinlerlerdi. Mübârek sözlerini,
adetâ yutarcas›na, hiç bir kelimesini kaç›rmadan, ezberlerlerdi. Peygamberi-
miz sallallahü aleyhi ve sellem, gündüzlerini Erkâm’›n evine ay›r›yor ve sa-
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bahtan akflama kadar Eshâb›n› yetifltirmekle meflgûl oluyorlard›. Buras› müs-
lümanlar›n ilk karargâh›, “Dâr-ül ‹slâm” idi. ‹lk müslümanlar burada topla-
n›rlar, böylece müflriklerin her türlü kötülüklerinden korunmufl olurlard›.

Ammâr bin Yâser anlat›yor: “Dâr-ül-Erkâm’a” gidip Resûlullah’› görerek
müslüman olmak istiyordum. Kap›da Hazreti Süheyb’e rastlad›m. “Burada
ne yap›yorsun!” diye sordu¤umda, ayn› suâli bana sordu. Ben de; “Hazreti
Muhammed’in huzûruna gidip, sözlerini dinleyip müslüman olmak istiyo-
rum” dedim. O da; “Ben de bunun için gelmifltim” dedi. Beraberce yüksek ve
flerefli huzûrlar›na girdik. Bize ‹slâm’› arz etti. Severek müslüman olduk.”

Ammâr müslümanl›¤›n› aç›klamaktan çekinmeyen mücâhidlerden biri idi.
Dininden dönmemek için en a¤›r iflkencelere katlan›rd›. Müflrikler onu yaln›z
bulduklar› zaman, Ramda mevkiine, Mekke kayal›klar›na götürürler, elbisele-
rini ç›kar›p, demir gömlek giydirirlerdi. Bu flekilde yak›c› güneflin alt›nda bek-
letilir ve iflkence edilirdi. Bâzan da s›rt› ateflle da¤lan›r, bitmez tükenmez iflken-
celere u¤rard›. Her defas›nda; “‹nkâr et!... ‹nkâr et!... Lât ve Uzzâ’ya tap da kur-
tul!..” derlerdi. Hazreti Ammâr, bu dayan›lmaz iflkencelere büyük bir sab›rla;
“Rabbim Allah, peygamberim Muhammed aleyhisselâmd›r” diyerek karfl›l›k
verirdi. Müflrikler buna daha çok sinirlenirler, gö¤sü üzerine, s›caktan yanm›fl
kayalar› koyarlar, bâzan da kuyu içine atarak suda bo¤maya çal›fl›rlard›. Am-
mâr bin Yâser bir gün sevgili Peygamberimizin huzûrlar›yla flereflendi¤inde;
“Yâ Resûlallah! Müflriklerin bize yapt›¤› iflkenceler son haddine vard›” deyin-
ce, Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem, Hazreti Ammâr’›n hâline ac›d›-
lar ve; ““SSaabbrr  eeddiinniizz  eeyy  YYaahhzzâânn’’››nn  bbaabbaass››!!”” buyurduktan sonra; ““YYââ  RRaabbbbîî!!  AAmm--
mmâârr  aaiilleessiinnddeenn  hhiiçç  kkiimmsseeyyee  CCeehheennnneemm  aazzaabb››nn››  ttaatttt››rrmmaa”” diye duâ ettiler.

‹lk flehîd 

Hazreti Ammâr’›n babas› Yâser, annesi Sümeyye, kardefli Abdullah ailece
müslüman olmufllard›. Müflrikler, Hazreti Ammâr’a yapt›klar› iflkencelerden
daha fazlas›n› annesine, babas›na ve kardefline yaparlard›. ‹flkence s›ras›nda,
küfür olan sözlerini bunlara söyletmek isterler, onlar da; “Derimizi yüzseniz,
etimizi dilim dilim do¤rasan›z, sizi dinlemeyiz” diye cevap verirler; “Lâ ilâhe
illallah, Muhammedün Resûlullah” derlerdi. Yine bir gün Bathâ denilen yerde,
Yâser ailesine topluca iflkence yap›l›rken, Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve
sellem oradan geçiyordu. Eshâb›n›n bu dayan›lmaz iflkencelerini görünce çok
üzüldüler. Hazreti Yâser; “Yâ Resûlallah! Zaman›m›z hep böyle iflkence ile mi
geçecek?” diye suâl edince, Efendimiz; ““SSaabbrreeddiinniizz  eeyy  YYââsseerr  aaiilleessii!!  SSeevviinniinniizz
eeyy  AAmmmmâârr  aaiilleessii!!  HHiiçç  flflüüpphheessiizz,,  ssiizziinn  mmüükkââffaatt  yyeerriinniizz  CCeennnneett’’ttiirr”” buyurdu.
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Yine bir gün, Mekke müflrikleri, Ammâr’a ateflle eziyet ve iflkence ediyor-
lard›. Resûlullah efendimiz oray› teflrif ettiler; ““EEyy  aatteeflfl!!  ‹‹bbrraahhiimm’’ee  (aleyhisse-
lâm) oolldduu¤¤uunn  ggiibbii,,  AAmmmmâârr’’aa  ddaa  sseerriinn  vvee  sseellââmmeett  ooll!!”” buyurdular. Daha sonra
Ammâr s›rt›n› açt›¤›nda ateflin izi görünüyordu. Bu iz, Resûlullah’›n duâs›n-
dan önce idi.

Yine Yâser ailesini iflkenceye tâbi tuttuklar› bir günde, Hazreti Yâser’i ve
o¤lu Hazreti Abdullah’› okla flehîd ettiler. Ebû Cehl, Hazreti Sümeyye’nin
Mübârek ayaklar›n› iple ba¤latt›. ‹plerin uçlar›na da iki deveyi ba¤lat›p, ay-
r› istikâmetlerde sürerek Hazreti Sümeyye’yi parçalatt› ve flehîd etti. Merha-
metsiz, gaddar, zâlim Ebû Cehl ve di¤er müflriklerin, iflkencelerle Yâser ai-
lesini flehîd ettikleri haberini Peygamber efendimiz ve Eshâb-› kirâm aleyhi-
mürr›dvân duyduklar›nda, pek ziyâde üzüldüler. Bu olay, Eshâb›n birbirle-
rine daha çok ba¤lanmas›na ve kenetlenmesine sebeb oldu.

Eshâb-› kirâm, namaz k›lacaklar› zaman kimsenin bulunmad›¤› yerlere
giderler, orada ibâdetlerini gizlice yaparlard›. Yine böyle bir gün; Sa’d bin
Ebî Vakkas, Sa’îd bin Zeyd, Abdullah bin Mes’ûd, Ammâr bin Yâser, Hab-
bâb bin Eret, Mekke vâdilerinden Ebû Düb denilen mevkiîde namaz k›l›yor-
lard›. O s›rada, onlar› takip eden Ahnes bin fierik ve bâz› müflrikler yanlar›-
na gelip ibâdetleriyle alay etmeye, kötülemeye bafllad›lar. Buna dayanama-
yan Hazreti Sa’d bin Ebî Vakkas ve arkadafllar›, müflriklere hücum ettiler.
Hazreti Sa’d, eline geçirdi¤i bir deve kemi¤ini, kâfirlerden birinin kafas›na
vurarak yard›. Müflrikler korkarak kaçt›lar. Böylece müslümanlar ilk defa,
kâfir kan› ak›tm›fl oldular.

Ebû Zerr-il-G›fârî’nin Müslüman olmas›

‹nsanlar, birer-ikifler hidâyete kavufluyor ve ‹slâm’›n nuru Mekke d›fl›n-
da da yay›larak âlemi ayd›nlatmaya bafll›yordu.

‹slâm’›n do¤ufl haberi ve yay›l›fl› karfl›s›nda, müflrikler engelleme yollar›-
na bafl vuruyorlard›. Nihâyet bu haber, Benî G›fâr kabîlesine de ulaflt›. Ebû
Zerr-il-G›fârî bu haberi iflitir iflitmez kardefli Üneys’i Mekke’ye gönderip, du-
rumu araflt›rmas›n› istedi. Üneys, Mekke’ye gidip, Peygamber efendimizin
meclisinde bulundu. Hayran kalarak geri döndü. Kardefli Ebû Zer hazretleri;
“Ne haber getirdin?” diye sorunca; “Efendimiz! Vallahi hep hayr›, iyili¤i em-
reden ve kötülüklerden sak›nd›ran pek yüce bir zât gördüm” dedi. Ebû Zerr-
il-G›fârî; “Peki, insanlar O’nun hakk›nda ne diyorlar?” deyince, zaman›n
meflhur flâirlerinden olan kardefli Üneys; “fiâir, kâhin, sihirbaz diyorlar. Fakat
O’nun sözleri kâhinlerin, sihirbazlar›n sözlerine benzemiyor. Ayr›ca söyle-
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diklerini, flâirlerin her çeflit fliirleriyle karfl›laflt›rd›m. Onlara da benzemiyor.
Benzeri olmayan bu sözler hiç kimsenin sözüyle de ölçülemez. Vallahi, o zât
hakk› bildiriyor, do¤ruyu söylüyor. O’na inanmayanlar yalanc› ve sap›kl›k
içindedirler” diye cevap verdi.

Ebû Zerr-il-G›fârî bu haber üzerine Mekke’ ye gitmeye ve Peygamber
efendimizi görüp müslüman olmaya karar verdi. Eline bir de¤nek ve biraz da
az›k alarak, flevkle Mekke’nin yolunu tuttu. Mekke’ye var›nca, hâlini kimse-
ye anlatmad›. Çünkü müflrikler, Peygamber efendimize ve yeni müslüman
olanlara fliddetli düflmanl›k yap›yorlar, eziyetlerini de git gide artt›r›yorlard›.
Bilhassa müslüman olan, kimsesiz ve garip kimselere pek fazla iflkence yap›-
yorlard›. Ebû Zer, Mekke’de kimseyi tan›m›yordu. Garib ve yabanc› idi. Bu
bak›mdan kimseye bir fley sormad›. Kâbe’nin yan›nda Resûlullah’› görmek
için f›rsat kolluyor, nerede oldu¤unu ö¤renmek için bir iflaret ar›yordu.

Akflam üstü bir sokak köflesine çekildi. Hazreti Ali, Ebû Zerr’i gördü. Ga-
rîb oldu¤unu anlayarak evine götürdü. Hâlini sormay›nca Ebû Zer s›rr›n› aç-
mad›. Sabah olunca tekrar Kâbe’ye gitti. Akflama kadar dolaflt›¤› hâlde iste¤i-
ne ulaflamam›flt›. Önceki yere gidip oturdu. Hazreti Ali, o gece yine oradan ge-
çiyordu. “Bu bîçâre hâlâ evini ö¤renememifl” diyerek tekrar götürdü. Sabah-
leyin yine Beytullah’a gitti ve oturdu¤u köfleye çekildi. Hazreti Ali tekrar evi-
ne dâvet etti. Bu defa nereden ve niçin geldi¤ini sordu. Ebû Zer hazretleri de;
“E¤er bana do¤ru bilgi verece¤ine kat’î söz verirsen, söylerim” dedi. Hazreti
Ali; “Söyle, hâlini kimseye açmam” deyince, Ebû Zerr-il-G›fârî; “Burada bir
peygamberin ç›kt›¤›n› iflittim. O’nunla görüflmek ve O’na kavuflmak için gel-
dim” dedi. Hazreti Ali Efendimiz; “Sen do¤ruyu buldun, ak›ll›l›k ettin. fiimdi
ben o zât›n yan›na gidiyorum. Beni tâkib et, benim girdi¤im eve sen de gir.
E¤er yolda sana bir kimsenin zarar verece¤ini anlarsam, ayakkab›m› düzelti-
yormufl gibi davran›r›m. O zaman beklemeden beni geçip yürürsün” dedi. 

Ebû Zerr-il-G›fârî, Hazreti Ali’yi tâkib etti. Sonunda Peygamberimizin Mü-
bârek yüzünü görmekle flereflendi. Ve; “Esselâmü aleyküm” diyerek selâm ver-
di. Bu selâm ‹slâm’da verilen ilk selâm ve Ebû Zerr-il-G›fârî de ilk selâmlayan
kimse oldu. Peygamber efendimiz selâm›na cevap verip; “AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  rraahh--
mmeettii  üüzzeerriinnee  oollssuunn”” buyurdu. Peygamber efendimiz; “SSeenn  kkiimmssiinn??” diye sorun-
ca; “Ben G›fâr kabîlesindenim” dedi. “NNee  zzaammaannddaann  bbeerrii  bbuurraaddaass››nn??”” buyurdu.
“Üç gün üç geceden beri buraday›m.” “SSeennii  kkiimm  ddooyyuurrdduu??” buyurunca; “Zem-
zem’den baflka bir yiyecek, içecek bulamad›m. Zemzemi içtikçe hiç bir açl›k ve
susuzluk duymad›m” dedi. Peygamberimiz; “ZZeemmzzeemm  mmüübbâârreekkttiirr..  AAçç  oollaann››  ddoo--
yyuurruurr”” buyurdu. Bundan sonra Ebû Zerr-il-G›fârî, Peygamber efendimize; “Ba-
na ‹slâm’› bildir” dedi. Peygamberimiz, ona Kelime-i flehâdeti okudu, o da söy-
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leyerek, ‹slâmiyet ile flereflenip, ilk müslümanlar aras›na kar›flt›.
Ebû Zerr-il-G›fârî hazretleri, müslüman olduktan sonra Peygamberimize;

“Yâ Resûlallah! Seni hak peygamber gönderen Cenâb-› Hakk’a yemîn ederim
ki, ben bunu müflriklerin aras›nda aç›kça söyleyece¤im” dedi. Kâbe yan›na gi-
dip, yüksek sesle; “Ey Kureyfl toplulu¤u! “Eflhedü enlâ ilâhe illallah ve eflhe-
dü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh - Ben flehâdet ederim ki, Allahü te-
âlâdan baflka ilâh yoktur. Muhammed aleyhisselâm O’nun kulu ve resûlüdür”
dedi. Bunu ifliten müflrikler, hemen üzerine hücum ettiler. Tafl, sopa ve kemik
parçalar›yla vurarak kan içinde b›rakt›lar. Bu hâli gören Hazreti Abbâs; “B›ra-
k›n bu adam›, öldüreceksiniz! O, sizin ticâret kervan›n›z›n geçti¤i yol üzerin-
de oturan bir kabîledendir. Bir daha oradan nas›l geçeceksiniz” dedi. Ebû Zer
hazretlerini müflriklerin elinden kurtard›. Ebû Zer, müslüman olmakla fleref-
lenmenin verdi¤i sevinçle yerinde duram›yordu. Ertesi gün yine Kâbe’nin ya-
n›nda Kelime-i flehâdeti yüksek sesle, ba¤›ra ba¤›ra söyledi. Müflrikler bu de-
fa da dövdüler. Yere y›k›ld›. Yine Hazreti Abbâs yetiflip, ellerinden kurtard›.

Ebû Zerr-il-G›fârî hazretlerine, Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve
sellem kendi memleketine dönmesini ve orada ‹slâmiyet’i yaymas›n› emir bu-
yurdu. Bu emir üzerine kendi kabîlesi aras›na dönüp, onlara Allahü teâlân›n
birli¤ini, Muhammed aleyhisselâm›n O’nun resûlü oldu¤unu anlatt›. Bildirdik-
lerinin gerçek ve do¤ru oldu¤unu, tapt›klar› putlar›n bât›l, bofl ve manas›zl›¤›n›
söyledi. Kendisini dinleyen kalabal›ktan, bir k›sm› îtirâz etmeye bafllad›. Bu s›-
rada, kabîlenin reisi Haffâf, ba¤›ranlar› susturdu ve; “Durun, dinleyelim baka-
l›m ne anlatacak” dedi. Bunun üzerine, Ebû Zer hazretleri flöyle devam etti: 

“Ben müslüman olmadan önce, bir gün Nuhem putunun yan›na gidip, önü-
ne süt koymufltum. Bir köpe¤in yaklafl›p sütü içti¤ini ve putun üzerine pisledi-
¤ini gördüm. Putun buna mâni olacak güce sahip olmad›¤›n› yakînen anlad›m.
Köpe¤in bile hakâret etti¤i puta tapmak nas›l hoflunuza gider? Bu delilik de¤il
midir? ‹flte sizin tapt›¤›n›z budur.” Herkes bafl›n› e¤mifl duruyordu. ‹çlerinden
biri; “Peki senin bahsetti¤in Peygamber neyi bildiriyor? O’nun do¤ru söyledi-
¤ini nas›l anlad›n?” deyince, Ebû Zer hazretleri yüksek sesle; “O, Allahü teâlâ-
n›n bir oldu¤unu, O’ndan baflka ilâh olmad›¤›n›. O’nun her fleyi yaratan ve her-
fleyin mâliki, sahibi oldu¤unu bildiriyor... ‹nsanlar› O’na îmân etmeye ça¤›r›-
yor... iyili¤e, güzel ahlâka ve yard›mlaflmaya dâvet ediyor. K›z çocuklar›n› di-
ri diri gömmenin ve yapt›¤›n›z di¤er her türlü kötülü¤ün, haks›zl›¤›n, zulmün
çirkinli¤ini ve bunlardan sak›nmay› bildiriyor” dedi ve ‹slâmiyet’i uzun uzun
aç›klad›. Kabilesinin içinde bulundu¤u sap›kl›¤› bir bir say›p döktü. Sonra bun-
lar›n zararlar›n› ve çirkinli¤ini anlatt›. Onu dinleyenler aras›nda baflta kabîle re-
îsi Haffâf ve kendi kardefli Üneys olmak üzere pek çok kimse müslüman oldu.
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Kâbe’de aç›ktan Kur’ân-› Kerîm okunmas›

Eshâb-› kirâm bir gün tenhâ bir yerde toplanm›fllar, konufluyorlard›;
“Vallahi Resûlullah’dan baflka flu Kureyflli müflriklere Kur’ân-› kerîmi aç›k-
tan dinletebilen bir kimse ç›kmad›. Onlara aç›ktan Kur’ân-› kerîmi okuyup
dinletecek bir kimse var m›d›r?” dediler. Orada Abdullah bin Mes’ûd haz-
retleri de vard›. “Ben dinletirim!” buyurdu. Eshâb›n bâz›lar›; “Ey Abdullah!
Müflriklerin sana bir zarar verece¤inden korkar›z. Biz öyle bir kimse istiyo-
ruz ki, gerekti¤i zaman kendini müflriklerden koruyabilecek bir kavmi ve
kabîlesi bulunsun” deyince, “Siz, bana müsaade edin, gideyim. Cenâb-› Hak
beni muhafaza eder” diye ›srar etti. 

Ertesi gün kuflluk vakti Makâm-› ‹brahim’e vard›. Müflrikler orada top-
lanm›fllard›. ‹bn-i Mes’ûd ayakta Besmele-i flerîfe çekti ve Rahmân sûresini
okumaya bafllad›. Müflrikler birbirlerine; “Ümmü Abd’in o¤lu ne söylüyor?
Herhalde Muhammed’in getirdi¤i fleyleri okuyor” diyerek üzerine yürüdü-
ler. Yumruk, tekme ve tokatlarla yüzünü, gözünü morartarak belirsiz hâle
getirdiler. Fakat o, tokat ve yumruklar alt›nda okumaya devam ediyordu.
Yüzü, gözü, yara bere içerisinde Eshâb-› kirâm›n yan›na döndü. Eshâb-› ki-
râm buna çok üzüldüler; “Zâten biz senin bu ak›bete u¤rayaca¤›ndan kork-
mufltuk. Nihâyet korktu¤umuz bafl›na geldi” dediler. 

Fakat Abdullah ibni Mes’ûd hiç üzgün de¤ildi; “Allahü teâlân›n düflman-
lar›n› ben bu günkü kadar zay›f görmedim. ‹sterseniz yar›n sabah, onlara bir
o kadar daha dinletebilirim” buyurdu. Eshâb-› kirâm; “Hay›r, sana bu kada-
r› yeter. O az›l› kâfirlere hofllanmad›klar› fleyi dinlettin” dediler.

Tufeyl bin Amr’›n Müslüman olmas› 

Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem Mekke’de ‹slâmiyet’i aç›kça
yaymaya bafllad›¤› y›llarda, gece-gündüz insanlara nasihat veriyor, onlar›, ‹s-
lâm dînine dâvet ediyordu. Mekkeli müflrikler, Resûlullah efendimizin bu
gayretlerini bofla ç›karmak için çabal›yorlard›. O’nun anlatt›klar›n› kabul edip
îmân edenlere, her türlü yalan, iftira ve iflkenceyi reva görüyorlard›. Peygam-
ber efendimizle görüflen, konuflan birini gördüler mi, hemen yan›na var›yor-
lar, O’nu dinlememesi ve anlatt›klar›na inanmamas› için her türlü hileye, ya-
lana baflvuruyorlard›. D›flar›dan Mekke’ye gelenleri O’nunla görüfltürmemek
için, ellerinden geleni yapmaktan geri durmuyorlard›.

Müslümanlar›n, s›k›nt› içinde olduklar› ve kâfirlerden eziyet çektikleri bir
zamanda, Tufeyl bin Amr ed-Devsî. Mekke’ye gelmiflti. Bunu gören müflrik-
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lerin önderleri, yan›na giderek; “Ey Tufeyl! Sen, bizim memleketimize gel-
din. Aram›zda ortaya ç›kan Abdülmuttalib’in yetiminin, flafl›lacak bir çok
hâlleri vard›r. Söyledi¤i sözler sihir gibidir. O¤lunu babas›ndan, kardefli kar-
deflten, kocay› kar›s›ndan ay›r›yor! Ortaya att›¤› fikirlerle, ortal›¤› kar›flt›r›-
yor, O’nun sözünü ifliten o¤ul, babas›na bakm›yor. O’na tâbi oluyor. Art›k
kimse birbirini dinlemeyip, müslüman oluyor. Korkar›z ki, bizim bafl›m›za
gelen bu ayr›l›k belâs›, seninle kavminin bafl›na da gelir. Sana nasihatimiz ol-
sun, O’nunla sak›n konuflma. Ne O’na bir söz söyle, ne de O’nun sözünü din-
le. Anlatt›klar›na kulak asma! Çok dikkatli ol. Burada fazla da kalma Hemen
çekip git!” dediler. Bundan sonras›n› Tufeyl bin Amr flöyle anlat›yor: 

“Yemin ederek söylüyorum, bu sözü o kadar çok söylediler ki, art›k
O’nunla konuflmamaya ve sözünü asla dinlememeye karar verdim. Hattâ
Kâbe’ye girdi¤im zaman, ne olur ne olmaz belki sözlerini duyar›m endifle-
siyle kulaklar›ma pamuk bile t›kam›flt›m. Ertesi gün, sabahleyin Kâbe’ye
gittim. Resûl aleyhisselâm›n orada namaz k›ld›¤›n› gördüm. O’na yak›n bir
yerde durdum. Cenâb-› Hakk’›n hikmeti olarak, okuduklar›ndan bâz›s› kula-
¤›ma çarpt›. ‹flitti¤im sözler ne kadar güzeldi. Kendi kendime; “Ben, iyiyi
kötüyü ay›rt edemeyecek bir adam de¤ilim. Hem de flâirim. Bunun söyledik-
lerini ne diye dinlemeyeyim? Sözlerini güzel bulursam kabul ederim, güzel
gelmezse terk ederim” dedim. Ve bir tarafa gizlenip, Resûlullah namaz›n›
k›l›p evine hareket edinceye kadar orada bekledim. Sonra peflinden gittim.
Evine girince, ben de girdim ve; “Yâ Muhammed aleyhisselâm! Ben bu di-
yara geldi¤imde, senin kavmin bana flöyle flöyle dediler. Senden uzak dur-
mam› istediler. Korkumdan sözünü iflitmemek için kulaklar›ma pamuk t›ka-
d›m. Ama Allahü teâlâ senin okuduklar›ndan bir miktar›n› iflittirdi. Onlar›
pek güzel buldum. fiimdi sen, bana ne söyleyeceksen bildir! Kabûl etmeye
haz›r›m” dedim. Resûlullah efendimiz bana ‹slâmiyet’i anlatt› ve Kur’ân-›
kerîmden bir miktar okudu. Yemîn ederim ki, ömrümde bundan daha güzel
söz iflitmemifltim. Hemen Kelime-i flehâdet getirip müslüman oldum.

O anda dedim ki: “Yâ Resûlallah! Ben, kavmimde sözü dinlenen, itibar-
l› bir kimseyim. Hiç biri sözümden d›flar› ç›kmaz. Gidip, onlar› da, ‹slâm dî-
nine dâvet edeyim. Duâ ediniz de, Allahü teâlâ benim için bir alâmet, bir ke-
ramet buyursun! Böylece o alâmet, kavmimi ‹slâmiyet’e dâvet ederken ba-
na bir kolayl›k, bir yard›m olsun!” Bu ricam üzerine Resûlullah efendimiz;
““EEyy  AAllllaahh’’››mm!!  OOnnuunn  iiççiinn  bbiirr  ââyyeett,,  aallââmmeett  yyaarraatt!!”” diye duâ buyurdu.

Bundan sonra kendi beldeme döndüm. Karanl›k bir gecede, kavmimin
oturdu¤u su bafl›na bakan tepeye vard›¤›m zaman, aln›mda kandil gibi bir nûr
peyda oldu ve ›fl›k vermeye bafllad›. O zaman duâ edip; “Ey Allah’›m! Bu nu-
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ru aln›mdan baflka bir yere naklet! Devs kabîlesinin câhilleri görüp de, dînin-
den döndü¤ü için, Allah, onun aln›nda ilâhî bir ceza olarak bunu ç›kard› san-
mas›nlar!” dedim. O nûr, hemen elimdeki kamç›n›n ucuna gelip kandil gibi
as›ld›. Kabilemin yurduna yaklafl›p da, yokufltan afla¤›ya inmeye bafllad›¤›m
s›rada, orada bulunanlar, elimdeki kamç›n›n bafl›nda kandil gibi parlayan nu-
ru birbirlerine gösteriyorlard›. Bu vaziyette yokufltan afla¤›ya inip evime gel-
dim. Yan›ma ilk önce, babam gelip, beni bu hâlde gördü. Bana olan sevgisin-
den boynuma sar›ld›. Babam çok yafll›yd›. Ona dedim ki: “Ey babac›¤›m! E¤er
evvelki hâlin üzere kal›rsan, ne ben sendenim, ne de sen bendensin!” Bu sö-
zümü iflitince babam flafl›rd› ve; “Sebebi ne ey o¤lum!” diye sordu. Ona cevap
olarak; “Ben art›k Muhammed aleyhisselâm›n dînine girip müslüman oldum”
dedim. Bunun üzerine babam; “O¤lum, ben de senin girdi¤in dîne girdim. Se-
nin dînin benim de dînim olsun!” deyip, hemen Kelime-i flehâdet getirerek
müslüman oldu. Bundan sonra ‹slâm dîninden bildi¤imi ona ö¤rettim. Sonra,
y›kan›p temiz elbiseler giydi. Daha sonra yan›ma han›m›m geldi. Ona da ayn›
fleyleri söyledim. O da kabul edip müslüman oldu.

Sabah olunca, Devs kabîlesinin içine ç›kt›m. Bütün Devslilere ‹slâmi-
yet’i anlatt›m. Onlar› da dâvet ettim. Fakat kabullenmede a¤›r davrand›lar.
Hattâ çok zaman muhalefet ettiler. Günah ve kötülük olan ifllerinden el
çekmediler. Daha da ileri gidip göz, kafl hareketleri yaparak benimle alay
ettiler; faiz ve kumara düflkünlüklerinden sözlerimi dinlemediler. ‹slâmi-
yet’e uymaktan kaç›nd›lar. Allah’a ve Peygamberine âsî oldular.

Bir müddet sonra Mekke’ye gelip, kavmimi Resûlullah’a flikâyet ederek;
“Yâ Resûlallah! Devs kabîlesi, Allahü teâlâya âsî oldular. ‹slâm’a girmeleri
için yapt›¤›m dâveti kabul etmediler. Onlar için duâ buyurun!” dedim. Her-
kese flefkat ve merhameti çok olan sevgili Peygamberimiz, ellerini aç›p k›b-
leye dönerek; “YYââ  RRaabbbbîî!!  DDeevvss  hhaallkk››nnaa  ddoo¤¤rruu  yyoolluu  ggöösstteerr  ddee,,  oonnllaarr››  ‹‹ssllââmm  ddîî--
nniinnee  ggeettiirr!!’’ diye duâ ettiler. BBaannaa  ddaa;;  ““KKaavvmmiinnee  ddöönn,,’’  OOnnllaarr››  ggüülleerr  yyüüzzllee  vvee
ttaattll››  ddiillllee  ‹‹ssllââmmiiyyeett’’ee  ddââvveett  eettmmeeyyee  ddeevvaamm  eett!!  KKeennddiilleerriinnee  yyuummuuflflaakk  ddaavvrraann!!””
buyurdular. Hemen memleketime geldim, Devs halk›n› ‹slâm’a dâvetten hiç
bofl kalmad›m.”

Panay›rlarda dâvet

Her sene çeflitli flehirlerdeki insanlar, belli günlerde Kâbe-i muazzamay›
ziyâret etmek için Mekke’ye gelirlerdi. Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve
sellem efendimiz de gelenleri karfl›lay›p, her gruba ‹slâmiyet’i anlat›r, Alla-
hü teâlân›n bir, kendisinin hak peygamber oldu¤unu ve kurtuluflun bunda
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bulundu¤unu bildirirlerdi. Bir gün Velîd bin Mugîre, müflrikleri toplay›p;
“Ey Kureyfl cemâati! Yine Kâbe’yi ziyâret etme mevsimi geldi. Muham-
med’in sesi, âleme yay›lm›flt›r. Arab kabîleleri yan›na gelip, tatl› sözlerine
meyl ederler ve dînine girerler. Buna bir tedbir düflünmek lâz›md›r. Hepimiz
anlaflal›m, O’nun hakk›nda bir fley söyleyerek birbirimizi yalanc› ç›karm›fl
olmayal›m” dedi. Kureyflliler; “Ey Abdiflems’in babas›! ‹çimizde en ileri gö-
rüfllü olan sensin. Sen, ne söyleyelim dersen, biz de onu söyleriz” dediler.
Velîd; “Hay›r, siz söyleyin ben dinleyeyim” deyince, onlar; “Kâhin diyelim”
dediler. Velîd derhâl îtirâz etti ve; “Hay›r! Yemîn ederim ki, O kâhin de¤il-
dir. Biz, çok kâhin gördük. Do¤ruyu da yalan› da hiç çekinmeden söylerler.
Muhammed’in okudu¤u fleyler, kâhinlerin uydurdu¤u fleylere hiç benzemi-
yor. Sonra biz, flimdiye kadar Muhammed’den bir yalan da iflitmedik. E¤er
böyle söylersek kimse inanmaz” dedi. Bu defa; “Mecnûndur, delidir diye-
lim” dediler. Velîd yine îtirâz ederek; “Hay›r! Yemîn ederim ki O, bir mec-
nûn ve deli de de¤ildir. Biz deli ve mecnûnlar› biliriz, delilik alâmetlerinden
de anlar›z. O’nun ne bo¤ulmas›, ne ç›rp›n›p titremesi, ne de evhamlanmas›
vard›r. Böyle söylersek bizi tekzîb edip yalanlarlar” dedi. Kureyflliler; “fiâir-
dir diyelim...” dediler. Velîd yine îtirâz etti ve; “O flâir de de¤ildir! Biz, fli-
irin her çeflidini çok iyi biliriz. O’nun okuduklar› fliire hiç benzemez” dedi.
Bu defa; “O, sihirbazd›r diyelim” dediler. Velîd; “O sihirbaz de¤ildir. Biz,
sihirbazlar› ve yapt›klar› sihirleri gördük, onlar› da biliriz. O’nun sözlerinde
sihirden eser yoktur. Muhammed’in kelâm› bütün âleme galiptir. Bilinme-
yen kimse de de¤ildir. Halk› O’ndan ay›r›p konuflmalar›na mâni olamay›z.
Sonra fesâhat ve belagatta, güzel ve manâl› konuflmada akranlar›ndan üstün-
dür. Velhâs›l O’nun hakk›nda her ne söylesek, halk bizim sözümüzün yalan
oldu¤unu anlar” dedi. Kureyflliler, diyecek bir fley bulamay›nca; “‹çimizde
en yafll› ve tecrübeli sensin, sen ne dersen biz ona raz›y›z” dediler. 

Bunun üzerine Velîd bin Mugîre bir müddet düflündükten sonra; “Yi-
ne hepsinden iyisi, biz O’na sihirbaz, büyücü diyelim, akla en uygun ge-
leni budur. Çünkü, sözleriyle halk› kavminden ve akrabâs›ndan ay›r›yor.
Kardefli kardeflten, iki dostu birbirinden so¤utuyor” diyerek etraf›ndaki-
leri ifsâd etti. Kureyflliler hemen da¤›l›p, Mekke’de bafllar›na toplad›kla-
r› insanlara; “Muhammed sihirbazd›r!..” dediler ve halk aras›na yayd›lar.
Kabe’yi ziyâret için kabîleler gelmeye bafllay›nca, önüne ç›k›p, Peygam-
ber efendimizle görüflmekten sak›nd›rmad›klar› kimse b›rakmad›lar.

Müflriklerin bu hareketleri sebebiyle, ‹slâmiyet bütün Arab ülkelerin-
de ilân edildi ve zihinlerde putlara karfl› büyük bir soru belirdi.

Allahü teâlâ, Velîd bin Mugîre kâfirine ac› azâblar tatt›raca¤› hakk›nda

80



âyet-i kerîmeler indirdi. Müddessir sûresinin 11. âyet-i kerîmesinden îtibâren
meâlen ““(Ey Resûlüm!) OO  tteekk  bbaaflfl››nnaa  yyaarraatttt››¤¤››mm  flflaahhss››nn (servetten mahrum bir
hâlde do¤mufl olan Velîd bin Mugîre gibi bir kâfirin) iiflfliinnii (cezas›n›) bbaannaa  hhaa--
vvaallee  eett.. (Ondan intikam almaya ben kâfiyim. O münkiri yaratt›m) vvee  oonnaa  ppeekk
ççookk  mmaall  vveerrddiimm.. (O bir fleye mâlik olmayan nankör flahs›, sonradan pek çok
nîmetlere kavuflturdum. Nice ba¤lar, bostanlar, mallar ihsan ettim.) YYaann››nnddaa
hhaazz››rr (kendisiyle beraber Mekke-i mükerremede yaflayan) oo¤¤uullllaarr  vveerrddiimm..
(Hep beraber bolluk içinde yaflad›lar.) ÖÖmmrrüünnüü  vvee  mmaakkaamm››nn››  yyaayydd››mm..  (Mek-
ke’de yüksek bir riyasete kavufltu. Mekke ile Tâif aras›nda çeflit çeflit ba¤ ve
bostanlara sahip oldu. Kendisine, Reyhânet-ül-Arab lakab› verildi. Kendini,
kavmine pek güzide bir kimse olarak tan›t›yordu. Bütün bu nîmetlerin flükrü-
nü îfâ etmesi lâz›m gelmez miydi? Bu varl›klar› kendisine ihsan etmifl olan Al-
lahü teâlây› tasdik edip, O’na inanmas› lâz›m gelmez miydi?) SSoonnrraa  (o harîs,
nankör flah›s) vveerrddii¤¤iimmiizzii  (mal›n› ve evlâd›n›) ddaahhaa  ddaa  aarrtt››rrmmaamm››zz›› aarrzzuu eeddii--
yyoorr,,  (nail oldu¤u nîmetlerin kadrini bilip, flükrünü yapmaya çal›flm›yor. Bu ne
kadar büyük bir ihtiras, ne derece çirkin bir nankörlük?) HHaayy››rr!!  (O münkirin,
o tamahkâr›n arzusu yerine getirilmeyecektir. Onun mal› ve evlâd› art›r›lma-
yacakt›r). ÇÇüünnkküü  oo bbiizziimm  ââyyeettlleerriimmiizzee (Kur’ân-› kerîme) iinnââdd  eettttii,, iinnkkâârrddaa  bbuu--
lluunndduu.. (Resûlümün sâd›k oldu¤unu, peygamber oldu¤unu kalben anlam›fl ol-
du¤u hâlde, inad›ndan dolay› ‹nkâra cür’et gösterdi. Ne büyük dalâlet!) OO
mmüünnkkiirrii  ssaaûûdd  aazzaabb››nnaa  dduuççaarr  eeddeeccee¤¤iimm...... (Bu âyet-i kerîmede geçen saûd ile il-
gili hadîs-i flerîfde buyruldu ki: “SSaaûûdd,,  CCeehheennnneemmddee  bbiirr  ddaa¤¤dd››rr..  OOnnaa,,  kkââffiirr  yyeett--
mmiiflfl  yy››llddaa  çç››kkaabbiilliirr..  SSoonnrraa  oorraaddaann  ddüüflfleerr..  BBuu  bbööyyllee  ddeevvaamm  eeddeerr””.) SSoonnrraa  oo  iinn--
kkaarrcc››  flflaahh››ss,, (Resûlullah’tan iflitti¤i Kur’ân-› kerîme nas›l dil uzataca¤›n›) ddüü--
flflüünnddüü..  (Kendine göre) bbiirr  ööllççüü  kkooyydduu (söyleyecek söz haz›rlad›). OOnnaa  llaanneett  ooll--
ssuunn  kkii,, (Kur’ân-› Kerîm hakk›nda) nnaass››ll tteeffeekkkküürr  eeddiipp,,  ööllççüü  kkooyydduu..  OOnnaa  tteekkrraarr
tteekkrraarr  llaanneett  oollssuunn  kkii,,  nnaass››ll  ööllççüü  kkooyydduu..  SSoonnrraa,, (kavminin yüzlerine veya
Kur’ân-› kerîm hakk›nda ne diyece¤ine) bbaakktt››..  SSoonnrraa (k›zg›nl›¤›ndan ve
Kur’ân-› kerîme dil uzatacak bir fley bulamad›¤›ndan) kkaaflflllaarr››nn››  ççaatttt››,,  yyüüzzüünnüü
bbuurruuflflttuurrdduu..  SSoonnrraa  (Allahü teâlâya ve Resûlüne îmândan) yyüüzz  ççeevviirriipp  kkiibbiirrlleenn--
ddii..  ““Bu (Muhammed’in söyledi¤i) ancak sihirbazlardan ö¤renilip nakledilen
bir sihirdir. Muhakkak bu ancak insan sözüdür” ddeeddii..  HHââllbbuukkii  oo  flflaahh››ss,, KKuurr’’âânn--
››  kkeerrîîmmiinn,,  hhâârriikkaa  bbiirr  kkeellââmm  oolldduu¤¤uunnuu,,  iinnssaann  vvee  cciinnnniinn  ssöözzlleerriinnee  bbeennzzeemmeeddii¤¤ii--
nnii,,  eevvvveellccee  kkaavvmmii  aarraass››nnddaa  iittiirraaff  eettmmiiflflttii..  SSoonnrraa  oo  iinnkkaarrcc››  flflaahh››ss,,  kkaavvmmiinnii  mmeemm--
nnuunn  eettmmeekk  iiççiinn  ssöözzüünnüü  ddee¤¤iiflflttiirriipp,,  KKuurr’’âânn--››  kkeerrîîmm  hhaakkkk››nnddaa,,  oonnaa  aassllaa llââyy››kk  ooll--
mmaayyaann  iiffttiirraallaarrddaa  bbuulluunndduu..  BBööyylleeccee  kkeennddiissiinnii  iillââhhîî  aazzaabbaa  mmüüsstteehhaakk  kk››lldd››..  AAll--
llaahhüü  tteeââllââ  bbuuyyuurrdduu  kkii::  BBeenn,,  oonnuu  SSeekkaarr’’aa,,  CCeehheennnneemm’’ee  aattaaccaa¤¤››mm..  SSeekkaarr’’››nn  CCee--
hheennnneemm’’iinn  nnee  oolldduu¤¤uunnuu  ssaannaa  nnee  bbiillddiirrddii??  HHeemm  oo  CCeehheennnneemm  bbeeddeenniinnddeenn  hhiiçç  bbiirr
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eesseerr  bb››rraakkmmaazz (hepsini helâk eder), hheemm  yyiinnee  eesskkii  hhââlliinnee  ggeettiirriipp  (ayn› azab›
yapmaya) ddeevvaamm  eeddeerr””..

Müflriklerin Kur’ân-› Kerîm dinlemesi

Müflriklerin ileri gelenleri çeflitli hilelerle ve zulümle insanlar›n îmân
etmesine mâni oluyorlard›. Mekke halk›n›, Muhammed aleyhisselâm›n
okudu¤u âyet-i kerîmeleri dinlemekten men ederlerdi. Kendileri ise, ge-
celeri gizlice, Muhammed aleyhisselâm›n bulundu¤u evin yan›na gelerek
bir köfleye saklan›p dinlerlerdi. Sabah olup ortal›k ayd›nlanmaya baflla-
y›nca, birbirinden habersiz, gece Kur’ân-› kerîmi dinlemeye geldiklerini
gören müflriklerin ileri gelenleri, birbirilerini ay›plarlar; “Bir daha böyle
yapmayal›m” derlerdi. Ancak ertesi gece gene birbirlerinden habersiz, gi-
dip bir köfleye saklanarak tekrar dinlerlerdi. Sabah olunca da birbirlerini
görüp flafl›r›rlard›. Bir daha böyle yapmamak üzere yemîn ederek ayr›l›r-
lar, fakat bundan vazgeçemezlerdi. Ancak nefslerine uyup, üstünlük tas-
layarak, di¤er müflriklerin kendilerini ay›plamalar›ndan çekinerek ve da-
ha bir çok bofl düflüncelere kap›larak îmân etmediler. Baflkalar›na da mâ-
ni oldular. Üstelik sokaklarda; “Muhammed sihirbazd›r” diye ba¤›rd›lar.

Bir akflam üzeri müflrikler Kabe’nin etraf›nda toplan›p; “Muhammed’i
ça¤›rt›p bu mes’eleyi görüflelim! Tâ ki sonunda bizi k›namas›nlar ve mazur
görsünler” diyerek Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimize haber
gönderdiler. Bu dâvet üzerine Peygamber efendimiz Kabe’ye gelip, müflrik-
lerin karfl›s›na oturdu. Müflrikler; “Ey Muhammed! Sana haber salmam›z›n
sebebi, seninle anlaflmak içindir. Yemîn ederiz ki, Arablardan senin gibi
kavminin bafl›n› derde sokan bir kimse görülmedi! Sen dînimizi ay›plad›n!
Tanr›lar›m›za dil uzatt›n! Ak›llar›m›z› be¤enmedin! Birli¤imizi bölüp, bizi
birbirimize düflürdün! Bafl›m›za getirmedi¤in kötü ifl kalmad›! E¤er sen, bu
hareketlerinle ve sözlerinle zengin olmak istiyorsan, istedi¤inden fazla mal
toplayal›m. fian ve fleref kazanmak istiyorsan, seni bafl›m›zda efendi kabul
edelim. Hükümdar olmak istiyorsan, hükümdar oldu¤unu îlân edip etraf›nda
toplanal›m. fiâyet te’siri alt›nda kald›¤›n bir fley varsa, seni ondan kurtara-
l›m. Cinlerden meydana gelen bir hastal›k ise, bütün varl›¤›m›z› dökerek fli-
fâs›n› arayal›m!...” dediler.

Âlemlerin efendisi onlar› sab›rla dinledikten sonra, flu muazzam cevâb›
verdiler: ““EEyy  KKuurreeyyflfl  ttoopplluulluu¤¤uu!!  BBuu  ssööyylleeddii¤¤iinniizz  flfleeyylleerriinn  hhiiçç  bbiirriissii  bbeennddee
yyookkttuurr..  BBeenn  ssiizzee  ggeettiirrddii¤¤iimm  flfleeyylleerrllee,,  nnee  mmaallllaarr››nn››zz››  iisstteemmeekk,,  nnee  iiççiinniizzddee  bbüü--
yyüükk  flfleerreeff  vvee  flflaann  kkaazzaannmmaakk,,  nnee  ddee  üüzzeerriinniizzee  hhüükküümmddaarr  oollmmaakk  iiççiinn  ggeellmmiiflfl  ddee--
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¤¤iilliimm..  FFaakkaatt  AAllllaahhüü  tteeââllââ,,  bbeennii  ssiizzee  ppeeyyggaammbbeerr  oollaarraakk  ggöönnddeerrddii  vvee  bbaannaa  bbiirr
ddee  KKiittaapp  iinnddiirrddii..  SSiizziinn  (kabul edenleriniz) iiççiinn  (Cennetle) bbiirr  mmüüjjddeelleeyyiiccii  vvee
((kabul etmeyenleriniz için de Cehennem’le) bbiirr  kkoorrkkuuttuuccuu  oollmmaamm››,,  bbaannaa
eemmrreettttii..  BBeenn  ddee,,  RRaabbbbiimmiinn  bbuu  eemmrriinnii  ssiizzee  tteebbllii¤¤  eettttiimm,,  ssiizzee  nnaassiihhaattttaa  bbuulluunn--
dduumm..  EE¤¤eerr  ggeettiirrddii¤¤iimm  flfleeyyii  kkaabbuull  eeddeerrsseenniizz,,  OO,,  ssiizzee  ddüünnyyââddaa  vvee  ââhhiirreettttee  nnaa--
ssîîbb  vvee  aazz››kk  oollaaccaakktt››rr..  fifiââyyeett  kkaabbuull  eettmmeezz  ddee  rreeddddeeddeerrsseenniizz,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ,,  bbee--
nniimmllee  ssiizziinn  aarraann››zzddaa  hhüükkmmüünnüü  vveerriinncceeyyee  kkaaddaarr,,  bbaannaa  ddüüflfleenn,,  cceennââbb--››  HHaakkkk’’››nn
eemmrriinnii  yyeerriinnee  ggeettiirrmmeekk  üüzzeerree  hheerr  ggüüççllüü¤¤ee  ggöö¤¤üüss  ggeerriipp  kkaattllaannmmaakktt››rr......””

Ebû Cehl, Ümeyye bin Halef ve di¤er müflrikler dediler ki: “Yâ Muham-
med! Geçim hususunda bizden daha zor flartlar alt›nda olan bir kimsenin ol-
mad›¤›n› bilirsin. Madem ki peygambersin, Rabbinden dile de, bizi s›kan,
geçimimizi zorlaflt›ran flu da¤lar› ortadan kald›r›p uzaklaflt›rs›n! Yurdumuzu
geniflletip, üzerinde fiam ve Irak ›rmaklar› gibi nehirler ak›ts›n! Ayr›ca bafl-
ta Kusay bin Kilâb olmak üzere geçmifl dedelerimizden bâz›lar›n› diriltsin!
Kusay bin Kilâb ki, do¤ru sözlü ulu bir kimse idi. Söylediklerinin hak m› bâ-
t›l m› oldu¤unu ona soral›m! E¤er o, seni tasdik ederse ve bizim istedikleri-
mizi yaparsan seni tasdik ederiz. Hem böylece senin Rabbin kat›ndaki mev-
kiini de ö¤renmifl oluruz. E¤er bizim için bunlar› yapmazsan, kendin için
Rabbinden bir fleyler edin. Söylediklerini tasdik edecek, bizi, senin üzerin-
den geri çevirecek bir melek göndermesini iste! Ayr›ca Rabbin sana bahçe-
ler, köflkler, hazîneler versin de geçim s›k›nt›s›ndan kurtul! Çünkü, sen de,
bizim gibi çarfl›larda dolafl›yor, geçim için u¤rafl›yorsun!...”

Fahr-i âlem efendimiz onlara; ““BBeenn,,  ssiizzee,,  bbuunnllaarrllaa  ggöönnddeerriillmmeeddiimm..  AAllllaa--
hhüü  tteeââllââ,,  bbeennii  nnee  iillee  ggöönnddeerrddii  iissee,,  bbeenn,,  aannccaakk  CCeennââbb--››  HHaakk  ttaarraaff››nnddaann  ssiizzee
oonnuu  ggeettiirrddiimm..  SSiizzee  oonnuu  tteebbllii¤¤  eettttiimm..  BBeenn,,  (mal, mülk vermesi için) RRaabbbbiimm--
ddeenn  iisstteekkttee  bbuulluunnaaccaakk  bbiirr  iinnssaann  ddee¤¤iilliimm......  AAllllaahhüü  tteeââllââ  bbeennii  (getirdiklerimi
kabul edenleriniz için Cennet’le) bbiirr  mmüüjjddeelleeyyiiccii  vvee  (kabul etmeyip redde-
denleriniz için de Cehennemle) bbiirr  kkoorrkkuuttuuccuu oollaarraakk  ggöönnddeerrddii..  EE¤¤eerr,,  ssiizzee  ggee--
ttiirrddii¤¤iimm  flfleeyylleerrii  kkaabbuull  eeddeerrsseenniizz  oo,,  ddüünnyyââddaa  vvee  ââhhiirreettttee  ssiizziinn  nnaassîîbb  vvee  aazz››¤¤››--
nn››zz  oolluurr..  OOnnuu  kkaabbuull  eettmmeezz,,  rreeddddeeddeerrssiinniizz,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ  bbeenniimmllee  ssiizziinn  aarraann››zz--
ddaa  hhüükkmmüünnüü  vveerriinncceeyyee  kkaaddaarr  bbaannaa  ddüüflfleenn,,  RRaabbbbiimmiinn  eemmrriinnii  yyeerriinnee  ggeettiirrmmeekk
üüzzeerree  hheerr  ggüüççllüü¤¤ee  ggöö¤¤üüss  ggeerriipp  kkaattllaannmmaakktt››rr??””  buyurdu. 

Müflrikler bu defa da; “Madem ki, Rabbin isterse her fleyi muhakkak ya-
par, iste bakal›m, flu gö¤ü parçalay›p üstümüze düflürsün!... Sen bunu yap-
mad›kça biz sana inanmay›z!” dediler. Peygamber efendimiz; ““BBuu  iiflfl  AAllllaahhüü
tteeââllââyyaa  aaiittttiirr..  OO,,  ssiizzee  bbuunnuu  yyaappmmaakk  iisstteerrssee  eellbbeettttee  yyaappaarr”” buyurdu. Bunun
üzerine müflrikler daha da ileri giderek; “Ey Muhammed! Senin Rabbin, bi-
zim, seninle oturaca¤›m›z›, sana soracaklar›m›z›, senden isteyeceklerimizi
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bilmiyor mu idi ki, sana daha önceden haber verip ö¤retmedi? Senin, bize
tebli¤ ettiklerini kabul etmedi¤imiz takdirde, bize ne yapaca¤›n› niçin bildir-
medi?... Sözlerinin do¤rulu¤una melekleri flâhid olarak bize getirmedikçe
sana inanmay›z... Art›k sana karfl› bir sorumlulu¤umuz kalmad›. ..Yemîn
ederiz ki, art›k senin yakan› b›rakmay›z? Ya biz seni yok ederiz, veya sen bi-
zi...” dediler. Onlar›n, kendisine yaklaflacaklar› yerde böyle büsbütün uzak-
laflt›klar›n› gören sevgili Peygamberimiz yanlar›ndan ayr›ld›.

Mekkeli müflriklerin, Kâinat›n sultân›n› reddetmesi üzerine, Allahü teâlâ
Cebrâil aleyhisselâm ile vahy göndererek onlara âyet-i kerîmelerle cevap
verdi. Onlar›n düflecekleri ac› azâblar› bildirdi. En’âm sûresinin 4. âyet-i ke-
rîmesinden 11.âyet-i kerîmesine kadar meâlen flöyle buyruldu: 

“OOnnllaarraa,,  RRaabblleerriinniinn  ââyyeettlleerriinnddeenn  ggeelleenn  hhiiçç  bbiirr  ââyyeett  (Kur’ân-› kerîmin
âyetlerinden bir âyet, delîllerden bir delil veya mûcizelerden bir mûcize)
yyookkttuurr  kkii,,  oonnddaann  yyüüzz  ççeevviirrmmiiflfl  oollmmaass››nnllaarr..  ‹‹flflttee  oonnllaarr,,  HHaakk  (Kur’ân-› Kerîm)
kkeennddiilleerriinnee  ggeellddii¤¤ii  vvaakkiitt  tteekkzzîîbb  eettttiilleerr,,  yyaallaannllaadd››llaarr..  FFaakkaatt  yyaakk››nnddaa  oonnllaarraa,,  nnee
iillee  iissttiihhzzââ,,  aallaayy  eettmmeekkttee  oolldduukkllaarr››nn››nn  hhaabbeerrii  (cezas›) ggeelleecceekkttiirr..  (Mekke hal-
k›), kkeennddiilleerriinnddeenn  eevvvveell,,  nniiccee  nneessiilllleerrii  hheellââkk  eettttii¤¤iimmiizzii  ggöörrmmeeddiilleerr  mmii??  YYaakkîî--
nneenn  bbiillmmeeddiilleerr  mmii??  OOnnllaarraa,,  ssiizzee  vveerrmmeeddii¤¤iimmiizz  bbüüttüünn  iimmkkâânnllaarr››  vveerrmmiiflfl  iiddiikk..
GGöökktteenn  üüzzeerrlleerriinnee  bbooll  bbooll  yyaa¤¤mmuurrllaarr  ggöönnddeerrmmiiflflttiikk..  (Bostanlar›n›n, bahçele-
rinin ve köflklerinin) aalltt››nnddaann  aakkaann  ››rrmmaakkllaarr  aakk››tttt››kk..  SSoonnrraa  oonnllaarr›› (bu nîmet-
lere flükretmemeleri ve) ggüünnaahhllaarr››  sseebbeebbiiyyllee  hheellââkk  eettttiikk..  OOnnllaarr››nn  yyeerriinnee  bbaaflfl--
kkaa  bbaaflflkkaa  nneessiilllleerr  yyaarraatttt››kk..  

EE¤¤eerr  ssaannaa  kkââ¤¤››tt  hhââlliinnddee  yyaazz››ll››  bbiirr  kkiittaapp  iinnddiirrsseeyyddiikk,,  kkeennddiilleerrii  ddee  eelllleerriiyyllee
oonnuu  ttuuttmmuuflfl  oollssaayydd››,,  yyiinnee  oo  kkââffiirrlleerr  iinnââddllaarr››nnddaann;;  ““BBuu  aappaaçç››kk  bbiirr  ssiihhiirrddeenn  bbaaflfl--
kkaa  bbiirr  flfleeyy  ddee¤¤iillddiirr””  ddiiyyeecceekklleerrddii..  AAyyrr››ccaa;;  ““Ne olayd› O’na (Muhammed
aleyhisselâma bizim de görece¤imiz) bir melek gönderileydi (de bize O’nun
peygamber oldu¤unu söyleyeydi)” ddeeddiilleerr..  EE¤¤eerr  bbiizz,,  bbiirr  mmeelleekk  ggöönnddeerrmmiiflfl
oollssaa  iiddiikk  (ve onlar da îmâna gelmeseydi), eellbbeettttee  iiflfl  bbiittiirriillmmiiflfl  oolluurrdduu  (hepsi-
nin helâk›na hüküm verilmifl olurdu). SSoonnrraa,,  kkeennddiilleerriinnee  ggöözz  aaçç››pp  kkaappaayy››nn--
ccaayyaa  kkaaddaarr  mmüühhlleett  vveerriillmmeezz,,  nnaazzaarr  oolluunnmmaazzdd››..  EE¤¤eerr  OO’’nnuu  (Peygamberi) bbiirr
mmeelleekk  yyaappssaayydd››kk,,  eellbbeettttee  OO’’nnuu,,  yyiinnee  bbiirr eerrkkeekk  (sûretinde) ggöösstteerriirr  vvee  oonnllaarr››
yyiinnee  ddüüflflmmüüflfl  oolldduukkllaarr››  flflüüpphheeyyee  ddüüflflüürrüürrddüükk..  AAnndd oollssuunn  kkii,,  sseennddeenn  öönncceekkii
ppeeyyggaammbbeerrlleerrllee  ddee  iissttiihhzzââ,,  aallaayy  eeddiillddii  ddee,,  iissttiihhzzââ  eettttiikklleerrii  flfleeyyiinn  cceezzaass››  oollaann
bbeellââ  vvee  aazzââbb,,  oonnllaarr››  ççeeppeeççeevvrree  kkuuflflaatt››vveerrddii..  DDee  kkii::  ““YYeerryyüüzzüünnddee  ddoollaaflfl››nn››zz,,
ssoonnrraa  ddaa  bbaakk››nn››zz..  PPeeyyggaammbbeerrlleerrii  yyaallaannllaayyaannllaarr››nn  ssoonnuu  nnaass››ll  oollmmuuflflttuurr??””

Furkân sûresinin 7 ve 10. âyet-i kerîmelerinde de meâlen; ““KKââffiirrlleerr;;
“Bu nas›l peygamberdir? Bizim gibi yiyip içiyor, sokaklarda geziyor. Pey-
gamber olsayd›, kendisine melek gelirdi. Yard›mc›lar› olur, bize onlar da
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haber verir, Cehennem ile korkuturlard›. Yâhud, Rabbi para hazîneleri
gönderir, yâhud meyve bahçeleri, çiftlikleri olur, istedi¤ini yerdi’ ddeeddiilleerr..
OO  zzââlliimmlleerr  bbiirrbbiirrlleerriinnee  ddeeddiilleerr  kkii::  “E¤er siz buna tâbi olursan›z büyülenmifl
bir adama tâbi olmufl olursunuz.” (Ey Habîbim!) NNaazzaarr  eett  kkii,,  sseenniinn  hhaakkkk››nn--
ddaa  nnee  kkööttüü  mmiissââlllleerr  ggeettiirriipp,,  hhaakk  yyoollddaann  aayyrr››lldd››llaarr,,  ddaallââlleettee  ddüüflflttüülleerr..  AArrtt››kk
ddaallââlleetttteenn  çç››kk››pp  hhiiddââyyeettee  yyooll  bbuullaammaazzllaarr..  AAllllaahhüü  tteeââllaann››nn  flflâânn››  nnee  yyüücceeddiirr  kkii
OO,,  ddiilleerrssee  ssaannaa,, (dünyâda) bbuunnllaarrddaann  ddaahhaa  hhaayy››rrll››  oollmmaakk  üüzzeerree,,  aalltt››nnddaann  ››rr--
mmaakkllaarr  aakkaann  bboossttaannllaarr,,  bbaahhççeelleerr  vveerriirr,,  sseenniinn  iiççiinn  ssaarraayyllaarr  yyaappaarr!!”” buyruldu.

21. âyet-i kerîmede de meâlen; ““BBiizzee  kkaavvuuflflmmaayy››  üümmîîdd  eettmmeeyyeennlleerr  ddeeddiilleerr
kkii::  “Ne olayd› bize melekler indirileydi (de Muhammed’in do¤ru söyledi¤ini
haber vereydi) veya Rabbimizi göreydik.” AAnndd  oollssuunn  kkii,,  oonnllaarr  nneeffsslleerriinnddee  bbiirr
bbüüyyüükkllüükk  ggöörrmmüüflfllleerr  vvee  bbüüyyüükk  bbiirr  aazzgg››nnll››kkllaa  hhaaddddii  aaflflmm››flflllaarrdd››rr......”” buyruldu.

Sebe’ sûresinin 9. âyet-i kerîmesinde meâlen; ““EE¤¤eerr  bbiizz  ddiilleerrsseekk  oonnllaarr››
(aç›k âyetlerimizi görüp de yalanlamalar› sebebiyle, Karun gibi) yyeerree  ggeeççii--
rriirrddiikk  vveeyyaa  ggöökktteenn  üüzzeerrlleerriinnee  aatteeflfl  ppaarrççaallaarr››  ddüüflflüürrüürrddüükk”” buyruldu.

‹srâ sûresi 97. âyet-i kerîmesinde de meâlen; “......BBiizz,,  oonnllaarr››  kk››yyaammeett  ggüünnüü
kköörrlleerr,, ddiillssiizzlleerr,,  ssaa¤¤››rrllaarr  oollaarraakk  yyüüzzüü  kkooyyuunn  hhaaflflrr  eeddeeccee¤¤iizz!!  OOnnllaarr››nn  vvaarraaccaa¤¤››
yyeerr,,  CCeehheennnneemmddiirr  kkii,,  aatteeflflii  yyaavvaaflflllaadd››kkççaa,,  bbiizz  oonnuunn  aalleevviinnii  aarrtt››rr››rr››zz!!”” buyruldu.

Müflrikler, kendileri hakk›nda gelen âyet-i kerîmeler karfl›s›nda düflman-
l›klar›n› iyice artt›rd›lar. Bilhassa Übey bin Halef ile kardefli Ümeyye, Resû-
lullah efendimizi çok üzüyorlard›. Bahts›z Übey, çürümüfl bir kemikle, Pey-
gamberimizin yüksek huzûrlar›na geldi. Sonra; “Ey Muhammed! fiu kemi¤i
çürüdükten sonra, senin Allah’›n diriltecekmifl, öyle mi? Demek sen, çürü-
dükten sonra, bunu Rabbinin diriltece¤ini san›yorsun ha!” dedi ve kemi¤i
ufalad›. Sonra tozunu sevgili Peygamberimize do¤ru üfledi. Devam ederek;
“Yâ Muhammed! Bunu böyle çürüdükten sonra, kim diriltebilecekmifl?” de-
di. Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem, buyurdular ki: ““EEvveett..
AAllllaahhüü  tteeââllââ  sseennii  ddee  ööllddüürreecceekk,,  oonnuu  ddaa......  SSoonnrraa  sseennii  ddiirriilltteecceekk  vvee  CCeehheenn--
nneemm’’ee  ssookkaaccaakktt››rr..”” Bu hâdise üzerine, cenâb-› Hak flu âyet-i kerîmeleri in-
dirdi. Meâlen; “OO (inkarc›) iinnssaann,,  oonnuu  bbiirr  nnuuttffeeddeenn  yyaarraatttt››¤¤››mm››zz››  ggöörrmmeeddii  mmii,,
yyaakkîînneenn  bbiillmmeeddii  mmii??  ÖÖyyllee  iikkeenn  aaflfliikkâârr  bbiirr  mmüüccaaddeelleeccii  kkeessiilliivveerrddii..  YYaarraatt››ll››flfl››--
nn››  uunnuuttaarraakk,,  bbiizzee;;  “Çürüyüp da¤›lm›flken bu kemi¤i kim diriltir?” ddiiyyee  mmiissââll
ggeettiirrddii.. (Ey Resûlüm!) DDeekkii::  “Onlar› (yok iken) ilk defa yaratan (Allahü te-
âlâ) diriltir ve O, her yarat›lan› hakk›yla bilendir. O (Allahü teâlâ) ki, size
yemyeflil bir a¤açtan atefl ç›karand›r. fiimdi de siz ondan atefl yakars›n›z.
Gökleri ve yeri yaratan›n onlar gibisini yaratmaya gücü yetmez mi? Elbette
buna gücü yeter. O, her fleyi yaratand›r, her fleyi bilendir...”” buyruldu. (Ya-
sin sûresi: 77-81) 
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Hâlid bin Sa’îd’in îmân› 

‹slâm’a dâvetin ilk zamanlar›nda Hâlid bin Sa’îd bir rüya görmüfltü. Rü-
yas›nda; Cehennem’in kenar›nda dururken, babas› onu itip düflürmek istedi.
Tam o s›rada, Peygamberimizin, belinden yakalay›p, Cehennem’e düflmek-
ten kendisini kurtard›¤›n› gördü. Feryâd ederek uyand› ve; “Vallahi bu rüya
gerçektir” diye söylendi. D›flar› ç›k›nca, Hazreti Ebû Bekr’e rastlay›p rüya-
s›n› anlatt›. Hazreti Ebû Bekr, ona; “Rüyan hakt›r, bu kimse, Allahü teâlan›n
peygamberidir. Hemen git, O’na tâbi ol! Sen, O’na uyacak, getirdi¤i dîne gi-
recek ve beraber bulunacaks›n. O da seni, rüyada gördü¤ün gibi Cehen-
nem’e düflmekten koruyacakt›r. Baban ise Cehennem’de kalacakt›r!” dedi. 

Hazreti Hâlid bin Sa’îd, rüyan›n te’siri alt›ndayd›. Vakit kaybetmeden
hemen, Ecyâd denilen yere, Muhammed aleyhisselâm›n huzûruna gitti ve;
“Yâ Muhammed! Sen, insanlar› neye dâvet ediyorsun?” diye suâl etti. Pey-
gamber efendimiz, cevâb›nda; ““BBeenn,,  iinnssaann››,,  eeflflii  vvee  bbeennzzeerrii  oollmmaayyaann  tteekk  AAll--
llaahh’’aa  vvee  MMuuhhaammmmeedd’’iinn (aleyhisselâm) ddee OO’’nnuunn  kkuulluu  vvee  ppeeyyggaammbbeerrii  oolldduu--
¤¤uunnaa  iinnaannmmaayyaa  vvee  iiflfliittmmeeyyeenn,,  ggöörrmmeeyyeenn  hhiiççbbiirr  zzaarraarr  vvee  ffaayyddaa vveerrmmeeyyeenn,,
kkeennddiissiinnee  ttaapp››nnaannllaarr››  ddaa,,  ttaapp››nnmmaayyaannllaarr››  ddaa  bbiillmmeeyyeenn  bbiirrttaakk››mm  ttaaflfl  ppaarrççaallaarr››--
nnaa  ttaapp››nnmmaakkttaann  vvaazzggeeççmmeeyyee  ddââvveett  eeddiiyyoorruumm”” buyurdu. Bunun üzerine, Hâ-
lid bin Sa’îd, hemen; “Ben de, flehâdet ederim ki, Allahü teâlâdan baflka ta-
p›lacak ilâh yoktur ve yine flehâdet ederim ki, sen Allahü teâlân›n peygam-
berisin?” diyerek müslüman oldu. Onun müslüman olmas› Peygamberimizi
çok sevindirdi. Arkas›ndan han›m› Ümeyye de müslüman olmakla flereflen-
di.

Hazret-i Hâlid bin Sa’id, kardefllerinin de müslüman olmas›n› istiyor ve
bunun için çal›fl›yordu. Onlardan Ömer bin Sa’îd de müslüman olmufltu.
fiiddetli bir ‹slâm düflman› olan babas› Ebû Uhayha, Hâlid’in ve Ömer’in
müslüman oldu¤unu ve Mekke’nin tenhâ bir yerinde namaz k›ld›klar›n› ö¤-
renince, çocuklar›ndan müslüman olmayanlar› gönderip, onlar› yan›na ge-
tirtti. Sonra, yeni girdikleri dinden ayr›lmalar›n› söyledi. Azarlay›p dövme-
ye bafllad›. Sonra Hâlid bin Sa’îd’e; “Sen, Muhammed’e mi tâbi oldun? Hâl-
buki sen, O’nun kavmine ayk›r› hareket etti¤ini ve getirdi¤i fleyle putlar›m›-
za ve atalar›m›za hakârette bulundu¤unu görüyorsun?” dedi Hâlid bin Sa’îd
hazretleri de; “Allah’a yemin ederim ki, Muhammed aleyhisselâm do¤ru
söylüyor. O’na tâbi oldum. Ölürüm de dînimden dönmem!” deyince, baba-
s›n›n k›zg›nl›¤› daha çok artt›. K›r›l›ncaya kadar sopayla vurduktan sonra:
“Ey yaramaz o¤lum! ‹stedi¤in yere git. Yemîn olsun ki, sana ekmek verme-
yece¤im!” dedi Hazreti Hâlid; “Sen benim nafakam› kesersen, Allahü teâlâ
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elbette r›zk›m› ihsan eder” dedi. Babas›, öteki çocuklar›n›; “E¤er sizden bi-
riniz, onunla konuflacak olursa, ona yapmad›¤›m fleyi size yapar›m” diye
tehdit etti. Hazreti Hâlid’i de evin mahzenine hapsettirdi, üç gün onu Mek-
ke’nin s›ca¤›nda aç, susuz b›rakt›. 

Hâlid bin Sa’îd hazretleri bir kolay›n› bulup, babas›n›n elinden kurtuldu.
Babas› fliddetli bir hastal›¤a yakaland›. Ebû Uhayha, hasta yatt›¤› yerde ‹s-
lâmiyet’e olan düflmanl›¤›ndan; “Hastal›ktan kurtulup aya¤a kalkarsam,
Mekke’de bulunan herkes putlar›m›za tapacak. Hiç kimse onlardan baflkas›-
na ibâdet edemeyecektir?..” diyordu. Hazreti Hâlid, babas›n›n hak dine olan
düflmanl›¤›n›n sona ermesi ve müslüman kardefllerine bir zarar vermemesi
için ellerini kald›r›p; “Ey âlemleri yaratan Allah’›m! Babam› bu hastal›ktan
kald›rma!” diyerek duâ etti. Cenâb-› Hak, duâs›n› kabul buyurdu, Ebû Uhay-
ha, hasta yata¤›ndan kalkamay›p öldü.

Mus’ab bin Umeyr’in Müslüman olmas›

Mus’ab, Kureyfl’in asil ve zengin bir ailesine mensuptu. Peygamberimi-
zin Mübârek sözlerini iflitince, kalbinde büyük bir muhabbet hâs›l oldu.
O’na kavuflmak arzusu ile yan›p tutufluyordu. Sonunda Dâr-ül Erkâm’a git-
ti ve müslüman oldu. Bunu duyan anne ve babas›, ona da iflkence etmeye
bafllad›lar Dîninden döndürmek için, evlerindeki mahzene hapsedip, günler-
ce aç ve susuz b›rakt›lar. Arabistan’›n yak›c› günefli karfl›s›nda, a¤›r ve ta-
hammülü zor iflkenceler yapt›lar. Fakat Mus’ab bin Umeyr hazretleri, bu
a¤›r ve ac›mas›z iflkencelere sab›r göstererek ‹slâmiyet’ten dönmedi.

Hazreti Mus’ab, müslüman olmadan önce ailesinin zenginli¤i sebebiyle,
refah ve bolluk içinde büyütülmüfltü. Herkes ona imrenirdi. Müslüman olun-
ca, ailesi her fleyden mahrum b›rakt› ve iflkencelere tâbi tuttu. Her türlü s›-
k›nt›ya dîni için katlanan Mus’ab bin Umeyr, bir gün Resûlullah efendimi-
zin huzûruna gitti. Onun bu geliflini Hazreti Ali flöyle anlatt›: “Resûlullah ile
oturuyorduk. Bu s›rada Mus’ab bin Umeyr geldi. Üzerinde, yamal› bir elbi-
sesi vard› ve ac›nacak hâlde idi. Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem, onun
bu hâlini görünce, Mübârek gözleri yaflla doldu. Mus’ab’›n çekti¤i bu iflken-
ce ve fakirli¤e ra¤men, dininden dönmemesi üzerine; ““KKaallbbiinnii,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ--
nn››nn  nnûûrrllaanndd››rrdd››¤¤››  flfluu  kkiimmsseeyyee  bbaakk››nn..  AAnnnnee  vvee  bbaabbaass››nn››nn  oonnuu,,  eenn  iiyyii  yyiiyyeecceekk
vvee  iiççeecceekklleerrllee  bbeesslleeddiikklleerriinnii  ggöörrddüümm..  AAllllaahhüü  tteeââllââ  vvee  RReessûûllüünnüünn  sseevvggiissii,,  oonnuu
ggöörrddüü¤¤üünnüüzz  hhââllee  ggeettiirrmmiiflflttiirr”” buyurdu.



HABEfi‹STAN’A H‹CRET

Resûlullah efendimizin peygamberli¤inin beflinci y›l›nda, müflriklerin ifl-
kencelerine ra¤men, müslümanlar›n say›s› artmaya devam ediyordu. Fakat
müflrikler de iflkencelerini artt›r›yor, ellerinden geleni yap›yorlard›. Peygam-
ber efendimiz, Eshâb›n›n dayan›lmaz iflkencelere u¤ramas›na, ayaklar›ndan
iplerle develere ba¤lan›p, aksi istikâmetlere do¤ru çekilerek parçalat›lmas›-
na çok üzülüyordu. Bu iflkenceler, her geçen gün daha da fliddetleniyor, mer-
hamet dolu kalbi, bunlara tahammül edemiyordu. Bir gün Eshâb-› kiram›
toplad› ve; “EEyy  EEsshhââbb››mm!!  fifiiimmddii  yyeerryyüüzzüünnee  ddaa¤¤››ll››nn››zz..  AAllllaahhüü  tteeââllââ,,  yyaakk››nnddaa
ssiizzii  yyiinnee  bbiirr  aarraayyaa  ttooppllaarr”” buyurdu. Onlar da; “Yâ Resûlallah! Nereye gide-
lim?” diye suâl ettiler. Peygamberimiz, mübârek eliyle iflaret ederek, Habefl
ülkesini gösterdiler ve; ““‹‹flflttee  oorraayyaa!!  HHaabbeeflfl  ttoopprraa¤¤››nnaa  ggiiddiinniizz!!  ÇÇüünnkküü  oorraaddaa,,
yyaann››nnddaakkiilleerriinn  hhiiççbbiirriinnee  zzuullmmeeddiillmmeeyyeenn  bbiirr  hhüükküümmddaarr  vvaarrdd››rr..  HHeemm  oorraass››  bbiirr
ddoo¤¤rruulluukk  üüllkkeessiiddiirr..  AAllllaahhüü  tteeââllaa,,  iiççiinnddee  bbuulluunndduu¤¤uunnuuzz  ss››kk››nntt››llaarrddaann  bbiirr  çç››kk››flfl
vvee  kkuurrttuulluuflfl  yyoolluu  aaçç››nnccaayyaa  kkaaddaarr,,  ssiizz,,  oorraaddaa  bbuulluunnuunnuuzz”” buyurdu. Server-i
âlem Muhammed Mustafâ sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz, böylece
Eshâb›n›n iflkencelerden kurtulmas›na ve Mekkeli müflriklere karfl› mücâde-
lesini tek bafl›na sürdürmeye karar vermiflti. Do¤du¤u vakit; ““ÜÜmmmmeettiimm!!
ÜÜmmmmeettiimm!!” diyen sevgili peygamberimiz, flimdi de, Eshâb›n›n kurtuluflu
için, kendisini fedâ ediyordu. O’nun bu müsaadesi üzerine, Eshâb-› kirâm-
dan bir k›sm›, vatanlar›ndan ayr›larak hicret ediyorlard›!.. Fakat sevgili pey-
gamberimizden ayr›ld›klar› için, üzüntüleri de pek fazla idi.

Bu ilk hicrete; Hazreti Osman ve han›m› Hazreti Rukayye binti Resûlullah,
Ebû Huzeyfe ile han›m› Sehle binti Süheyl, Zübeyr bin Avvâm, Mus’ab bin
Umeyr, Abdurrahmân bin Avf, Ebû Seleme bin Abdülesed ile han›m›, Ümmü
Seleme, Hâtib bin Amr, Âmir bin Rebîa ve han›m› Leylâ binti Ebî Hasme, Os-
man bin Maz’ûn, Ebû Sebre bin Ebî Rühm ile han›m› Ümmü Gülsüm binti Sü-
heyl, Süheyl bin Beydâ, Abdullah bin Mes’ûd “rad›yallahü anhüm” kat›ld›lar.

Peygamber efendimiz, Hazreti Osman için; ““fifiüüpphheessiizz  kkii,,  OOssmmaann,,  LLûûtt
ppeeyyggaammbbeerrddeenn  ssoonnrraa  zzeevvcceessiiyyllee  bbiirrlliikkttee  hhiiccrreett  eeddeenn  iillkk  kkiimmsseeddiirr”” buyurdu.
Eshâb-› kirâm›n bir k›sm› binekli, bir k›sm› yaya olarak, gizlice Mek-
ke’den ayr›ld›lar. Tüccarlara ücretini vererek, gemilerle K›z›ldeniz’den
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Habeflistan sâhiline ulaflt›lar. Müflrikler bunu haber al›p, pefllerine düfltüler,
gayretleri bofla gitti ve me’yûs bir flekilde geri döndüler.

Habefl hükümdâr› Necâflî, müslümanlara iyi davrand›. Ülkesine yerlefltir-
di. Eshâb-› kirâm, Habeflistan için; “Biz burada iyi bir komfluluk ve himâye
gördük. Dînimize dokunulmad›, incitilmedik. Hofllanmad›¤›m›z bir söz de
duymad›k. Huzûr içinde, Allahü teâlâya ibâdet ettik” dediler. 

Hazreti Hamza’n›n müslüman olmas›

‹slâmiyet’in sesi, her geçen gün kulaktan kula¤a yay›l›p, daha ötelere ta-
fl›yordu. Bu hal, Kureyflli müflrikleri ç›ld›rt›yor, bütün gayretlere ra¤men, ‹s-
lamiyetin yay›lmas›na mâni olam›yorlard›.

““DDeellââiill--üünn  nnüübbüüvvvvee” ve “MMee’’âârriicc--üünn  nnüübbüüvvvvee”de flöyle bildirildi: Müflrik-
lerden, Velîd ad›nda birinin bir putu vard›. Safâ tepesinde toplan›rlar, bu puta
ibadet ederlerdi. Bir gün, Peygamber efendimiz, onlar›n yan›na gitti ve müfl-
rikleri îmâna dâvet etti. Kâfir olan bir cinnî o putun içine girdi ve sevgili Pey-
gamberimiz için uygun olmayan sözler sarfetti. Fahr-i âlem sallallahü aleyhi
ve sellem efendimiz üzüldüler. Baflka bir gün, kendisi görünmeyen bir flah›s,
Peygamber efendimize selâm vererek; “Yâ Resûlallah! Kâfir olan bir cinnî si-
zin için münâsib olmayan fleyler söylemifl. Ben onu bulup öldürdüm. Arzu bu-
yurup, yar›n Safâ tepesini teflrif eder misiniz? Siz yine onlar› ‹slâm’a dâvet
edersiniz. Ben de o putun içine girip, sizi medhedici sözler söylerim” dedi.
Peygamber efendimiz, Abdullah ismindeki bu cinnin teklifini kabûl ettiler.

Sevgili Peygamberimiz, ertesi günü oraya gidip, müflrikleri tekrar îmâna dâ-
vet ettiler. Ebû Cehl de orada idi. Müslüman cinnî, müflriklerin elindeki putun
içine girip, sevgili Peygamberimizi ve ‹slâmiyet’i anlatan güzel sözler ve fliir-
ler söyledi. Müflrikler, bu sözleri duyunca ellerindeki putu parçalad›lar ve Re-
sûlullaha sald›rd›lar. Mübârek saçlar› darmada¤›n oldu. Mübârek yüzü kana
boyand›. Onlar›n bu ezâ ve cefâlar›na tahammül gösterip; ““EEyy  KKuurreeyyflfllliilleerr!!  BBaa--
nnaa  vvuurruuyyoorrssuunnuuzz..  AAmmaa  bbeenn  ssiizziinn  PPeeyyggaammbbeerriinniizziimm”” buyurdular, oradan ayr›l›p
evine geldi. Bir hizmetçi k›z, bu hâdiseyi bafl›ndan sonuna kadar görmüfltü.

Bu s›rada Hazreti Hamza, da¤da avlan›yordu. Bir ceylâna ok atmak üze-
reyken, ceylân dile gelerek; “Yâ Hamza! Bana ok ataca¤›na, kardeflinin o¤-
lunu öldürmek isteyenlere ok atsan daha hay›rl› olur” dedi. Hazreti Hamza
bu sözlere hayret ederek, sür’atle evine hareket etti. Âdeti üzere, avdan dö-
nünce, tavâf için Harem-i flerîfe u¤rar, evine sonra giderdi. O gün tavâf ya-
parken, hizmetçi k›z, yan›na geldi. Ebû Cehl’in, Muhammed aleyhisselâma
yapt›klar›n› haber verdi. Hazreti Hamza, Peygamber efendimize hakâret
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edildi¤ini iflitince, akrabâl›k damarlar› kabard›. Silâhlar›n› alarak müflrikle-
rin bulundu¤u yere geldi. “Kardeflimin o¤luna, kötü söz söyleyen, kalbini in-
citen sen misin? ‹flte benim dînim de O’nun dînidir. Gücün yetiyorsa o yap-
t›klar›n› bana da yap bakay›m” diyerek boynundaki yay ile Ebû Cehl’in ba-
fl›n› yard›. Oradaki kâfirler Hazreti Hamza’ya sald›rmak istediler. Fakat Ebû
Cehl; “Dokunmay›n›z, Hamza hakl›d›r. Ye¤enine kötü sözler söyledim” de-
di. Hazreti Hamza oradan ayr›ld›ktan sonra , Ebû Cehl etrâf›ndakilere
“Aman, ona iliflmeyiniz! Bize k›zar da müslüman olur. Bununla Muhammed
kuvvetlenir” dedi. Hazreti Hamza’n›n müslüman olmamas› için, kafas›n›n
yar›lmas›na râz› olmufltu. Hazreti Hamza’n›n hat›r›n›n say›ld›¤›n›, kuvvet ve
k›ymetini bildirdi. 

Hazreti Hamza, Peygamber efendimizin yan›na gelip; “Yâ Muhammed!
Ebû Cehl’den intikâm›n› ald›m. Onu kana boyad›m. Üzülme, sevin!” dedi.
Sevgili Peygamberimiz; ““BBeenn  bbööyyllee  flfleeyylleerree  sseevviinnmmeemm””  buyurdu. Hazreti
Hamza “Seni sevindirmek, üzüntüden kurtarmak için, ne istersen yapay›m!”
deyince, Peygamber efendimiz; ““BBeenn  aannccaakk  sseenniinn  îîmmâânn  eettmmeenn  vvee  kk››yymmeettllii  bbee--
ddeenniinnii  CCeehheennnneemm  aatteeflfliinnddeenn  kkuurrttaarrmmaann  iillee  sseevviinniirriimm”” buyurdu. Hazreti Ham-
za, hemen müslüman oldu. Hakk›nda âyet-i kerîme geldi. Hazreti Abdullah
ibni Abbâs’a göre; “ Kur’ân-› kerîmde, En’âm sûresi 122. âyet-i kerîmesin-
de; diriltildi¤i ve nûra kavuflturuldu¤u anlat›lan zât, Hazreti Hamza ve ayn›
âyet-i kerîmede; karanl›klarda bocalad›¤› bahsedilen de Ebû Cehl’dir”

Hazreti Hamza, müflriklerin yan›na vararak, müslüman oldu¤unu ve Al-
lahü teâlan›n Hâbîbi Muhammed aleyhisselâm› can› pahas›na da olsa koru-
yaca¤›n› bildirip, bir kâside okudu. Okudu¤u kasîdede; “Kalbimi, ‹slâmi-
yet’e ve hakka meylettirmifl oldu¤u için, Allahü teâlaya hamdolsun. Bu din,
kullar›n›n her yapt›¤›n› bilen, herkese lütfu ile muâmele eden, kudreti her fle-
ye gâlip gelen, âlemlerin Rabbi olan Allahü teâla taraf›ndan gönderilmifltir.
Kur’ân-› kerîm okundu¤u zaman, kalb ve ak›l sâhiblerinin gözlerinden yafl-
lar akar. Kur’ân-› kerîm, fasih bir lisan ile aç›klanm›fl âyetler hâlinde Mu-
hammed aleyhisselâma nâzil olmufltur. O, Muhammed Mustafa içimizde,
sözü dinlenir, kendisine boyun e¤ilir, mübârek bir kimsedir. Ey müflrikler!
Akl›n›z bafl›n›zdan gidip, gözünüz karar›p da O’nun hakk›nda sert, a¤›r ve
kaba sözler sözlemeyin. E¤er böyle bir düflünceye kap›l›rsan›z, biz müslü-
manlar›n cesedine bas›p geçmeden, hiç kimse O’na dokunamaz” demiflti.

Hazreti Hamza’n›n müslüman olmas› ile, sevgili Peygamberimiz sallal-
lahü aleyhi vesellem çok sevindi. Müslümanlar, onun da aralar›na kat›lma-
s›yla çok kuvvetlendiler.

Hazreti Hamza’n›n müslüman olmas›yla vaziyet de¤iflti. Çünkü, Mekke-
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liler Hazreti Hamza’n›n; cengâver, cesûr, merd, pehlivan ve büyük bir kah-
raman oldu¤unu biliyorlard›. Bunun için, Kureyfl müflrikleri art›k müslü-
manlara, hiçbir sebep yokken, fenâ muâmele yapamad›lar, bilhassa Hazreti
Hamza’n›n k›l›c›n›n fliddetinden çekindiler.

Hazreti Ömer’in müslüman olmas›

‹slâm dîni gün geçtikçe yay›l›yor, Kur’ân-› kerîmin nûru, rûhlar› ayd›nla-
t›yordu. Günahkâr insanlar, Allahü teâlân›n ihsân› olarak îmân ediyor, hidâ-
yete kavufluyorlard›. Eshâb-› kirâmdan olmakla flereflenen bu mübârek zevât;
el ele, gönül gönüle veriyor, Resûlullah efendimizin etrâf›nda pervâne gibi
dönüyorlard›. O’nun küçücük bir arzu ve iflâretini büyük bir emir biliyor, ye-
rine getirmek için yar›fl›yor, hâtta bu u¤urda canlar›n› bile fedâ etmekten çe-
kinmiyorlard›. Müflriklerin telafl ve endifleleri ise, had safhaya varm›flt›. Çün-
kü parmakla gösterilen kahramanlardan Hazreti Hamza da müslüman olmufl,
Rasûlullah’›n saflar›nda yer alm›flt›. Bu beklenmedik hâdise, müflrikleri, büs-
bütün çileden ç›kard›. Bu sebeple Hattâb o¤lu Ömer, (henüz müslüman olma-
m›flt›) bir gün, Rasûlullah efendimizi, gördü¤ü yerde öldürmek niyetiyle
evinden ç›kt›. Sevgili Peygamberimizi Mescid-i Harâm’da namaz k›larken
buldu, namaz›n bitirmesini isteyerek, dinlemeye bafllad›. Habîb-i ekrem efen-
dimiz, El-Hâkka sûre-i flerîfini okuyordu. Meâlen; ““OO  mmeeyyddaannaa  ggeelleeccee¤¤ii  hhaakk
oollaann kk››yyââmmeett!!....NNeeddiirr  oo  hhaakk  oollaann  kk››yyââmmeett?? OO  ggeelleeccee¤¤ii  hhaakk  oollaann  kk››yyââmmeettii,,  ssaa--
nnaa  hhaannggii  flfleeyy  bbiillddiirrddii?? SSeemmûûdd  vvee  ÂÂdd  (kavimleri) ddeehhflfleettiinnddeenn  kkaallpplleerriinn  ttiittrree--
yyeeccee¤¤ii  kk››yyââmmeettii  tteekkzziipp  eettttiilleerr,, yyaallaannllaadd››llaarr..  SSeemmûûdd  kkaavvmmii,,  aazzgg››nnll››kkllaarr››  sseebbee--
bbiiyyllee  (Cebrâil aleyhisselâm›n sayhas› ile) hheellââkk  eeddiillddiilleerr.. ÂÂdd  kkaavvmmiinnee  ggeelliinn--
ccee;;  oonnllaarr  ddaa  kkaass››pp  kkaavvuurraann,,  uu¤¤uullttuulluu,,  aazzgg››nn  vvee  flfliiddddeettllii  bbiirr  kkaass››rrggaa  iillee  hheellââkk
eeddiillddiilleerr..  AAllllaahhüü  tteeââllââ  oo  ff››rrtt››nnaayy››,,  yyeeddii  ggeeccee  vvee  sseekkiizz  ggüünnddüüzz  ddeevvaammll››  oollaarraakk,,
oonnllaarr››nn  üüzzeerrlleerriinnee  mmuussaallllaatt  eettttii..  (Öyle bir hâle geldiler ki, o vakit orada haz›r
olsayd›n) oonnllaarr››nn  kköökklleerriinnddeenn  kkooppuupp  yyeerree  sseerriilleenn  kkooff  hhuurrmmaa  kküüttüükklleerrii  ggiibbii  nnaa--
ss››ll  ööllüüpp,,  yy››kk››lldd››kkllaarr››nn››  ggöörrüürrddüünn!!  fifiiimmddii  oonnllaarrddaann  ggeerriiyyee  kkaallaann  bbiirr  ffeerrtt  ggöörreebbii--
lliiyyoorr  mmuussuunn??

FFiirr’’aavvnn  ddaa,,  oonnddaann  öönncceekkiilleerr  ddee,,  aalltt  üüsstt  oollaann  kkaassaabbaallaarr  hhaallkk››  ddaa  (Lût kav-
mi), hheepp  oo  hhaattââyy››  (flirk ve isyan›) iiflfllleeddiilleerr...... BBööyylleeccee  RRaabblleerriinniinn  ppeeyyggaammbbee--
rriinnee  (Lût aleyhisselâma ve di¤erlerine) iissyyâânn  eettttiilleerr..  BBuunnuunn  üüzzeerriinnee  ddii¤¤eerr
üümmmmeettlleerree  ggeelleenn  aazzââbbddaann,,  ddaahhaa  flfliiddddeettllii  bbiirr  aazzââbb  oonnllaarr››  yyaakkaallaayy››vveerrddii......GGeerr--
ççeekktteenn  bbiizz,,  (Nûh tûfân›nda) hheerr  ttaarraaff››  ssuu  kkaappllaadd››¤¤››  vvaakkiitt,,  ssiizzee  bbiirr  iibbrreett  oollssuunn
vvee  oonnuu  iiflfliitteenn  kkuullaakkllaarr  ddaa  oonnuu  hh››ffzzeettssiinn,,  eezzbbeerrlleessiinn  ddiiyyee  ssiizzii  (varl›¤›n›za se-
bep olan atalar›n›z›) ggeemmiiddee  ttaaflfl››dd››kk..  SSûûrr’’aa  bbiirr  kkeerree  üüffüürrüüllüünnccee,,  yyeerryyüüzzüü  vvee
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ddaa¤¤llaarr,,  yyeerrlleerriinnddeenn  kkaalldd››rr››ll››pp  ssiillkkiilleecceekkttiirr..  OO  ggüünn  kk››yyââmmeett  kkooppaaccaakk,,  ggöökk,,
kkuuvvvveett  vvee  ssaallââbbeettii  kkaallmmaayy››pp  yyaarr››llaaccaakk  vvee  ddaa¤¤››llaaccaakktt››rr  vvee  mmeelleekklleerr  sseemmâânn››nn
ççeevvrreessiinnddeeddiirrlleerr..  (Rablerinin emrine müntaz›rd›rlar). OO  ggüünn  RRaabbbbiinniinn  aarrflfl››nn››,,
(semân›n etrâf›nda bulunanlardan) sseekkiizz  mmeelleekk  üüssttlleenneerreekk  ttaaflfl››rr..  OO  ggüünn  (he-
sap için Allahü teâlâya) aarrzz  oolluunnaaccaakkss››nn››zz.. ÖÖyyllee  kkii,,  (dünyâda iken gizledi¤i-
nizi zannetti¤iniz) ssiizzee  aaiitt  hhiiççbbiirr  ss››rr,, (Allahü teâlâya) ggiizzllii  kkaallmm››yyaaccaakktt››rr..

‹‹flflttee  oo  vvaakkiitt,,  kkiittaabb››  ssaa¤¤  eelliinnee  vveerriillmmiiflfl  oollaann  kkiimmssee  (sevinerek) ddeerr  kkii::  ““AAll››nn››zz,,
kkiittaabb››mm››  ookkuuyyuunnuuzz!!  ÇÇüünnkküü  bbeenn,,  hheessââbb››mmaa  kkaavvuuflflaaccaa¤¤››mm››  yyaakkîînneenn  bbiillddiimm..  ‹‹flflttee  oo,,
rrââzz››  oolluunnmmuuflfl  bbiirr  hhaayyaatt  iiççiinnddeeddiirr..  YYüükksseekk  bbiirr  CCeennnneett’’tteeddiirr......  (Meyveleri) ççaabbuu--
ccaakk  ddeevvflfliirriilleecceekk  yyaakk››nnll››kkttaadd››rr..  (Onlara denilir ki:) “Geçmifl günlerde (dünyâda)
takdim etti¤iniz sâlih amellere karfl›l›k olarak; yiyin, için, âfiyet olsun.” 

KKiittaabb››  ssooll  eelliinnee  vveerriillmmiiflfl  oollaann  kkiiflfliiyyee  ggeelliinnccee,,  oo  ddaa;;  ““ÂÂhh!!  KKeeflflkkee,,  bbeenniimm  kkii--
ttaabb››mm  vveerriillmmeesseeyyddii......HHeessââbb››mm››nn  ddaa  nnee  oolldduu¤¤uunnuu  bbiillmmeesseeyyddiimm..  ÂÂhh!! KKeeflflkkee  oo
(ölüm, hayât›ma) kkaatt’’îî  bbiirr  ssoonn  vveerriiccii  oollssaayydd››  (da dirilmeseydim)! MMaall››mm  bbaa--
nnaa  bbiirr  ffaayyddaa  vveerrmmeeddii..  (Bütün) ssaallttaannaatt››mm (kuvvetim, delîlim, var›m, yo¤um)
bbeennddeenn  aayyrr››ll››pp  mmaahhvvoolldduu!!....””  ddeerr.. (Allahü teâlâ Cehennem’de vazifeli melek-
lere buyurur ki:) ““TTuuttuunn  oonnuu  ddaa  (ellerini boynuna) bbaa¤¤llaayy››nn!!....  SSoonnrraa  oonnuu,,  oo
aalleevvllii  aatteeflflee  aatt››nn!!  DDaahhaa  ssoonnrraa,,  oonnuu  yyeettmmiiflfl  aarrflfl››nn  uuzzuunnlluu¤¤uunnddaa  bbiirr  zziinncciirr  iiççiinn--
ddee,,  oorraayyaa  (tekrar) ssookkuunn!!....  ÇÇüünnkküü  oo,,  OO  yyüüccee  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  iinnaannmmaazzdd››..  YYookk--
ssuullaa  yyeemmeekk  (yedirmek flöyle dursun, baflkalar›n› da) vveerrmmeeyyee  tteeflflvviikk  eettmmeezz--
ddii.. OOnnuunn  iiççiinn,,  bbuuggüünn  bbuurraaddaa  kkeennddiissiinnee  (ac›yacak) hhiiççbbiirr  yyaakk››nn  (ve dost) yyookk--
ttuurr..  GG››ssllîînn’’ddeenn  (cehennem ehlinin kanla kar›fl›k irinlerinden) bbaaflflkkaa  yyiiyyeecceekk
ddee  yyookkttuurr.. OOnnuu,,  (bilerek) hhaattââ  eeddeennlleerr (kâfirler) ddeenn  bbaaflflkkaass››  yyeemmeezz......””

Hazreti Ömer, peygamber efendimizin okuduklar›n› hayranl›kla dinliyor-
du. Ömründe böyle güzel sözler duymam›flt›. Bunu kendisi sonradan flöyle
anlatt›: “Dinledi¤im bu sözlerin belâgat›na, düzgünlü¤üne, derli toplulu¤u-
na hayrân olmufltum. Kendi kendime; “Yemîn ederim ki bu, Kureyflîlerin
dedi¤i gibi, bir flâir olmal›!” dedim. Bu s›rada, Peygamberimiz, âyet-i kerî-
meleri okumaya devâm ettiler: 

““GGöörrddüükklleerriinniizzee  vvee  ggöörrmmeeddiikklleerriinniizzee  yyeemmîînn  eeddeerriimm  kkii,,  hhiiçç  flflüüpphheessiizz  oo
(Kur’ân-› kerîm), AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  kkaatt››nnddaa  ççookk  flfleerreeffllii  bbiirr  RReessûûllüünn,,  (Rabbin-
den) ggeettiirrddii¤¤ii  bbiirr  kkeellââmmdd››rr..  OO,,  bbiirr  flflaaîîrr  ssöözzüü  ddee¤¤iillddiirr..  SSiizz  nnee  aazz  iinnaann››rr  iinnssaann--
llaarrss››nn››zz!!....””

Hazreti Ömer; “Yine kendi kendime; “Bu bir kâhin olmal›. Çünkü içim-
den geçirdiklerimi anlad›!..” dedim. Rasûlullah, sûreyi okumaya devâm edi-
yordu: 

““OO,,  bbiirr  kkââhhiinn  ssöözzüü  ddee  ddee¤¤iillddiirr.. SSiizz  nnee  kk››tt  ddüüflflüünnüürr  iinnssaannllaarrss››nn››zz!!....  OO
(Kur’ân-› kerîm), ââlleemmlleerriinn  RRaabbbbiinnddeenn  (Muhammed aleyhisselâma Cebrâil
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aleyhisselâm vâs›tas›yla) iinnddiirriillmmiiflflttiirr.. EE¤¤eerr  (Peygamber, söylemedi¤imiz)
bbââzz››  ssöözzlleerrii  bbiizzee  kkaarrflfl››  kkeennddiillii¤¤iinnddeenn  uuyydduurrmmuuflfl  oollssaayydd››,,  eellbbeettttee  OO’’nnuunn  ssaa¤¤
eelliinnii (kuvvet ve kudretini) aall››vveerriirr,,  ssoonnrraa  ddaa  hhiiçç  flflüüpphheessiizz  OO’’nnuunn  kkaallbb  ddaammaa--
rr››nn››  kkooppaarr››rr (yaflatmaz)dd››kk!!  OO  vvaakkiitt,,  ssiizzddeenn  hhiiçç  bbiirriinniizz  bbuunnaa  mmâânnii  ddee  oollaammaazz--
dd››nn››zz!! fifiüüpphheessiizz  kkii  oo  (Kur’ân-› kerîm), ttaakkvvââ  ssââhhiipplleerrii  iiççiinn  kkaatt’’îî  bbiirr  öö¤¤üüttttüürr..
‹‹ççiinniizzddee,,  oonnuu  (tasdik edenlerin bulundu¤u gibi) yyaallaannllaayyaannllaarr››nn  bbuulluunndduu¤¤uu--
nnuu  bbiizz  eellbbeettttee  bbiilliiyyoorruuzz.. MMuuhhaakkkkaakk  kkii,,  oo (Kur’ân-› kerîm, ahirette, onu tas-
dîk edenlere verilen nîmetleri gören) kkââffiirrlleerree kkaarrflfl›› (kaç›n›lmaz) bbiirr  hhaassrreett--
ttiirr.. MMuuhhaakkkkaakk  kkii,,  oo  (Kur’ân-› kerîm), hhaakkkk--uull--yyaakkîînnddiirr.. (Kendisine uyup,
emir ve yasaklar› ile amel edeni hakk-ul-yakîn mertebesine kavuflturur.) OO
hhââllddee,,  OO  yyüüccee  RRaabbbbiinniinn  iissmmiinnii  tteessbbiihh  eett..””

Hazreti Ömer; “Resûlullah, sûrenin tamam›n› okuduktan sonra, kalbim-
de ‹slâm’a karfl› bir meyl hâs›l oldu” dedi.

Hazreti Hamza’n›n müslüman olmas›ndan üç gün sonra, Ebû Cehl, müfl-
rikleri toplay›p; “Ey Kureyfl! Muhammed, putlar›m›za dil uzatt›. Bizden ön-
ce gelen atalar›m›z›n Cehennem’de azâp gördüklerini, bizim de oraya gide-
ce¤imizi söyledi!.. O’nu öldürmekten baflka çâre yoktur!.. O’nu öldürecek
kimseye yüz k›z›l deve ve say›s›z alt›n verece¤im!..” dedi. Bir anda Hatta-
bo¤lu Ömer’in kalbinden ‹slâma olan meyl kayboldu ve yerinden f›rlad›;
“Bu ifli Hattabo¤lundan baflka yapacak yoktur” dedi. “Haydi Hattabo¤lu!
Görelim seni” diyerek onu alk›fllad›lar. 

K›l›c›n› kuflanarak yola düfltü. Giderken Nu’aym bin Abdullah’a rastlad›.
“Bu fliddet ve hiddetle nereye yâ Ömer!” diye sordu. O da “Millet aras›na
ikilik sokan, kardefli kardefle düflman eden Muhammed’i öldürmeye gidiyo-
rum” dedi. Nu’aym; “Yâ Ömer! Bu zor bir ifl. Eshâb›, çevresinde pervâne
kesilmifl, O’na bir fley olmas›n diye titrefliyorlar. Yanlar›na yaklaflmak çok
zordur. O’nu öldürsen bile Abdülmuttalip o¤ullar›n›n elinden yakan› kurta-
ramazs›n” dedi. 

Hazreti Ömer, bu sözlere çok k›zd›; “Yoksa sen de mi onlardans›n? Ön-
ce senin iflini bitireyim” diye k›l›ca sar›ld›. “Yâ Ömer! Beni b›rak! Kardeflin
Fât›ma ile, zevci Sa’îd bin Zeyd’e git; onlar da müslüman oldu” dedi. Haz-
reti Ömer bu söze inanmad›. “E¤er inanmazsan, git sor! Anlars›n” dedi.

Hazreti Ömer bu ifli baflar›rsa, din ayr›l›¤› ortadan kalkacak, fakat Arap-
lar›n âdeti olan kan dâvâs› ortaya ç›kacak ve Kureyfl ikiye bölünerek ard› ar-
kas› kesilmeyen çarp›flmalar bafllayacakt›. Böylece, de¤il yaln›z Ömer bin
Hattâb, bütün Hattabo¤ullar› öldürülecekti. Fakat Ömer bin Hattâb çok kuv-
vetli, cesur ve öfkeli oldu¤undan bunlar› düflünememiflti. Kardeflini merak
edip, hemen evlerine gitti. O s›ralarda Tâhâ sûresi yeni gelmifl, Sa’îd ile Fâ-
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t›ma rad›yallahü anhümâ bunu yazd›r›p, Hazreti Habbâb bin Eret ad›ndaki
sahâbîyi evlerine getirmifl, okuyorlard›. Hazreti Ömer kap›dan bunlar›n se-
sini duydu. Kap›y› çok sert çald›. O’nu, k›l›c› belinde k›zg›n görünce, yaz›-
y› saklay›p, Hazreti Habbâb’› gizlediler. Sonra kap›y› açt›lar. ‹çeri girince;
“Ne okuyordunuz?” dedi. “Bir fley yok” dediler. K›zmas› artarak; “‹flitti¤im
do¤ru imifl, siz de O’nun sihrine aldanm›fls›n›z” diye ç›k›flt›. Hazreti Sa’îd’i
yakas›ndan tutup, yere att›. Kardefli efendisini kurtaray›m derken, onun yü-
züne de öfkeli bir tokat indirdi. Yüzünden kan akmaya bafllad›¤›n› görünce,
kardefline ac›d›. Fât›ma’n›n can› yanm›fl, kana boyanm›fl idi. Fakat îmân
kuvveti, kendisini harekete getirip, Allahü teâlâya s›¤›narak; “Yâ Ömer! Ni-
çin Allah’dan utanmaz, âyetler ve mûcizeler ile gönderdi¤i Peygamberine
inanmazs›n? ‹flte ben ve zevcim, müslüman olmakla flereflendik. Bafl›m›z›
kessen, bundan dönmeyiz” dedi ve Kelime-i flehâdeti okudu. 

Hazreti Ömer, k›z kardeflinin bu îmân› karfl›s›nda birden yumuflad› ve ye-
re oturdu. Yumuflak sesle; “Hele flu okudu¤unuz kitab› ç›kar›n” dedi. Fât›-
ma; “Sen temizlenmedikçe onu sana vermem” dedi. Hazreti Ömer gusül ab-
destini ald›. Ondan sonra Fât›ma, Kur’ân-› kerîm sahifesini getirdi. Hazreti
Ömer güzel okurdu. Tâhâ sûresini okumaya bafllad›. Kur’ân-› kerîmin fesâ-
hati, belâgat›, mânâlar› ve üstünlükleri kalbini git gide yumuflatt›.

““GGöökklleerrddee  vvee  yyeerryyüüzzüünnddee  vvee  bbuunnllaarr››nn  aarraass››nnddaa  vvee  (yedi kat) ttoopprraa¤¤››nn  aall--
tt››nnddaakkii  flfleeyylleerr  hheepp  OO’’nnuunndduurr”” (Tâhâ sûresi:6) meâlindeki âyet-i kerîmeyi
okuyunca, derin derin düflünceye dald›. “Yâ Fât›ma! Bu bitmez tükenmez
varl›klar, hep sizin tapt›¤›n›z Allah’›n m›d›r? dedi. Kardefli; “Evet, öyle ya!
fiüphe mi var?” diye cevap verdi. “Yâ Fât›ma! Bizim bin befl yüz kadar al-
tundan, gümüflten, tunçtan, tafltan oymal›, süslü heykellerimiz var. Hiç biri-
nin, yeryüzünde bir fleyi yok” diyerek flaflk›nl›¤› artt›. Biraz daha okudu;

““AAllllaahhüü  tteeââllââddaann  bbaaflflkkaa  iibbââddeett  eeddiilleecceekk,,  ttaapp››llaaccaakk  hhaakk  bbiirr  iillââhh,,  bbiirr  mmââbbuudd
yyookkttuurr.. EEnn  ggüüzzeell  iissiimmlleerr  OO’’nnuunndduurr””  (Tâhâ sûresi:8) meâlindeki âyet-i kerî-
meyi düflündü. “Hakîkaten, ne kadar do¤ru” dedi. Habbâb bu sözü iflitince,
yerinden f›rlad› ve tekbir getirdikten sonra; “Müjde yâ Ömer! Resûlullah,
Allahü teâlâya duâ ederek; ““YYââ  RRaabbbbîî!!  BBuu  ddîînnii,,  EEbbûû  CCeehhll  iillee  yyââhhuudd  ÖÖmmeerr  iillee
kkuuvvvveettlleennddiirr”” buyurdu. ‹flte bu devlet, bu saâdet sana nasîb oldu” dedi.

Bu âyet-i kerîme ve bu duâ Hazreti Ömer’in kalbindeki düflmanl›¤› sildi,
süpürdü. Hemen; “Resûlullah nerede?” dedi. Kalbi, Resûlullah’a tutulmufl-
tu. O gün, Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem, Hazreti Erkam’›n evin-
de, Eshâb›na nasîhat veriyordu. Eshâb-› kirâm toplanm›fl, O’nun nûrlu ce-
mâlini görmekle, tatl›, te’sirli sözlerini iflitmekle kalplerini cilâl›yor; sonsuz
lezzet, zevk ve nefl’e içinde hâlden hâle dönerek, rûhlar›n› ferahlat›yorlard›.

94



Hazreti Ömer’in geldi¤i, Erkam’›n evinden görüldü. K›l›c› da yan›nda
idi. Heybetli, kuvvetli oldu¤undan, Eshâb-› kirâm, Resûlullah’›n etrâf›n› sar-
d›. Hazreti Hamza, “Ömer’den çekinecek ne var, iyilik ile geldi ise, hofl gel-
di. Yoksa o k›l›c›n› çekmeden bafl›n› uçururum” derken, Resûlullah; ““YYooll
vveerriinn,,  iiççeerrii  ggeellssiinn!!”” buyurdu.

Cebrâil aleyhisselâm, daha önce, Hazreti Ömer’in îmân etmek için
geldi¤ini ve yolda oldu¤unu haber vermiflti. Resûlullah efendimiz, Haz-
reti Ömer’i tebessüm buyurarak karfl›lad›; ““BB››rraakk››nn››zz,,  yyaann››nnddaann  aayyrr››ll››--
nn››zz”” buyurdu. Hazreti Ömer, Resûlullah›n önünde diz çöktü. Resûlullah,
Hazreti Ömer’i kolundan tutup; ““ÎÎmmâânnaa  ggeell,,  yyââ  ÖÖmmeerr!!”” buyurdu. O da te-
miz kalb ile Kelime-i flehâdeti söyledi. Eshâb-› kirâm, sevinçlerinden
tekbir seslerini gö¤e yükselttiler.

Hazreti Ömer, müslüman olduktan sonra hâlini flöyle anlatt›: “Müslüman
oldu¤um zaman, Eshâb-› kirâm müflriklerden gizlenir ve ibâdetlerini gizli
yaparlard›. Bu duruma çok üzüldüm, ve; “Yâ Resûlallah! Biz hak üzere de-
¤il miyiz?” diye sordum. Peygamber efendimiz; ““EEvveett..  VVaarrll››¤¤››mm,,  yyeedd--ii  kkuudd--
rreettiinnddee  bbuulluunnaann  AAllllaahhüü  tteeââllaayyaa  yyeemmîînn  eeddeerriimm  kkii,,  iisstteerr  ööllüü  iisstteerr  ddiirrii  oolluunnuuzz,,
mmuuhhaakkkkaakk  hhaakk  üüzzeerriinnddeessiinniizz”” buyurdu. Bunun üzerine; “Yâ Resûlallah! Mâ-
dem ki biz hak üzerinde, müflrikler de bât›l yoldad›rlar, o hâlde ne diye dî-
nimizi gizliyoruz? Vallahi biz, dîn-i ‹slâm’›, küfre karfl› aç›klamaya daha
hakl› ve daha lây›k›z. Allahü teâlân›n dîni, Mekke’de hiç flüphesiz üstün ge-
lecektir. Kavmimiz bize karfl› insafl› davran›rlarsa ne âlâ, yok taflk›nl›k et-
mek isterlerse, kendileri ile çarp›fl›r›z.” dedim. Resûlallah efendimiz; ““BBiizz,,
ssaayy››ccaa  ççookk  aazz››zz!!”” buyurdu. 

“Yâ Resûlallah! Seni hak Peygamber olarak gönderen Allahü teâlâya ye-
mîn ederim ki, hiç çekinmeden ve korkmadan, oturup ‹slâm’› anlatmad›¤›m
bir müflrik toplulu¤u kalmayacakt›r. Art›k ortaya ç›kal›m” dedim. Kabûl bu-
yurulunca, iki saf hâlinde d›flar› ç›k›p, Harem-i flerîfe do¤ru yürüdük. Safla-
r›n birinin bafl›nda Hamza, di¤erinin bafl›nda da ben vard›m. Sert ad›mlarla,
topra¤› un edercesine, tozuta tozuta mescid-i Haram’a girdik. Kureyflli müfl-
rikler, bir bana, bir Hamza’ya bak›yorlard›. Öyle bir hüzün ve kedere u¤ra-
d›lar ki, belki hayatlar›nda böyle bir ye’se hiç düflmemifllerdi.” 

Hazreti Ömer’in bu gelifli üzerine, Ebû Cehl ileri ç›k›p; “Yâ Ömer! Bu ne
haldir?” deyince, Hazreti Ömer hiç ald›r›fl etmeden; “Eflhedü en lâ ilâhe il-
lâllah ve eflhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh” dedi. Ebû Cehl ne
diyece¤ini flafl›rd›. Dona kald›. Hazreti Ömer bu müflrik gürûhuna dönerek;
“Ey kureyfl!... beni bilen bilir! Bilmeyen bilsin ki, ben Hattâb o¤lu
Ömer’im...Kar›s›n› dul, çocuklar›n› yetim b›rakmak isteyen yerinden k›p›r-
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das›n! K›m›ldayan›, k›l›c›mla do¤ray›p yere sererim!...” deyince, Kureyflli
müflrikler bir anda da¤›l›p, oradan uzaklaflt›lar. Resûlullah ve yüce Eshâb›
saf tutup, yüksek sesle tekbir ald›lar. Mekke semâlar›, Eshâb› kirâm›n; “Al-
lahü ekber!... Allahü ekber!...” nidâlar›yla ç›nlad›. ‹lk defâ Harem-i flerîfte
aç›ktan namaz k›l›nd›.

Hazreti Ömer müslüman olunca, Enfâl sûresinin 64. âyeti kerîmesi indi.
Meâlen; “ EEyy  ppeeyyggaammbbeerriimm!!  SSaannaa  yyaarrdd››mmcc››  oollaarraakk,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ  vvee  mmüü’’mmiinn--
lleerrddeenn  sseenniinn  iizziinnddee  ggiiddeennlleerr  yyeettiiflfliirr..”” buyuruldu. Tereddüt içinde bocalayan
bâz› kimseler, Hazreti Ömer’in müslüman oldu¤unu görünce, ‹slâm’› seçti-
ler. Eshâb olmakla flereflendiler. Art›k müslümanlar›n say›s› gün geçtikçe
ç›¤ gibi büyümeye bafllam›flt›

Habeflistan’a ikinci hicret

Habeflistan’daki müslümanlar; “Mekke’de, müflriklerle müslümanlar an-
laflma yapm›fllar!” diye yanl›fl haber ald›lar. Bunun üzerine “Bizim hicreti-
miz, yerimizi ve yurdumuzu terketmemiz, müflriklerin düflmanl›¤› yüzün-
dendir. Art›k onlar›n düflmanl›¤› dostlu¤a çevrilmifltir. Öyle ise gidip, Resûl-
i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin hizmetiyle flereflenelim” di-
ye düflündüler. Bu sebeple Habefl hükümdâr›ndan izin alarak Mekke’ye gel-
diler. Fakat ald›klar› haberin yanl›fl oldu¤unu ö¤rendiler. Sonra, Peygamber
efendimizin huzûruna gelip; Habeflistan’›n suyunun, havas›n›n ve meyvele-
rinin kuvvet verdi¤ini; dört tâne ibâdethâne bulundu¤unu, her gün bu yerler-
de develer, koyunlar kesildi¤ini, fakirlerin ve gariblerin dâvet edilip hofl tu-
tuldu¤unu, hükümdarlar›n›n kendilerini ziyâret edip emân verdi¤ini ve s›-
k›nt›lar›n›n giderildi¤ini uzun uzun anlat›p, memnuniyetlerini bildirdiler.

Eshâb-› kirâm aleyhimürr›dvân Mekke’ye gelince, müflrikler yine ezâ ve
cefâya bafllad›lar. Zulümleri gittikçe artt›. Her türlü iflkenceyi hiç çekinme-
den yap›yorlard›. Bir gün Hazreti Osman; “Yâ Resûlallah! Habeflistan’› iyi
bir ticâret yeri olarak gördüm. Bir ayl›k ticâret çok kazanç hâs›l eder. Alla-
hü teâla hicret yeri tâyin edinceye kadar, müslümanlar için bundan daha iyi
bir yer olamaz. Hiç olmazsa mü’minler, Kureyfl’in cefâs›ndan kurtulur. Ne-
câfli’nin bize çok lütuflar› ve hayli iyilikleri vard›r” dedi. Bunun üzerine
Peygamber efendimiz; ““TTeekkrraarr  HHaabbeeflfliissttaann’’aa  ddöönnüünn  kkii,,  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  iiss--
mmiiyyllee  mmaahhffûûzz  oollaass››nn››zz”” buyurdu. 

Hazreti Osman; “Yâ resûlallah! E¤er siz, oraya teflrif etseniz, onlar belki
müslüman olurlar. Ehl-i kitap olduklar›ndan, çabuk ‹slâm’a gelirler ve yar-
d›mlar›n› esirgemezler” deyince, sevgili Peygamberimiz; ““BBeenn,,  hhuuzzûûrr  vvee  rraa--
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hhaattaa  mmee’’mmuurr  oollmmaadd››mm..  HHiiccrreett  hhuussûûssuunnddaa  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  eemmrr--ii  flfleerrîîffiinnii  bbeekk--
lliiyyoorruumm..  NNaass››ll  eemmrroolluunnuurr  iissee  ööyyllee  aammeell  eeddeerriimm”” buyurdu.

Bir rivâyete göre yüz bir kiflilik bir kâfile ikinci defâ Habeflistan’a do¤ru yo-
la ç›kt›. Bu kâfilenin bafl›na, Ca’fer bin Ebî Tâlib hazretleri tâyin edilmiflti. Sa¤-
sâlim Necâfli’nin ülkesine vard›lar. Habeflistan’da karfl›laflt›klar› hâdiseleri, sev-
gili Peygamberimizin muhterem zevcesi Ümmü Seleme rad›yallahü anhâ flöy-
le anlatt›: 

Habeflistan’a vard›¤›m›z zaman, orada çok iyi bir komfluya tesadüf ettik.
Bu komflu, Melik Necâfli idi. Kendisi her arzumuzu yerine getirdi. Dînimi-
zin emirlerini istedi¤imiz gibi yapabiliyorduk. Allahü teâlâya serbestçe ibâ-
det edebiliyor, hiç eziyete u¤ram›yorduk. Hiçbir kötü söz duymuyorduk.”

Mekkeli müflrikler bu durumdan haberdar olunca, Habeflistan melikine iki
elçi göndermeye karar verdiler. Necâfli’ye son derece k›ymetli hediyeler haz›r-
lad›lar. Necâfli’nin çok sevdi¤i Mekke’nin meflîn derisinden bolca haz›rland›.
Necâfli’nin din adamlar›na, devlet erkân›na hediyeler ayr›ld›. Bu ifle, Abdullah
bin Ebî Rebîa ile Âmr bin Âs vazifelendirildi.. Bu iki elçiye, Necâfli’nin huzû-
runda neler söyleyecekleri ö¤retildi. Onlara; “Hükümdar ile konuflmadan ev-
vel, onun patriklerine ve kumandanlar›n›n her birine hediyelerini veriniz. Son-
ra Necâfli’ninkini takdim ediniz. Bu ifli yapt›ktan sonra, oradaki müslümanlar›n
size teslimini isteyiniz. Necâfli’nin müslümanlar ile görüflüp konuflmas›na mey-
dan vermeyiniz.” Denildi. 

Elçiler, Habeflistan’a geldiler. Devlet erkân›n› görüp hediyelerini verdik-
ten sonra, her birine; “Bizim içimizde birtak›m insanlar türedi. Bunlar, bizim
ve sizin bilmedi¤imiz yeni bir din uydurdular. Bu gelenleri, kendi yurtlar›na
götürmek istiyoruz. Hükümdâr›n›zla, onlar hakk›nda görüfltü¤ünüz zaman,
gelenlerle görüflülmeden bize teslîm edilmelerini te’min için çal›fl›n›z. Bu
kimselerle en çok meflgûl olabilecek olanlar, onlar›n, öz ana-babalar› ve
komflular›d›r. Onlar bunlar› gâyet iyi bilirler.” Dediler. Patrikler, bu teklifi
kâbul ettiler. Sonra, Mekkeli elçiler, Necâfli’nin hediyelerini takdim ettiler.
Melik Necâfli hediyeleri kabûl edip, onlar› dâvet ederek bir müddet görüfltü. 

Elçiler, Necâfli’ye flöyle söylediler: “Ey Melik! ‹çimizden birtak›m kim-
seler sizin memleketinize iltîca etmifllerdir. Bu gelenler, kendi milletlerinin
dînini terk ettikleri gibi, sizin dîninize de girmemifllerdir. Kendi kafalar›na
uygun, uydurma bir dinleri vard›r. Ne biz, ne de siz. Bu dîni bilmiyoruz. Bi-
zi bunlar›n mensup olduklar› milletin eflrâf› size gönderdi. Bu eflrâf, sizin
memleketinize ilticâ eden adamlar›n babalar› ve kendi öz akrabâlar›d›r. ‹s-
tekleri, gelenlerin iâde edilmesidir. Çünkü onlar, bunlar›n hâllerini daha ya-
k›ndan tan›r. Onlar›n kendi öz dinlerinde hofl görmediklerini daha iyi bilir-
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ler..” Gerek Âmr bin Âs, gerekse Abdullah bin Ebî Rebîa’n›n en çok arzu et-
tikleri fley; Necâfli’nin bu sözleri dinleyerek, arzular›na uygun hareket etme-
siydi. Elçiler, bu sözleri söyledikten sonra, Necâfli’nin patrikleri söz al›p,
flöyle demifllerdi:

“Bunlar çok do¤ru söylediler. Bunlar›n milletleri, onlarla daha iyi mefl-
gûl olabilir, onlar›n neyi be¤enip be¤enmediklerini daha iyi takdir ederler.
Onun için siz bu adamlar› teslîm ediniz de, bunlar onlar› memleketlerine ve
milletlerine götürsünler.”

Melik Necâfli bu sözlere çok k›zd›; “Vallahi hay›r! Ben bu adamlar›
teslîm etmem. Bana iltîca eden, memleketime gelen adamlara h›yânet ede-
mem. Bunlar, beni baflkas›na tercih etmifl ve benim ülkeme gelmifllerdir.
Onun için, gelen muhâcirleri saray›ma dâvet eder, onlara bu adamlar›n söy-
ledikleri sözlere karfl› ne diyeceklerini sorar, cevaplar›n› dinlerim. E¤er mu-
hâcirler, bunlar›n dedikleri gibi iseler, onlar› gelenlere verip, kendi milletle-
rine iâde ederim. Öyle de¤ilse onlar› korur, ülkemde kald›kça iyilik ederim.”
dedi. Daha önceleri Necâfli, semâvi kitaplar› incelemiflti. Muhammed aley-
hisselâm›n gelme zamân›n›n yak›n oldu¤unu, kavminin O’na yalanc› deyip
inanmayacaklar›n› ve Mekke’den ç›karacaklar›n› biliyordu.

Necâfli, Mekkeli elçilere; “‹nand›klar› kimdir?” diye sordu. Onlar da;
”Muhammed’dir” dediler. Necâflî, bu ismi iflitince, O’nun peygamber ol-
du¤unu anlad› ve belli etmedi. Gelenlere tekrar sordu: “O’nun dîni ve
mezhebi nedir ve neye dâvet eder?” Amr; “O’nun mezhebi yoktur” dedi.
Necâflî; “Mezhebini dînini bilmedi¤im, bana s›¤›nan bir toplulu¤u nas›l
teslîm ederim? Meclis kural›m. Onlar› da getirelim. Sizlerle yüzlefltirelim.
Hepinizin durumu belli olsun. Onlar›n da dînini bileyim” dedi. Müslüman-
lar› saraya dâvet ettiler. 

Müslümanlar önce kendi aralar›nda istiflâre ettiler (görüfltüler) ve; “Ha-
befl hükümdâr›n›n hofluna gidecek ve mîzaclar›na uygun olacak flekilde ne-
ler söyleyelim” diye konufltular. Hazreti Cafer; “Vallahi bizim bu hususta-
ki bildiklerimiz, Peygamberimizin bize buyurdu¤undan ibârettir. Netice ne-
ye var›rsa râz›y›z.” buyurdu. Hepsi kabûl ettiler ve sâdece Hazreti Cafer’in
konuflmas› için ittifak edip, Necâflî’nin huzûruna geldiler. Melik Necâflî de
âlimlerini toplad›. Büyük bir dîvan kuruldu. Sonra muhâcirleri getirdiler.
Müslümanlar, geldiklerinde selâm verdiler ve secde etmediler. Necâflî on-
lara; “Neden secde etmediniz” diye sorunca; “Biz, Allahü teâlâdan baflka-
s›na secde etmeyiz. Peygamber efendimiz, bizi, Allahü teâlâdan baflkas›na
secde etmekten men edip; ““SSeeccddee,,  yyaallnn››zz  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  mmaahhssuussdduurr”” buyur-
du” dediler.
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Necâflî, muhâcirlere; “Ey huzûruma gelmifl olan topluluk! Bana söyleyi-
niz. Ülkeme ne için geldiniz? Hâliniz nedir? Tüccâr de¤ilsiniz, bir iste¤iniz
de yok. Sizin flu ortaya ç›km›fl olan Peygamberinizin hâli nedir? Neden
memleketiniz halk›ndan buraya gelenlerin selâm verdi¤i gibi selâm vermi-
yorsunuz?” dedi. Ca’fer rad›yallahü anh;

“Ey Hükümdar! Ben önce, üç söz söyliyece¤im. E¤er do¤ru söyler isem,
beni tasdik edin, yalan söylersem yalanlay›n. Her fleyden önce emret ki, flu
adamlardan yaln›z biri konuflsun, di¤erleri sussun!” dedi. Amr bin Âs ; “Ben
konuflay›m” dedi. Necâflî; “Ey Ca’fer, önce sen konufl” dedi. Hazreti Ca’fer;
“Benim, üç sözüm var. fiu adama sorunuz. Biz, yakalan›p efendilerimize iâ-
de edilecek köleler miyiz?” dedi. Necâflî; “Ey Amr! Onlar köle midirler?”
diye sordu. Amr; “Hay›r! Onlar köle de¤il, hürdürler!” dedi. Hazreti Ca’fer;
“Acabâ biz haks›z yere bir kimsenin kan›n› m› döktük de, kan› dökülenlere
iâde edilece¤iz” dedi. Necâflî, Amr’a; “Bunlar, haks›z yere birini mi öldür-
düler!” diye sorunca, Amr; “Hay›r, bir damla bile kan dökmediler” dedi.
Hazreti Ca’fer, Necâflî’ye; “Baflkas›n›n mallar›ndan haks›z yere ald›¤›m›z,
üzerimizde ödemekle mükellef oldu¤umuz mallar m› vard›?” dedi. Necâflî;
“Ey Amr! E¤er, flunca¤›zlar›n ödeyecekleri pek çok alt›n bile olsa, borçlar›
varsa, onu ben ödeyece¤im, söyleyin” dedi. Amr; “Hay›r, bir k›rat (bir para
birimi) bile yok!” dedi. Necâflî; “O hâlde siz bunlardan ne istiyorsunuz?” di-
ye sorunca, Amr; “Onlar ile biz, bir dinde ve bir yolda idik. Onlar, bunlar›
b›rakt›lar. Muhammed’e ve dînine uydular” dedi. Necâflî, Ca’fer’e; “Siz, bu-
lundu¤unuz dîni b›rak›p ne diye baflkas›na uydunuz? Kavminizin dîninden
ayr›ld›¤›n›za, benim dînimde de olmad›¤›n›za göre, sizin inand›¤›n›z bu din
nas›ld›r? Hakk›nda bilgi verir misiniz!” diye sordu.

Hazreti Ca’fer; “Ey Hükümdâr! Biz câhil bir millet idik. Putlara tapard›k.
Ölmüfl hayvan lefli yer, her türlü kötülü¤ü ifllerdik. Akrabâlar›m›zla münâse-
betlerimizi keser, komflular›m›za iyi davranmazd›k. Kuvvetlilerimiz, zay›fla-
ra zulmeder ve merhamet nedir bilmezlerdi. Allahü teâlâ bize, kendimizden;
do¤rulu¤unu, eminli¤ini, iffet ve temizli¤ini, soyunun düzgünlü¤ünü bildi¤i-
miz bir peygamber gönderinceye kadar, bu vaziyette kald›k. O peygamber bi-
zi, Allahü teâlân›n varl›¤›na ve birli¤ine inanmaya, O’na ibâdete, bizim ve
atalar›m›z›n tap›na geldi¤i tafllar› ve putlar› b›rakmaya dâvet etti. Do¤ru söz-
lü olmay›, emânete h›yânet etmemeyi, akrâbal›k haklar›n› gözetmeyi, komflu-
larla güzel geçinmeyi, günahlardan ve kan dökmekten sak›nmay› emretti. Her
türlü ahlâks›zl›klardan, yalan söylemekten, yetimlerin mal›na el uzatmaktan,
nâmuslu kad›nlara iftîrâ etmekten bizi sak›nd›rd›. Bize, Allahü teâlâya efl, or-
tak koflmaks›z›n ibâdet etmeyi emretti. Biz de kabûl ettik ve Allahü teâlâdan
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ne getirmiflse hepsine inand›k ve söylediklerini yerine getirdik. Allahü teâlâ-
ya ibâdet ettik. O’nun bize haram k›ld›¤›n› haram, helâl k›ld›¤›n› helâl bildik
ve öyle amel ettik. Bu yüzden kavmimiz, bize düflman olup, zulmetti. Bizi,
dînimizden döndürüp, Allahü teâlâya ibâdetten vazgeçirip, tekrar putlara tap-
mak için türlü iflkencelere ve mihnetlere u¤ratt›lar. Bize zulm ettiler. Bizi s›-
k›flt›rd›kça s›k›flt›rd›lar. Bizimle dînimizin aras›na girdiler ve bizi dînimizden
ay›rmak istediler. Biz de yurdumuzu, yuvam›z› b›rakarak senin ülkene s›¤›n-
d›k. Seni, baflkalar›na tercih ettik. Senin himâyene, komflulu¤una can att›k.
Senin yan›nda zulme, haks›zl›¤a u¤ramayaca¤›m›z› ummaktay›z” dedi. Haz-
reti Ca’fer konuflmas›na flöyle devâm etti: 

“Selâm verme ifline gelince, biz seni Resûlullah’›n selâm› ile selâmla-
d›k. Birbirimize de öyle selâm veririz. Cennettekilerin selâmlar›n›n da bu
flekilde oldu¤unu Peygamber efendimiz haber verdi. Bunun için yüce zâ-
t›n›z› öyle selâmlad›k. Peygamber efendimiz insanlara secde edilmeyece-
¤ini buyurdu¤u için, Allahü teâlâdan baflkas›na secde etmekten Allahü te-
âlâya s›¤›n›r›z. 

Necâflî; “Sen, Allah’›n bildirdiklerinden biraz biliyor musun?” diye sordu.
Hazreti Ca’fer; “Evet” deyince, Necâflî; “Onu bana oku” dedi. Hazreti Ca’fer
de Meryem sûresinin ilk âyetlerini okumaya bafllad›. (Ankebût ve Rum sûrele-
rinden okudu¤u da bildirilmifltir.) Necâflî a¤l›yordu. Gözlerinden akan yafllar
sakal›n› ›slatt›. Râhipler de a¤lad›. Necâflî ve râhipler; “Ey Ca’fer! Bu tatl› ve
güzel kelâmdan biraz daha oku” dediler. Hazreti Ca’fer, Kehf sûresinin bafl›n-
dan itibâren okudu ki, meâlen;

““KKââffiirrlleerrii  (yüce) kkaatt››nnddaann  ssââdd››rr  oollaann  eenn  ççeettiinn  bbiirr  aazzââbb  (cehennem) iillee  kkoorr--
kkuuttmmaakk,, ssaalliihh  aammeell  iiflfllleeyyeenn  mmüü’’mmiinnlleerrii  ddee  iiççiinnddee  eebbeeddîî  oollaarraakk  kkaallaaccaakkllaarr››  ggüü--
zzeell  bbiirr  eecciirr  (Cennet) iillee  mmüüjjddeelleemmeekk,,  ““AAllllaahhüü  tteeââllââ  ççooccuukk  eeddiinnddii””  ddiiyyeennlleerrii
kkoorrkkuuttmmaakk  iiççiinn  llââffzz››nnddaa  bbiirr  bboozzuukklluukk,,  mmâânnââss››nnddaa  bbiirr  tteezzââtt  kk››llmmaadd››¤¤››,,  (ifrat
ve tefrîtten uzak olan) ddoossddoo¤¤rruu  kkiittaabb›› (Kur’ân-› kerîmi) kkuulluunnaa  (Muham-
med aleyhisselâma) iinnddiirreenn  AAllllaahhüü tteeââllââyyaa  hhaammdd  oollssuunn..  NNee  oonnllaarr››nn  (Allahü
teâlâ çocuk edindi diyenlerin), nnee  ddee  aattaallaarr››nn››nn  bbuunnaa (o söze) ddââiirr  hhiiççbbiirr  iilliimm--
lleerrii  yyookkttuurr..  AA¤¤››zzllaarr››nnddaann  çç››kkaann  bbuu  ssöözz,,  bbüüyyüükk  bbiirr  kküüffüürr  (flirk) oolldduu..  OOnnllaarr  aann--
ccaakk  yyaallaann  ssööyylleerrlleerr..

(Ey Resûlüm!) BBuu  KKuurr’’âânn--››  kkeerrîîmmee  iinnaannmmaazzllaarrssaa,,  hhüüzzüünn  vvee  ggaaddaabbllaa  aarr--
kkaallaarr››nnddaann  kkeennddiinnii  hheellââkk  mm››  eeddeecceekkssiinn!!  BBiizz  yyeerryyüüzzüünnddee  oollaannllaarr››  (mâdenler,
hayvanlar ve bitkileri) yyeerr  eehhlliinniinn;;  hhaannggiissiinniinn  aammeellii  ssââlliihhddiirr (hangisi dünyâ
arzular›n› terk etmifltir) iimmttiihhaann  eeddeelliimm  ddiiyyee  zzîînneett  kk››lldd››kk......”” buyuruluyordu.
Necâflî kendisini tutamayarak; “Vallahi, bu ayn› kandilden f›flk›ran bir nûr-
dur. Mûsa ve ‹sâ da (aleyhimüsselâm) onunla gelmifltir.” Dedi. Kureyfl elçi-
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lerine dönerek; “ Gidiniz, vallahi, ben ne onlar› size teslîm eder, ne de bun-
lar hakk›nda bir kötülük düflünürüm.” Dedi. Abdullah bin Ebî Rebîa ile Amr
bin Âs, Necâflî’nin huzûrundan ç›kt›lar.

Amr, Abdullah’a; “yemin ederim ki, onlar›n bir kabahatini Necâflî’nin ya-
n›nda ortaya koyup, köklerini kaz›tay›m da gör” dedi. Arkadafl›, Amr’a; “On-
lar bize muhâlefet ediyorlarsa da iyi kötü akrabâl›¤›m›z var, bunu yapma” de-
di. Amr; “Onlar›n, ‹sa aleyhisselâm›, bir kul olarak bildiklerini Necâflî’ye ihbâr
edece¤im” dedi. 

Ertesi günü, Necâfli’nin yan›na var›p; Ey Hükümdar! Onlar Meryem o¤-
lu ‹sâ’ya (aleyhisselâm) a¤›r sözler söylüyorlar. Onlara adam gönderip, ‹sâ
aleyhiselâm için ne söylediklerini bir sor dedi. Necâflî, Hazreti ‹sâ hakk›nda-
ki telâkkîlerini sormak üzere müslümanlara adam gönderdi. Tekrar geldiler.
Birbirlerine; “‹sâ aleyhisselâm hakk›nda sorarlarsa ne cevap verece¤iz” de-
diler. Hazreti Ca’fer; “Vallahi Hazreti ‹sâ hakk›nda Allahü teâlân›n buyur-
du¤unu, Peygamber efendimizin bize getirdi¤ini söyleriz” dedi.

Necâflî’nin huzûruna ç›k›nca, Necâflî; “Siz Meryem o¤lu ‹sâ aleyhisselâm
hakk›nda ne diyorsunuz.?“ diye sordu. Hazreti Ca’fer; “Biz ‹sâ aleyhisselâm
hakk›nda, Peygamber efendimizin bize Allahü teâlâdan getirip tebli¤ eyledi¤i-
ni söyleriz. O’nu, Allahü teâlân›n kulu ve resûlü oldu¤unu, dünyâdan ve erkek-
lerden vaz geçerek, Hak teâlaya ba¤lanm›fl bir afîfe olan Hazreti Meryem’e Al-
lahü teâlân›n ilkâ eyledi¤i kelimesi oldu¤unu kabûl ederiz. Meryem o¤lu ‹sâ’n›n
hali, flân› bundan ibarettir. Hazreti Âdem’i topraktan yaratt›¤› gibi, ‹sâ aleyhis-
selâm› da babas›z yaratm›flt›r deriz” deyince, Necâfli, elini yere uzat›p, yerden
bir saman çöpü ald› ve; “Yemin ederim ki, Meryem o¤lu ‹sâ da sizin söyledi¤i-
nizden fazla bir fley de¤ildir. Arada bu çöp kadar bile fark yoktur.” dedi. 

Necâflî bunu söyledi¤i zaman, etraf›ndaki hükûmet erkân› ve kumandanla-
r›, aralar›nda f›s›ldaflmaya ve homurdanmaya bafllad›lar. Necâflî bunu görün-
ce, onlara; “Yemin ederim ki siz ne derseniz deyin, ben bunlar hakk›nda iyi
fleyler düflünüyorum” dedi. Sonra müslüman muhâcirlere dönerek; “Sizi ve
yan›ndan geldi¤iniz zât› tebrik ederim! Ben fluna inand›m ki, O, Allah›n resû-
lüdür. Zâten biz, O’nu ‹ncîl’de görmüfltük. O Resûlü, Meryem o¤lu ‹sâ da ha-
ber verdi. Vallahi e¤er O, buralarda olsayd›, gidip onun ayakkab›lar›n› tafl›r,
ayaklar›n› y›kard›m! Gidiniz! Ülkemin el de¤memifl k›sm›nda, her türlü tecâ-
vüzden uzak, emniyet ve huzûr içinde yaflay›n›z. Size kötülük edeni helâk ede-
rim. Bana da¤ kadar alt›n verseler sizlerden birini üzüntüye sokmam” dedi. 

Necâfli, bundan sonra, Kureyfl elçilerinin getirdikleri hediyeler için; “Be-
nim bunlara ihtiyâc›m yoktur! Baflkalar›n›n gasp etti¤i bu mülkümü , Allahü
teâla bana geri verirken ve halk› bana boyun e¤dirirken, benden rüflvet alma-
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d›” diyerek hediyelerini iâde etti. Kureyfl elçileri, Necâflî’nin huzûrundan elle-
ri bofl döndü. Bahtiyar Necâflî de ‹slâmiyeti seçmifl, Eshâb-› kirâm› ziyâdesiy-
le sevindirmiflti.

Hüzün y›llar›... Muhâsara

Müflrikler, ‹slâm’›n kalblere nüfûzunu ve yay›lmas›n› önlemek için durma-
dan çabal›yorlard›. Buna ra¤men, her geçen gün müslümanlar biraz daha ço¤a-
l›yordu. Müslümanlara yap›lan iflkence ve zulümler, onlar› yollar›ndan döndür-
müyor, aksine birbirine daha çok sar›lmalar›na, kenetlenmelerine sebep oluyor-
du. Hiç birisi dininden dönmüyor, Resûlullah efendimizin u¤runda canlar›n› fe-
dâ etmekten çekinmiyorlard›. Bunu ifliten Mekke d›fl›ndaki kabîlelerin merak-
lar› art›yor ve ‹slâm’›n ›fl›klar› daha uzak yerlere ulafl›yordu. Müflrikler,
Habeflistan’a gönderdikleri kimselerin isteklerine kavuflamad›klar›n›, hattâ Ne-
câflî Eshame’nin müslüman oldu¤unu ve müslümanlar› koruyup onlara güzel
muâmelede bulundu¤unu ö¤renince, ç›lg›na döndüler. Bunlar›n ac›s›n› fazla-
s›yla ç›karmak, ‹slâm’›n kökünü kurutmak için, toplanarak, flu müthifl karar› al-
d›lar. “Her nerede olursa olsun, her nerede görülürse görülsün, Muhammed
aleyhisselâm mutlaka öldürülecektir!...” Kâfirler bunun için yemin üstüne ye-
minler ettiler.

Müflriklerin bu karar›n› ö¤renen Ebû Tâlib, çok üzüldü. Ci¤erpâresi, mü-
bârek ye¤eninin hayât› hakk›nda endifleye düfltü. Kâbilesini toplay›p onlara,
Kâinat›n sultân›n› Kureyflli müflriklere karfl› korumalar› için emir verdi. Hâfli-
mo¤ullar› akrâbal›k gayreti ile bu emri yerine getirmek üzere birlefltiler. Bu-
nun için de Peygamber efendimizi ve O’na inanan bütün Eshâb›n› Mekke’nin
kuzey taraf›nda Beytullah’a üç km. kadar uzakl›ktaki tepe üzerinde bulunan
fi›’b-› Ebû Tâlib’e yâni Ebû Tâlib mahallesine dâvet ettiler. Resûlullah efen-
dimiz sallallahü aleyhi vesellem, Eshâb›n› toplayarak, fi›’b’da ikâmet etmeye
bafllad›. Hâflimo¤ullar›ndan sâdece Ebû Leheb, Peygamber efendimizi koru-
mak karar›na karfl› ç›kt›, fi›’b’a gitmedi. O da dâhil olmak üzere müflrikler bir-
leflip, Peygamberimizi öldürmek için f›rsat kollamaya bafllad›lar.

Müflrikler, Peygamber efendimizin ve Eshâb›n›n, Ebû Tâlib mahallesin-
de topland›klar›n› görünce, tekrar bir araya geldiler. Sonra, flu karar› ald›lar:

“Muhammed aleyhiselâm öldürülmek üzere Kureyfllilere teslîm edilince-
ye kadar Hâflimo¤ullar›ndan k›z al›nmayacak!...Onlara k›z verilmeye-
cek!...Onlara hiçbir fley sat›lmayacak!...Onlardan hiçbir fley sat›n al›nmaya-
cak!...Onlarla biraraya gelinip konuflulmayacak, görüflülmeyecek!...Onlar›n
evlerine mahallelerine girilmeyecek!...Onlardan gelecek bir bar›flma iste¤i
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asla kabûl edilmeyecek!...Hiçbir zaman onlara ac›nmayacak!...” Mansûr bin
‹krime ismindeki müflrikin bir kâ¤›da yazd›¤› bu karar› mühürlediler. Herke-
sin görüp uymas› için Kâbe-i Muazzaman›n duvar›na ast›lar.

Bu haber sevgili Peygamberimize gelince, çok üzüldüler ve duâ buyur-
dular. Duâs› derhal kabûl olunup, Mansûr bedbaht›n›n elleri bir anda kuru-
du. Müflrikler flaflk›na döndüler ve; “Bak›n›z! Hâflimo¤ullar›na yapt›¤›m›z
zulmün karfl›l›¤›nda Mansûr’un elleri kuruyup, musîbete u¤rad›” dediler.
Ak›llar› bafllar›na gelecek yerde daha da azg›nlaflt›lar. fi›’b’a giden yol bafl-
lar›na bekçiler diktiler. Oraya yiyecek ve giyecek sokulmas›na mâni oldular.
Mekke’ye gelen sat›c›lar›n fi›’b’a girmemesini, mallar›n› oraya götürmeme-
lerini, gerekirse yüksek fiyatla kendilerinin alaca¤›n› söylediler. Böylece
fi›’b’da bulunanlar› açl›ktan öldüreceklerini veya Hâflimo¤ullar›n›n piflmân
olup Peygamber efendimizi kendilerine teslîm edeceklerini sand›lar. Bu hâl
her sene Kâbe’nin ziyâret mevsimine kadar devâm ederdi. 

Geleneklere göre bu mevsimde kan dökülmezdi. Bu sebeple Hâflimo¤ul-
lar› serbestçe Mekke’ye giderler, al›fl-verifl yaparak bir senelik ihtiyaçlar›n›
karfl›lamaya çal›fl›rlard›. Onlardan birisi bir tüccar›n yan›na mal almaya gel-
se, müflriklerin ileri gelenlerinden Ebû Leheb ve Ebû Cehl gibi müflrikler he-
men yetiflip tüccarlara; “Ey tüccarlar! Muhammed’in Eshâb›na karfl› fiyatla-
r›n›z› çok yükseltiniz. Öyle ki, pahal› olmas›ndan dolay› kimse bir fley sat›n
alamas›n! Bundan dolay› mallar›n›z sat›lmay›p, elinizde kal›rsa biz hepsini
almaya haz›r›z” derlerdi. Onlar da mallar›na yüksek fiyat söyler, müslüman-
lar almadan geri dönerlerdi...

Bu yolda sevgili Peygamberimiz, Hazreti Hadîce vâlidemiz, Ebû Bekr-i
S›ddîk bütün mallar›n› harcad›lar, çocuklar›n açl›ktan göklere ç›kan feryat-
lar›n› dindirmeye çal›flt›lar. Elde avuçta olanlar bitince otlar›, a¤aç yaprakla-
r›n› yiyerek r›z›klar›n› te’mine çal›flt›lar. Çocuklar›n a¤lamalar›n› kesmek
için, kurumufl deri parçalar›n› ›slat›p ateflte piflirerek yedirdiler. Baflta Pey-
gamber efendimiz ve di¤er Eshâb-› kirâm efendilerimiz açl›ktan mübârek
kar›nlar›na tafl ba¤lad›lar. Çocuklar›n a¤lamalar›n› kesmek için anneler bir
deri bir kemik kalm›fllard›. Müflriklerden biri ac›y›p da gizlice bir fley getir-
seydi, onu döverler çok hakâret ederlerdi. Velhâs›l gelifl-gidifl kesilmifl ve
zor duruma düflmüfllerdi.

Müflrikler, yapt›klar› bu fliddetli zulüm ile Hâflimo¤ullar›n›n yola gelip,
Ebû Tâlib’in Peygamber efendimizi kendilerine teslîm etmesini bekleyip dur-
dular. Ebû Tâlib mahallesindeki müslümanlar ise onlar›n bu düflüncelerinin
tam tersine Peygamber efendimizi koruyor ve ona zarar gelmemesi için her
tedbire baflvuruyorlard›. Ebû Tâlib, olabilecek bir sû-i kast› önlemek için, Re-
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sûlullah efendimizin yatt›¤› yere nöbetle muhâf›zlar koyuyor veya kendi evin-
de yatmas›n› sa¤l›yordu. Peygamber efendimiz ise hiç çekinmeden, Allahü te-
âlân›n emrini yerine getirmek, ‹slâmiyet’i yaymak için bir sâniyesini bofla har-
cam›yor, insanlar› dîne dâvet ederek onlar›n Cehennem’den kurtulmalar›na se-
bep olmak için u¤rafl›yor, bu yolda, sab›rla nasîhatlar›na devâm ediyordu. Onu
yalanlayan Kureyflli müflriklerin de, açl›¤›n ne demek oldu¤unu anlamalar›
için, bir gün Resûlullah efendimiz; ““EEyy  AAllllaahh››mm!!  fifiuunnllaarraa  ddaa,,  YYûûssuuff’’uunn
(aleyhisselâm) zzaammâânn››nnddaakkii  yyeeddii  kk››ttll››kk  yy››ll››  ggiibbii  yyeeddii  kk››ttll››kk  aazzââbb››  vveerreerreekk bbaannaa
yyaarrdd››mm  eeyyllee”” diyerek duâ buyurdular. 

Bundan sonraki günlerde, gökyüzünden bir damla ya¤mur ya¤mad›.
Toprak susuzluktan kavruldu. Yerde yeflil bir nebâta rastlanmaz oldu. Ku-
reyflli müflrikler neye u¤rad›klar›n› flafl›rd›lar. Açl›ktan ölmüfl hayvan leflle-
rini, kokmufl köpek derilerini yiyerek ölümden kurtulmaya çal›flt›lar. Onla-
r›n da çocuklar› açl›ktan feryâd-› figân etmeye bafllad›. Pek ço¤u açl›ktan öl-
dü. Açl›ktan, gökyüzüne bakt›klar›nda her taraf› duman kaplam›fl gibi görür-
lerdi. Ak›llar› bafllar›na gelip, yapt›klar› zulmün büyüklü¤ünü anlar gibi ol-
dular. ‹çlerinden Ebû Süfyân’› Peygamber efendimizin huzûr-› flerîflerine
gönderdiler. Ebû Süfyân gelip; “Ey Muhammed! Sen, kendinin âlemlere
rahmet olarak gönderildi¤ini söylüyorsun, Allah’a inanmay›, akrabâl›k hak-
lar›na dikkat etmeyi bize emrediyorsun. Hâlbuki kavmin, kurakl›ktan ve aç-
l›ktan k›r›l›p ölmektedir. Bu felâketin üzerimizden kald›r›lmas› için Rabbi-
ne bir duâ ediver; Allah, senin yapt›¤›n duây› kabûl eder. E¤er böyle bir du-
âda bulunursan, cümlemiz îmân edece¤iz!...” diyerek yemîn etti.

Böylece yapt›klar› zulüm ve iflkenceleri bir kenara b›rakarak, s›k›nt›ya düfl-
müfller ve Resûlullah efendimize yalvarmaya bafllam›fllard›. Peygamber efen-
dimiz, yapt›klar›n› yüzlerine vurmam›fl, “îmân edece¤iz” sözleri üzerine de
mübârek ellerini kald›rarark cenâb-› Hakk’a duâ eylemiflti. Allahü teâla, Ha-
bîbinin duâs›n› kabûl edip, Mekke üzerine bol bol ya¤mur göndermifl, toprak-
lar suya kanm›fl ve bitkiler yeflermeye bafllam›flt›. Müflrikler kurakl›k ve k›tl›k-
tan kurtulmalar›na ra¤men, verdikleri sözü unutarak küfürde ›srâr ettiler...

Allahü teâlâ, bunlara cevap olmak üzere indirdi¤i âyet-i kerîmelerde me-
âlen; ““BBiillaakkiiss  oonnllaarr,, (Kur’ân-› kerîm ve tekrar dirilme hususunda) flflüüpphhee
iiççiinnddee  oolluupp  (seninle) iissttiihhzzââ,,  aallaayy  eeddeerrlleerr..OO  hhââllddee (Ey habîbim!) SSeemmâânn››nn
aappaaçç››kk  bbiirr  dduummaann  ggeettiirreeccee¤¤ii  ggüünnüü  ggöözzeettllee..  OO  dduummaann,,  bbüüttüünn  iinnssaannllaarr››  ssaarraaccaakk;;
““Bu, pek yaman bir azâb! Ey Rabbimiz! Bizden bu azâb› aç›p kald›r ki biz
îmân edelim” ddiiyyeecceekklleerr..  OOnnllaarr  iiççiinn  ddüüflflüünnüüpp  iibbrreett  aallmmaakk  nneerreeddee?? KKeennddiilleerrii--
nnee  hhaakkîîkkaattlleerrii  aaçç››kkllaayyaann  bbiirr  ppeeyyggaammbbeerr  ggeellddii¤¤ii  hhââllddee,,  yyiinnee  OO’’nnddaann  yyüüzz  ççee--
vviirrddiilleerr..  OO’’nnaa;;  “Ö¤retilmifltir, mecnûndur” ddeeddiilleerr.. BBiizz  bbuu  aazzââbb›› (duman ve-
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ya açl›¤›) bbiirraazz (veya az bir zaman) aaçç››pp  kkaalldd››rr››rr››zz..  FFaakkaatt  ssiizz  yyiinnee  kküüffüürr  vvee
flfliirrkkiinniizzee  ddöönnüüccüülleerrssiinniizz..  ÇÇookk  bbüüyyüükk  bbiirr  flfliiddddeett  vvee  ssaattvveettllee  (kendilerini) ççaarr--
ppaaccaa¤¤››mm››zz  ggüünn  (Bedr günü), mmuuhhaakkkkaakk  kkii  bbiizz,,  (onlardan) iinnttiikkaamm aall››cc››llaarr››zz..

CCeellââlliimm  hhaakkkk››  iiççiinn,,  mmuuhhaakkkkaakk  kkii  bbiizz,,  bbuunnllaarrddaann  (Kureyfl kavminden) eevv--
vveell,,  FFiirr’’aavvnn  kkaavvmmiinnii  ddee (mühlet ve çok mal vermekle) iimmttiihhâânn  eettmmiiflflttiikk.. KKeenn--
ddiilleerriinnee,, ttaarraaff››mm››zzddaann  flfleerreeffllii  bbiirr  ppeeyyggaammbbeerr  ggeellddii (ki Mûsâ aleyhisselâmd›r).
OO,,  oonnllaarraa  flflööyyllee  ddeeddii:: “Allah’›n kullar›n› (Benî ‹srâil’i) bana verin. (Onlar› be-
nimle gönderin.Yakalar›n› serbest b›rak›n,kendilerine azâb etmeyin.) MMuuhhaakk--
kkaakk  kkii  bbeenn,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ  ttaarraaff››nnddaann  ssiizzee  vvaahhiiyyllee  ggöönnddeerriillmmiiflfl  eemmiinn  bbiirr  ppeeyyggaamm--
bbeerriimm..  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  kkaarrflfl››  tteekkeebbbbüürr  eettmmeeyyiinn..  ZZîîrrââ  bbeenn,,  ssiizzee  ddââvvââmm››nn  ddoo¤¤rruu
oolldduu¤¤uunnuu  aaçç››kkllaayyaann  ddeelliill  iillee,,  aaçç››kk  mmûûcciizzee  iillee  ggeellddiimm..  BBiilliinniizz  kkii,,  bbeenn,,  bbeennii  ttaaflfl--
llaammaann››zzddaann,,  ööllddüürrmmeenniizzddeenn,,  bbeenniimm  vvee  ssiizziinn  RRaabbbbiinniizz  oollaann  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  ss››--
¤¤››nn››yyoorruumm  kkii,,  OO  bbeennii  mmuuhhââffaazzaa  eeddeerr..  EE¤¤eerr  bbeennii  ttaassttiikk  vvee  îîmmâânn  eettmmeezzsseenniizz,,  bbee--
nnii  kkeennddii  hhââlliimmee  bb››rraakk››nn››zz.. (Ben hayr›n›zdan geçtim. fierriniz bâri dokunma-
s›n.” Onlar îmân etmedikleri, kendisini yalanlad›klar› gibi, bilâkis bir tak›m
ezâ ve cefâya bafllay›nca) MMûûssââ (aleyhisselâm) AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  dduuââ  eeddiipp;;  ““YYââ
RRaabbbbîî!!  BBuunnllaarr  kküüffüürr  üüzzeerree  ››ssrrâârr  eeddeenn  bbiirr  kkaavviimmddiirr””  ddeeddii..  AAllllaahhüü  tteeââllââ  MMûûssââ’’yyaa
(aleyhisselâm) vvaahhyyeeddiipp,,  bbuuyyuurrdduu  kkii;;  ““KKuullllaarr››mm  (Benî ‹srâil) iillee  ggeeccee (M›-
s›r’dan) çç››kk››pp  ggiitt!!  FFiirr’’aavvnn  vvee  aavvâânneessii  ssiizziinn  çç››kktt››¤¤››nn››zz››  hhaabbeerr  aalldd››kkllaarr››nnddaa  aarrdd››--
nn››zzddaann  ggeelliirrlleerr  (onlar mutlaka sizi tâkip edeceklerdir). KKaavvmmiinnllee  ddeenniizzii  ggeeççttiikk--
tteenn  ssoonnrraa,,  oonnuu  oolldduu¤¤uu  ggiibbii  bb››rraakk  (asân› tekrar vurup, aç›lm›fl olan yollar› ka-
patma. Aç›k b›rak). ZZîîrrââ,,  FFiirr’’aavvnn  vvee  aasskkeerrii  oo  yyoollllaarraa  ggiirriipp  ggaarrkkoollaaccaakkllaarr,, bboo¤¤uu--
llaaccaakkllaarrdd››rr..”” (Duhân sûresi: 9-24)

Müflrikler; “‹mân edece¤iz” sözlerinden dönüp yine zulme bafllad›lar. Al-
lahü teâlâ, bir gün Peygamber efendimize vahiy ile; “Kâbe’de as›l› bulunan
sahifeye bir a¤aç kurdunu (güvesini) musallat etti¤ini ve güvenin Allahü te-
âlân›n isminden baflka bütün yaz›lar› yedi¤ini bildirdi. Peygamber efendimiz
de Ebû Tâlib’e; ““EEyy  AAmmccaa!!  BBeenniimm  rraabbbbiimm  oollaann  AAllllaahhüü  tteeââllââ  KKuurreeyyflflîîlleerriinn  ssaa--
hhiiffeessiinnee  aa¤¤aaçç  kkuurrdduunnuu  mmuussaallllaatt  eettttii.. AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  iissmmiinnddeenn  bbaaflflkkaa  oonnddaa
bbeelliirrttiilleenn  zzuullüümm,,  aakkrraabbââ  iillee  iilliiflflii¤¤ii  kkeessmmee,,  bbüühhttaann......ggiibbii  flfleeyylleerrddeenn  hhiiçç  bbiirriinnii
bb››rraakkmmaadd››,,  hheeppssiinnii  yyookk  eettttii”” buyurdu. 

Ebû Tâlib; “Bunu sana Rabbin mi haber verdi?” diye sorunca, Peygam-
ber efendimiz; ““EEvveett”” buyurdular. O zaman Ebû Tâlib; “Ben flehâdet ederim
ki, sen ancak do¤ru söylersin” dedi. Hemen giyinip Kâbe’ye gitti. Müflrikle-
rin ileri gelenleri orada oturuyorlard›. Ebû Tâlib’in geldi¤ini görünce; “Her
hâlde Muhammed’i bize teslîm etmek üzere geliyor!..” dediler. Ebû Tâlib,
yanlar›na var›nca; “Ey Kureyfl toplulu¤u! El-Emîn olup hiç bir zaman yalan
söylememifl olan kardeflimin o¤lu, yazm›fl oldu¤unuz sahifedeki Allahü te-
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âlân›n isminden baflka bütün yaz›lar› bir a¤aç kurdunun yedi¤ini haber ver-
di. Haydi aleyhimizde yazd›¤›n›z kâ¤›d› getirin de görelim!..E¤er bu söz
do¤ru ise, yemîn ederim ki, hepimiz ölünceye kadar Onu korumaya devâm
edece¤iz. Art›k siz de bu zulüm ve kötü davran›fl›n›zdan vazgeçiniz...” dedi. 

Müflrikler heyecanla Kâbe’nin duvar›ndan sahifeyi indirip getirdiler. Ebû
Tâlib; “Okuyunuz!” deyince, içlerinden biri okumak için sahifeyi açt›¤›nda,
“Bismike Allahümme”den gayri bütün yaz›lar›n silinmifl oldu¤unu gördü.
Müflrikler ne diyeceklerini ve ne yapacaklar›n› flafl›rd›lar. Hattâ bâz›lar›n›n
vazgeçmesi üzerine, üç senedir devâm eden unutulmaz ac›lar› b›rakarak, gö-
nüllerde derin yaralar açan bu fliddetli muhâsaray› kald›rd›lar. Fakat düflman-
l›klar›ndan bir türlü vazgeçmediler, üstelik daha da sertlik gösterdiler. ‹slâmi-
yet’in yay›lmas›na mâni olmak için bütün yollar› denediler. Bütün bu gayret-
lerine ra¤men ‹slâmiyet sür’atle yay›l›yor; sevgili peygamberimiz Muhammed
aleyhisselâm, câhiliye devrinin zulmetinden bunalan insanlar› kurtarmaya ça-
l›fl›yor ve hakîkî saâdete kavuflturuyordu. Bu saâdete kavuflanlar, kavufltuklar›
büyük nîmete flükrediyorlar, müflriklerin hakâretleri ve iflkenceleri karfl›s›nda
aslâ y›lm›yorlard›. Muhammed aleyhisselâm›n mûcizelerini ve müslümanlar›n
dinlerindeki sebât›n› gören nice gönüller ‹slâm nûru ile ayd›nlan›yordu.

Ay’›n ikiye ayr›lmas›

Peygamber Efendimizin büyük mûcizelerinden biri de Ay’›n ikiye ayr›lma-
s›d›r. Aralar›nda Ebû Cehl ve Velid bin Mugîre’nin de bulundu¤u bir müflrik
grubu, Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimize; “E¤er, sen gerçek-
ten peygambersen, Ay’› yar›s› Kuayk›an da¤›, yar›s› da Ebû Kubeys da¤› üze-
rinde görünmek üzere ikiye ay›r!..” dediler. Resûlullah efendimiz de; “EE¤¤eerr  bbuu--
nnuu  yyaappaarrssaamm  îîmmâânn  eeddeerr  mmiissiinniizz??””  buyurdu. Onlar; “Evet îmân ederiz” dediler.
Resûlullah efendimiz Ay’›n ikiye ayr›lmas› için Allahü teâlâya duâ eylediler.
Cebrâil aleyhisselâm, hemen sevgili peygamberimize geldi ve; “Ey Muham-
med! Bu gece Mekkelilere, mûcizeyi seyretmeleri için haber ver” dedi. Pey-
gamber efendimiz, ay›n ondördü, bedir yâni yuvarlak oldu¤u o gece, Ay’›n iki-
ye ayr›laca¤›n›, ibret almak isteyenlerin seyretmesini bildirdi. O gece, sevgili
Peygamberimiz mübârek parma¤› ile iflâret edince, Ay ikiye ayr›ld›. Biri Ebû
Kubeys di¤eri de Kuayk›an da¤› üzerinde görüldü. Sonra tekrar gökyüzünde
birleflti. 

Resûlullah, Eshâb›na; ““EEyy  EEbbûû  SSeelleemmee  bbiinn  AAbbddüülleesseedd,,  EErrkkaamm bbiinn  EEbbii’’ll
EErrkkaamm!!  fifiââhhiidd  oolluunnuuzz!!”” buyurdu.Yan›nda bulunan di¤er Eshâb›na da; “fifiââhhiidd
oolluunnuuzz!!” buyurdu. Müflrikler ise gözleriyle apaç›k bir mûcize daha gördüler.
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Fakat sözlerinde durup îmân etmedikleri gibi, baflkalar›n›n da îmân etmesi-
ne engel olmak için; “Bu ancak Muhammed’in bize bir sihridir! Fakat bütün
insanlar› da sihirleyemez ya!.. Bir de baflka beldelerden gelen insanlara so-
ral›m. Bakal›m onlar da ayn› hâdiseye flâhid olmufllar m›d›r? E¤er gördüler-
se Muhammed’in nübüvvet iddiâs› do¤rudur. Aksi takdirde bu bir sihirdir”
dediler. Gelenlerden sordular, hattâ baflka yerlere adam göndererek sordur-
dular. “Evet o gece Ay’›n ikiye ayr›ld›¤›n› gördük!” diye herkesten ayn› fle-
yi iflittiler. Yine inkâr ettiler. ‹nkârc›lar›n bafl›nda Ebû Cehl vard›. ‹nsanlar›n
îmân nîmetine kavuflmamas› için; “Ebû Tâlib’in yetiminin sihri, semâya da
te’sir etti!..” diyerek, kalbleri ifsâd ediyordu. Onun bu inkâr› üzerine Allahü
teâlâ âyet-i kerîmeler indirdi, meâlen; 

““SSaaaatt  (k›yâmet) yyaakkllaaflfltt››  vvee  aayy  yyaarr››lldd››  (ikiye ayr›ld›).OOnnllaarr  (Kureyfl kâfirleri,
Muhammed aleyhisselâm›n peygamberli¤ine delâlet eden) bbiirr  mmûûcciizzee  ggöörreecceekk
oollssaallaarr,, (onu tefekkür etmekten ve îmân etmekten) yyüüzz  ççeevviirriirrlleerr  vvee;;  ““DDââiimmîî  (ar-
d› arkas› kesilmeyen, flümullü, kuvvetli) bbiirr  bbüüyyüüddüürr””  ddeerrlleerr..  VVee  oonnllaarr,, (Pey-
gamberi veya mûcizeyi) tteekkzziibb  eettttiilleerr,,  yyaallaannllaadd››llaarr,,  kkeennddii  hheevvââllaarr››nnaa (nefslerinin
arzular›na ve isteklerine) ttââbbii  oolldduullaarr,,  uuyydduullaarr..  HHââllbbuukkii,, (Cennet ehline hay›r-
dan, Cehennem ehline flerden takdir edilen) hheerr  iiflfl  vvuukkûû  bbuullaaccaakktt››rr (Cennet ehli
Cennet’e, Cehennem ehli Cehennem’e girecektir). AAnndd  oollssuunn  kkii  oonnllaarraa (Mekke
müflriklerine, Kur’ân-› kerîmde; geçmifl ümmetlere ve âhiret hâllerine dâir, ken-
dilerini küfür ve inâddan fliddetle) vvaazz  ggeeççiirreecceekk  nniiccee  mmüühhiimm  hhaabbeerrlleerr  ggeellmmiiflflttiirr
kkii,,  kkeemmââllee  uullaaflflmm››flfl  ttaamm bbiirr  hhiikkmmeettttiirr.. (E¤er onu tasdik etmedikleri takdirde) iinn--
zzâârr  eeddeenn,, (Cehennem azâb› ile korkutan) rreessûûlllleerr  aassllââ  (onlara) ffaayyddaa  vveerrmmeezz..  OO
hhââllddee (ey Habîbim!Onlara risâletini, peygamberli¤ini tebli¤ ve hakka dâvetten
sonra) sseenn  ddee  oonnllaarrddaann  yyüüzz  ççeevviirr,,  OO  ddââvveett  eeddiicciinniinn,,  (‹srâfil veya Cebrâil’in, kâ-
firleri, fliddetinden nefslerin) iinnkkâârr  eettttii¤¤ii  flfleeyyee (hesâba) ddââvveett  eettttii¤¤ii  ggüünn,, (flidde-
tinden) ggöözzlleerrii  zzeellîîll  vvee hhaakkîîrr  oollaarraakk  (korku ve dehfletten nereye gideceklerini bil-
mez bir hâlde) ddaa¤¤››llmm››flfl ççeekkiirrggeelleerr  ggiibbii,,  kkaabbiirrlleerriinnddeenn  çç››kkaaccaakkllaarr.. KKââffiirrlleerr,,  (bo-
yunlar›n› e¤erek) oo  ddââvveett eeddiicciiyyee  kkooflflaarr  oolldduukkllaarr››  hhââllddee;; “Bu gün bize ne zor ve
çetin bir gün” ddiiyyeecceekklleerr..”” (Kamer sûresi:1-8)

Rabbim size de hidâyet nasîb etsin!..

Müflriklerin, müslümanlara uygulad›klar› üç senelik ablukan›n sona er-
mesinden sonra, Necrân’dan bir grup Resûlullah efendimize geldi. Bunlar
yirmi kadar olup, Habeflistan’a hicret eden Eshâb-› kirâmdan ‹slâmiyet’i iflit-
mifller; ‹slâmiyet’i ö¤renmek ve Peygamber efendimizi görmek saâdetine
kavuflmak için Mekke’ye gelmifllerdi. Kâbe-i muazzaman›n yan›nda Resû-
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lullah efendimizle görüfltüler. Pek çok sûaller sorarak, arzu ettiklerinden da-
ha güzel ve mükemmel cevaplar ald›lar. Kureyflli müflrikler de etrâftan on-
lar› seyrediyordu. Âlemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberi-
miz, onlara Kur’ân-› kerîmden bâz› âyet-i kerîmeler okudu. Bundan pek faz-
la etkilendiler ve gözyafllar›n› tutamayarak, a¤lad›lar. Sonra da Efendimizin
dâveti üzerine son derece memnun oldular ve büyük bir sevinçle Kelime-i
flehâdet getirip, müslüman olmakla flereflendiler. Memleketlerine dönmek
üzere izin istediklerinde, Ebû Cehl yanlar›na gelip; “Sizin kadar ahmak bir
kimse görmedik!.. O’nun yan›nda bir defâ oturmakla dîninizden ayr›ld›n›z
ve ne söylediyse tasdik ettiniz!..” fleklinde hakâret dolu sözler sarfetti. Daha
yeni Eshâb olmakla flereflenen bu kimseler; “Allahü teâlân›n size de hidâyet
nasîb etmesini dileriz. Bize yapt›¤›n›z bu hakâret ve câhilli¤i, biz size yap-
may›z. Gerçi biz, herhangi bir hakk›n›z› çi¤nemifl de¤iliz. Fakat flunu iyi bi-
lin ki, birkaç câhilin sözüyle, kavufltu¤umuz bu büyük nîmeti aslâ kaybet-
mek istemeyiz, bu hak dinden dönmeyiz” diye karfl›l›k verdiler.

Allahü teâlâ, bu hâdise üzerine gönderdi¤i âyet-i kerîmelerde meâlen
buyurdu ki; ““BBuunnddaann (Kur’ân-› kerîmden) eevvvveell,,  kkeennddiilleerriinnee  kkiittaapp  vveerrddii¤¤ii--
mmiizz  nniiccee  kkiimmsseelleerr  vvaarrdd››rr kkii,,  oonnllaarr  bbuunnaa  (Kur’ân-› kerîme) iinnaann››rrllaarr.. OOnnllaarraa
(Kur’ân-› kerîm) ookkuunndduu¤¤uu  zzaammaann;; “Buna inand›k. fiüphe yok ki, bu, Rab-
bimizden (gelen) bir hakt›r. Gerçekten biz bundan evvel de ‹slâm’› kabûl
etmifl kimselerdik” ddeeddiilleerr..  ‹‹flflttee  bbuunnllaarraa,,  ssaabb››rr (ve sebât) eettmmeelleerrii  sseebbeebbiiyyllee
mmüükkââffââttllaarr››,,  iikkii  ddeeffââ  vveerriilleecceekkttiirr.. BBuunnllaarr,,  kkööttüüllüü¤¤üü  iiyyiilliikkllee  ssaavvaarrllaarr.. KKeennddii--
lleerriinnii  rr››zz››kkllaanndd››rrdd››¤¤››mm››zz  flfleeyylleerrddeenn  (hayra) hhaarrccaarrllaarr.. BBuunnllaarr,,  ççiirrkkiinn  ssöözz  iiflfliitt--
ttiikklleerrii  zzaammaann  oonnddaann  yyüüzz  ççeevviirriirrlleerr  vvee;; “Bizim amellerimiz bize, sizin amel-
leriniz size aittir. Size selâm olsun, biz câhilleri aramay›z (dostlu¤unu da is-
temeyiz)” ddeerrlleerr..”” (Kassas sûresi:52-56)

Hüzün senesi

Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem büyük o¤lu Kâs›m on
yedi ayl›kken vefât etmiflti. Bu ac› hâdiseden seneler sonra, di¤er o¤lu Ab-
dullah da vefât etti. Resûlullah efendimizin mübârek gözlerinden yafllar ak-
t›¤› hâlde da¤a dönüp; ““EEyy  ddaa¤¤!!  BBeenniimm  bbaaflfl››mmaa  ggeelleenn  flfleeyy,,  sseenniinn  bbaaflfl››nnaa  ggeell--
sseeyyddii,,  ddaayyaannaammaazz  yy››kk››ll››rrdd››nn!!””  buyurdular ve üzüntüsünü dile getirdiler. Haz-
reti Hadîce vâlidemizin; “Yâ Resûlallah! Onlar flimdi nerededirler?” sûaline
karfl› da; ““OOnnllaarr,,  CCeennnneett’’tteeddiirrlleerr”” buyurdu. 

Kâinât›n sultân› sevgili Peygamberimizin iki o¤lunun da vefât etmesiy-
le, müflrikler çok sevindiler. Ebû Cehl gibi kâfirler, bunu f›rsat bilerek;
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“Art›k Muhammed ebterdir, nesli kesilmifltir. Neslini devâm ettirecek er-
kek çocu¤u kalmam›flt›r. Kendisi de vefât edince ad› san› unutulacakt›r”
diye etrafta yaygara kopard›lar. Bunun üzerine Allahü teâla, Kevser sûre-
sini indirerek Resûlünü tesellî etti. Meâlen; ““(Habîbim!) HHaakkîîkkaatt,,  bbiizz ssaannaa
KKeevvsseerr’’ii  vveerrddiikk (Kevser havuzunu, pek çok hayr› ihsan ettik). OO  hhaallddee
RRaabbbbiinn  iiççiinn  nnaammaazz  kk››ll..  KKuurrbbaann  kkeess....  DDoo¤¤rruussuu  ssaannaa (nesli kesik deyip) ddiill
uuzzaattaanndd››rr,,  hhaayy››rrss››zz  vvee  nneessllii  kkeessiikk...... (Sana ebter diyen kimsenin kendisi zür-
riyetsiz, flerefsiz ve nams›zd›r. Sana gelince, Habîbim, senin pâk neslin,
flân ve flerefin k›yâmet gününe kadar devam edecektir. Âhirette de sana ak-
la gelmeyecek nice büyük flerefler tahsis edilmifltir)”” buyuruldu.

Resûlullah sallallahü aleyhi vesellem efendimizin o¤ullar›n›n vefât›ndan
sonraki günlerde Ebû Tâlib hastaland› ve gün geçtikçe hastal›¤› fliddetlendi.
Bunu iflten Kureyflli mûflrikler; “Ebû Tâlib hayatta iken, Muhammed’in hi-
mâyesine çok gayret etmifl idi. Art›k göç etme zaman› yaklaflt›. Son vaktin-
de de olsa bir ziyâretine gidelim. Zirâ Hamza gibi efli olmayan bir Arab mer-
dânesi ve heybeti, pehlivanl›¤› ve korkusuzlu¤u günefl gibi meydanda olan
Ömer müslüman oldular. Her geçen gün Arab kâbilelerinden insanlar gele-
rek bölük bölük O’na tâbi oluyorlar. Böylece müslümanlar günden güne ço-
¤al›yor ve sesleri âlemi tutuyor. Bu vaziyete göre ya bizim onlara tâbi olma-
m›z, veya ceng ve k›tâle haz›r olmam›z, icâb etmektedir. Ebû Tâlib’e var›p
durumu anlatal›m da aram›z› bulsun. O’nun dînine taarruz etmeyelim, O da
bizim dînimize sald›rmas›n” düflüncesiyle Ebû Tâlib’in yan›na geldiler. 

Ukbe, fieybe, Ebû Cehl, Ümeyye bin Halef gibi tan›nm›fl kimseler, Ebû
Tâlib’in yast›¤› üzerine oturdular. Dediler ki: “Senin büyüklü¤üne inan›yor,
üstünlü¤ünü kabûl ediyoruz. Bu sebeple sana aslâ muhâlefet etmedik. Kor-
kar›z ki, sen öldükten sonra, Muhammed bizimle u¤rafl›r, husûmet aram›zda
devâm eder. Bizi bar›flt›r da birbirimizin dînine taarruz etmeyelim.“ 

Ebû Tâlib, Peygamber efendimizi ça¤›rt›p; “Kureyfl’in bütün ileri gelenleri
senden, onlar›n dînine kar›flmaman› ricâ ediyorlar. Bunu kâbul edersen, senin
emrinde çal›fl›rlar ve sana yard›mc› olurlar” dedi. Âlemlerin efendisi buyurdu ki:
“EEyy  AAmmccaa!!  BBeenn  oonnllaarr››,,  aannccaakk  bbiirr  kkeelliimmeeyyee  ddââvveett  eettmmeekk  iissttiiyyoorruumm  kkii,,  oo  kkeelliimmee
iillee  bbüüttüünn  AArraabbllaarr,,  oonnllaarraa  bbooyyuunn  ee¤¤eerrlleerr..  AArraabb  oollmmaayyaannllaarr  ddaa  cciizzyyee  ööddeerrlleerr”” bu-
yurdu. Kureyfl eflrâf›na da; ““EEvveett!!  SSiizz,,  bbaannaa  bbiirr  kkeelliimmee  ssööyylleerrsseenniizz,,  oonnuunnllaa  bbüü--
ttüünn  AArraabbllaarraa  hhââkkiimm  oolluurrssuunnuuzz,,  AArraabb  oollmmaayyaannllaarr  ddaa  ssiizzee  bbooyyuunn  ee¤¤eerrlleerr””  buyur-
du. Ebû Cehl; “Olur. Onu on misli olarak söyleriz. Ne imifl o kelime?” dedi. Re-
sûlullah efendimiz; ““LLââ  iillââhhee  iillllaallllaahh”” ddeerrsseenniizz  vvee  AAllllaahhüü  tteeââllaaddaann  bbaaflflkkaa  ttaapp--
mmaakkttaa  oolldduu¤¤uunnuuzz  ppuuttllaarr››  ddaa  kkaalldd››rr››pp  aattaarrssaann››zz”” buyurunca, müflrikler hemen;
“Sen, bizden, bundan baflka bir fley iste!...” dediler. Peygamber efendimiz; ““SSiizz,,
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ggüünneeflflii  ggeettiirriipp  eelllleerriimmee  kkooyyaaccaakk  oollssaann››zz  bbiillee,,  bbeenn  ssiizzddeenn,,  bbuunnddaann  bbaaflflkkaass››nn››  iissttee--
mmeemm”” buyurdu. 

Müflrikler; “Yâ Ebe’l Kâs›m! Çok acâib bir teklifte bulunuyorsun. Biz se-
nin hât›r›na riâyet etmek istiyoruz; Sen, bizim hât›r›m›z› hofl etmiyorsun! “
dediler ve kalk›p gittiler. Onlar gidince, Ebû Tâlib, Peygamber efendimize;
“Senin Kureyfl’ten istedi¤in fley, gâyet yerinde idi. Do¤ru söyledin” dedi.
Amcas›n›n bu sözü, Resûlullah efendimizi ümitlendirdi ve Ebû Tâlibîn îma-
na gelece¤ini anlay›p; ““EEyy  AAmmccaa!!  BBiirr  kkeerree;;  “Lâ ilâhe illallah”ddee!!..TTââ  kkii,,  KK››--
yyââmmeett  ggüünnüü  ssaannaa  flfleeffaaaatt  eeddeeyyiimm”” buyurdu. Ebû Tâlib; “Halk›n, ölmekten
korktu da onun için müslüman oldu, diyerek ay›plamalar›ndan korkuyorum.
Yoksa, senin hat›r›n› hofl ederdim” diyerek nefsine a¤›r geldi¤ini söyledi ve
hastal›¤›n›n gitgide a¤›rlaflmas› üzerine vefât etti.

Ey pâdiflâh› cihân, ey Sultân-› bahr-ü ber!
Ey meleklerden üstün, son ve eflsiz Peygamber!
“Lî me’allahi vaktün” verir hâlinden haber,
Sensin bedene hayât, dile tad, gönle sultân.

Ahmed, Muhammed, Mahmûd, hep över seni Allah;
Senin isminle biter Lâ ilâhe illallah.
Bundaki ince s›rr› anlamaz, bilmez gümrâh;
Kendi ad›yla yazm›fl, senin ad›n› Rahmân.

Seni seven köleler, sultân oluyor flâh›m!
Otur gönül taht›ma, ey eflsiz pâdiflâh›m!
Çok seviyorum seni, olsa da çok günâh›m!
‹nand›m ki, sevenler, pay al›r ikrâm›ndan.

Nas›l sevmeyeyim ki, bedenimde can›ms›n,
Hürmetine var oldum, sebebi hayât›ms›n.
Damar›mda kan›ms›n, bana benden yak›ns›n.
Sen âfl›klara ma’flûk ve hep canlara cânân.

Her derde devâ sensin, her rûha, flifâ sensin.
Göze sürme, bafla tâç, kalblere cilâ sensin.
Habîbullahs›n, fevk-i mele-i a’lâ sensin,
Baflka kap› çalamaz, seni biraz tan›yan.

Evliyân›n mürflîdi, âlimlerin rehberi;
Teflrîfi sevindiren yedi kat gö¤ü, yeri.
‹nsanlara, cinlere Hakk›n son Peygamberi;
Toprak alt›nda kals›n, kap›nda kul olmayan.



Hazreti Hatîce vâlidemizin vefât›

Resûlullah efendimizin dert orta¤›, yirmi dört senelik hayat arkadafl› olan
mübârek Hazreti Hatîce vâlidemiz de, dert ve üzüntülerle geçen üç senelik
muhâsaradan sonra, Hicret’ten üç sene önce, Ramazan ay›n›n bafl›nda, 65
yafl›nda vefât etti. Fahr-i Kâinât sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz, Haz-
reti Hatîce vâlidemizi kendi mübârek elleriyle defn eylediler. Onun ayr›l›-
¤›ndan, çok hüzünlendiler. Ayn› sene içinde Hazreti Hadîce vâlidemizin ve
amcas› Ebû Tâlib’in vefât›, Peygamber efendimizi üzüntüye bo¤mufltu.
Bundan dolay› bu seneye SSeenneett--üüll--hhüüzznn yani hüzün senesi denildi.

Hazreti Hatîce vâlidemizin vefât›, sevgili Peygamberimizi sarsm›fl ve had-
dinden ziyâde üzmüfltü. Çünkü en önce îmâna gelen ve Resûlullah efendimizi
tasdik eden o idi. Ayr›ca O’nun en büyük deste¤i ve tesellî vereni idi. Herkes
düflman iken, o, bütün kalbini açm›fl ve Peygamberimizin muhabbetiyle dol-
mufl idi. Bütün mal›n›, servetini nesi varsa ‹slâmiyet u¤runa harcam›fl, sevgili
Peygamberimizin hizmetini görmek için, gecesini gündüzüne katm›flt›. Resû-
lullah› hiçbir zaman üzmemifl, aslâ hat›r›n› k›rmam›flt›. Peygamber efendimiz,
bunu zaman zaman anlat›r, böylece mübârek han›mlar›n›n fazîletlerini yâd
ederlerdi. 

Bir gün, Hazreti Hatîce, Peygamberimiz d›flardayken, O’nu aramak için
ç›km›flt›. Cebrâil aleyhisselâm insan k›yâfetinde Hazreti Hadîce’ye göründü.
Hazreti Hatîce vâlidemiz, ona, Peygamber efendimizi sormak istediyse de ,
düflmanlardan olma ihtimâlini düflünerek geri döndü. Sevgili Peygamberimizi
evde görünce, hâdiseyi anlatt›. Fahr-i kâinat efendimiz buyurdu ki; ““SSeenniinn
ggöörrddüü¤¤üünn  vvee  bbeennii  ssoorrmmaakk  iisstteeddii¤¤iinn  oo  zzââtt››nn  kkiimm  oolldduu¤¤uunnuu  bbiilliiyyoorr  mmuussuunn?? OO,,
CCeebbrrââiill  (aleyhisselâm) iiddii..  SSeellââmm››nn››  ssaannaa  bbiillddiirrmmeemmii  ssööyylleeddii..  fifiuunnuu  ddaa  ssaannaa
bbiillddiirrmmeemmii  ssööyylleeddii  kkii,,  CCeennnneett’’ttee  sseenniinn  iiççiinn  iinncciilleerrddeenn  yyaapp››llmm››flfl  bbiirr  bbiinnââ  hhaazz››rr--
llaannmm››flfltt››rr..  TTaabbîîîî  oorraaddaa  bbööyyllee  üüzzüünnttüüllüü,,  ss››kk››nntt››ll››,,  zzaahhmmeettllii  vvee  kküüllffeettllii  flfleeyylleerr  bbuu--
lluunnmmaayyaaccaakktt››rr..””  

Eli boynuna yap›flt›

Sevgili Peygamberimiz salllallahü aleyhi ve sellem, insanlar›n en bahtiyâr-
lar›ndan olan Eshâb›na, bir benzeri daha bulunmayan sohbetler ederek, onla-
r›n kalplerini nûrland›r›rd›. Gelen âyet-i kerîmeleri îzâh eder, anlat›lmayan,
anlafl›lmayan hiçbir fley b›rakmazd›. Bu arada müflriklerin de îmâna gelmesi
için, topland›klar› yerlere gider, b›kmadan ve y›lmadan îmâna dâvet ederdi.
Bu duruma, Ebû Cehl ile Velîd bin Mugîre çok k›zar; “Bu gidiflle Muhammed,
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herkesi kendi dînine çevirecek, putlar›m›za tapan kimse b›rakmayacak” der-
lerdi. Bir gün, bu ifli bitirmenin tek çâresi, âlemlerin efendisi olan sevgili Pey-
gamberimizi öldürmek oldu¤unda karar k›ld›lar. Ebû Cehl, Velîd bin Mugî-
re’yi ve Mahzûmo¤ullar›ndan birkaç delikanl›y› yan›na alarak Beytullah’a
geldi. O anda sevgili peygamberimiz namaz k›l›yordu. Ebû Cehl, eline ald›¤›
bir tafl ile hemen ileri at›ld›. Habîb-i ekrem ve Nebiyy-i muhterem efendimi-
ze, tafl› vurmak üzere elini kald›rd›¤› an, elleri havada hareketsiz kald›. Hiçbir
fley yapamad› ve flaflk›na döndü. O hâli ile geldi¤i yere gitti. Müflriklerin yan›-
na var›nca, eli eski hâline döndü ve tafl yere düfltü. 

Ayn› tafl› Mahzûmo¤ullar›ndan biri kap›p; “Göreceksiniz! O’nu ben öldü-
rece¤im!..” diyerek, Peygamber efendimize do¤ru yürüdü. Yaklafl›nca, bir
anda gözü kör olup, etrâf› göremez oldu. Bunun üzerine, Mahzûmo¤ullar›
hep birlikte sevgili peygamberimize do¤ru ilerlediler. Peygamber efendimize
iyice yaklaflt›klar› an, onu göremez oldular. Fakat Mübârek sesini iflitiyorlar-
d›. Sesin geldi¤i yere yürüdüklerinde, ses arkalar›ndan, arkaya döndüklerin-
de ise, önceki yerden gelmeye bafllad›. Ayn› hâle birkaç defâ flâhid oldular.
Sonunda flaflk›na dönüp, Resûlullah efendimize hiçbir fley yapamadan oray›
terk ettiler. Bunun üzerine, Allahü teâla âyet-i kerîme gönderip, meâlen; 

““OOnnllaarr››nn  öönnlleerriinnee  sseedd  ççeekkttiikk..  GGöözzlleerriinnii  ppeerrddeelleeddiikk..  AArrtt››kk  ggöörreemmeezzlleerr””
buyurdu. (Yâsîn sûresi:9)

Tâiflileri îmâna dâveti 

Müflrikler Sevgili Peygamberimizden pek çok mûcizeler gördükleri hâlde
inadlar›ndan îmân etmiyorlar, üstelik müslüman olan çocuklar›na, kardefllerine,
akrabâ ve arkadafllar›na eziyet ve zulümden geri kalm›yorlard›. Onlar›n gittik-
çe fliddetlenen bu zulüm ve iflkencelerine, sevgili Peygamberimiz çok üzüldü-
ler. Mekke yak›nlar›nda bulunan Tâif’e giderek, halk›n› ‹slâm’a dâvet etmeyi
düflündüler. Bu sebeple, yanlar›na Zeyd bin Hârise’yi al›p Tâif’e vard›lar. Tâ-
if’in ileri gelenlerinden Amr’›n o¤ullar›; Abd-i Yâlîl, Habîb ve Mes’ûd ile gö-
rüfltüler. Onlara ‹slâm’› anlat›p, Allahü teâlâya îmân etmelerini istediler. Onlar
îmân etmedikleri gibi, hakârette bulundular, üstelik; “Allahü teâlâ peygamber
göndermek için, senden baflka kimse bulamad› m›? Allahü teâlâ senden baflka-
s›n› peygamber göndermeye âciz mi? Memleketimizden ç›k git de, nereye is-
tersen oraya git!.. Senin kavmin, söylediklerini kabûl etmedi de onun için bu-
raya geldin de¤il mi? Yemin ederiz ki, biz de senden uzak duraca¤›z. Hiçbir is-
te¤ini kabûl etmeyece¤iz” dediler.

Resûlullah efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem, onlar›n yan›ndan üzün-
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tü ile ayr›ld›lar. Sekîf kabîlesini on gün veya bir ay ‹slâmiyet’e dâvet ettiler,
fakat hiç biri îmân etmedi¤i gibi, ayr›ca alay ettiler, iflkence yapt›lar ve yû-
halad›lar. Çocuklar› ve gençleri, geçece¤i yol kenarlar›na dizerek tafla tuttu-
lar ve üzerine sald›rtt›lar. Tâifli gençlerin att›¤› tafllara, Hazreti Zeyd, vücû-
dunu siper ederek Peygamberimize bir zarar gelmesini önlemeye çal›fl›yor-
du. Zeyd hazretleri, sevgili Peygamberimizin etrâf›nda dört dönüyor, taflla-
r›n O’na de¤memesi için ç›rp›n›yordu. O’nun mübârek vücûduna bir zarar
gelmesin diye kendisine gelen tafllara ald›rm›yordu. Can›n› bu günlerde fe-
dâ etmek için f›rsat beklemiyor muydu? ‹flte, Âlemlerin efendisini tafll›yor-
lar, eziyet, iflkence yaparak yurtlar›ndan ç›karmaya çal›fl›yorlard›.

Hazreti Zeyd, Peygamber efendimizi korumak için sa¤a-sola koflturdukça,
tafllar; bafl›na, vücûduna, ayaklar›na birbiri peflinden de¤iyordu. Bu sebeple,
Hazreti Zeyd’in her taraf› kan içinde kalm›flt›. Sevgili Peygamberini korumak
için var›n› yo¤unu harc›yor, tafl atan zâlimlere karfl› âvâz› ç›kt›¤› kadar; “Yap-
may›n!.. Vurmay›n!.. O âlemlerin efendisidir! Resûlullah’t›r O!.. Benim vücû-
dumu parça parça yap›n, fakat Peygamberimize bir zarar gelmesin!..” diye ba-
¤›r›yordu. Zeyd bin Hârise’yi aflarak Resûlullah efendimize gelen tafllar, Efen-
dimizin mübârek ayaklar›n› kan içinde b›rakm›flt›.

Sevgili Peygamberimiz, üzüntülü, yorgun ve yaral› bir hâlde, Utbe ve fiey-
be ismindeki iki kardeflin ba¤›na yaklaflt›lar. Orada, bütün mü’minlerin canla-
r›n› fedâ etmek istedi¤i Resûlullah efendimiz, mübârek ayaklar›ndan akan
kanlar› sildiler. Abdest al›p, a¤ac›n alt›nda iki rekat namaz k›ld›lar. Sonra mü-
bârek ellerini kald›r›p münâcâtta bulundular.

Bu hâli, ba¤ sâhipleri seyrediyordu. Resûlullah efendimizin bafl›na gelen-
leri görmüfller, garibli¤ine flâhid olmufllard›. Merhamet damarlar› harekete
geldi. Addâs ismindeki köleleri ile üzüm gönderdiler. Sevgili Peygamberimiz,
üzümü yerken Besmele çekti. Üzümü getiren köle H›ristiyan idi. Besmeleyi
iflitince flafl›rd›. “Y›llard›r buralarday›m, kimseden böyle bir söz duymad›m.
Bu nas›l kelâmd›r?” diye sordu.

Resûlullah ; “SSeenn  nneerreeddeennssiinn??” buyurdu. Addâs; “Nineveliyim” dedi. Re-
sûlullah; ““YYuunnuuss’’uunn  (aleyhisselâm) mmeemmlleekkeettiinnddeenn  iimmiiflflssiinn” buyurdu. Addâs;
“ Sen Yûnus’u nereden tan›yorsun? Onu, buralarda kimse bilmez” dedi. Resû-
lullah; ““OO,,  bbeenniimm  kkaarrddeeflfliimmddiirr..  OO  ddaa,,  bbeenniimm  ggiibbii  ppeeyyggaammbbeerr  iiddii”” buyurdu.

Addâs; “Bu güzel yüzün, bu tatl› sözlerin sâhibi yalanc› olamaz. Ben inan-
d›m ki, sen Allah’›n Resûlüsün” dedi. Müslüman oldu; “Yâ Resûlullah! Y›l-
lard›r bu zâlimlere, bu yalanc›lara kölelik ettim. Herkesin hakk›n› yiyorlar.
Herkesi aldat›yorlar. Hiç iyi taraflar› yok. Dünyâl›k toplamak ve flehvetlerini
tatmin için her alçakl›¤› göze al›yorlar. Onlardan nefret ediyorum. Sizinle bir-
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likte gitmek, size hizmetle flereflenmek, câhillerin, ahmaklar›n size yapaca¤›
sayg›s›zl›klara hedef olmak, mübârek vücûdunuzu korumak için fedâ olmak
istiyorum” dedi.

Resûlullah efendimiz, tebessüm ederek; ““fifiiimmddii  eeffeennddiilleerriinniinn  yyaann››nnddaa  kkaall!!
AAzz  zzaammaann ssoonnrraa,,  aadd››mm››  hheerr  yyeerrddee  iiflfliittiirrssiinn..  OO  zzaammaann  bbaannaa  ggeell”” buyurdu. Bir
müddet istirâhat edip, Mekke’ye yürüdüler. Mekke’ye iki konakl›k bir mesâ-
fe kald›¤›nda, bir bulutun kendilerini gölgelemekte oldu¤unu gördüler. Dik-
katle bakt›klar›nda, Cebrâil aleyhisselâm oldu¤unu anlad›lar. Bu hâdiseyi sev-
gili Peygamberimiz, Âifle-i S›ddîka vâlidemize anlatm›fllard›.

“SSaahhiihh--ii  BBuuhhâârrii” de ve Ahmed bin Hanbel’in “MMüüssnneedd’inde bildirildi ki:
Bir gün Hazreti Âifle vâlidemiz; Yâ Resûlullah! Senin bafl›ndan Uhud günün-
den daha ›zd›rapl› bir gün geçti mi?” diye sormufltu da, Resûlullah efendimiz
flöyle cevap vermiflti: ““VVaallllaahhii  sseenniinn  kkaavvmmiinnddeenn  ööyyllee  cceeffââ  ççeekkttiimm  kkii,,  UUhhuudd  ggââ--
zzaass››nnddaa  bbuulluunnaann  kkââffiirrlleerrddeenn  oonnuu  ççeekkmmeeddiimm..

‹‹bbnn--ii  AAbbdd--ii  YYââllîîll  bbiinn  AAbbdd--ii  KKüüllââll’’ee  nneeffssiimmii  aarrzz  eettttii¤¤iimmddee (yani nübüvveti-
mi bildirip onu dîne dâvet etti¤imde) kkaabbûûll  eettmmeeddii..  YYaannllaarr››nnddaann  ööyyllee  bbüüyyüükk
bbiirr  ››zzdd››rraappllaa  aayyrr››lldd››mm  kkii,,  ttââ  KKaarrnn--››  SSeeââlliibb  ddeenniilleenn  yyeerree  vvaarr››nnccaayyaa  kkaaddaarr  kkeennddii--
mmee  ggeelleemmeeddiimm..  OOrraaddaa  bbaaflfl››mm››  yyuukkaarr››  kkaalldd››rrdd››mm..  BBiirr  bbuulluuttuunn  üüzzeerriimmee  ggööllggeessii--
nnii  ssaalldd››¤¤››nn››  ggöörrddüümm..  BBaakktt››mm  kkii,,  bbuulluuttuunn  iiççiinnddee,,  CCeebbrrââiill (aleyhisselâm) dduurruu--
yyoorr..  BBaannaa  nniiddââ  eeddiipp  ddeeddii  kkii:: “Yâ Muhammed! Hak teâlâ hazretleri, kavminin
senin hakk›ndaki sözlerini iflitti. Seni korumak istemediklerine de vâk›f oldu.
Sana da¤lara me’mûr olan flu mele¤i gönderdi ki, ne istersen ona emredersin..”
““OO  mmeelleekk  ddee  bbaannaa  nniiddââ  eeddiipp  sseellââmm  vveerrddiikktteenn  ssoonnrraa;;  “Yâ Muhammed! Hak te-
âlâ hazretleri Cibril’in dedi¤i gibi, da¤lar›n mele¤i olan beni sana gönderdi ki,
ne istersen bana emredesin. Emrine âmâdeyim. E¤er flu iki yalç›n da¤›n (Ku-
ayk›an da¤› ile Ebû Kubeys da¤›n›n) Mekkeliler üzerine kapan›rcas›na birbi-
rine kavuflmas›n› (ve müflrikleri tamâm›yla ezmesini) istiyorsan, emret kavufl-
turay›m.” ddeeddii..  BBeenn  rrââzz››  oollmmaadd››mm  vvee  ddeeddiimm  kkii::  ““( Hay›r! Ben âlemlere rahmet
olarak gönderildim) AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  bbuu  mmüüflflrriikklleerriinn  ssuullbbüünnddeenn,,  yyaallnn››zz  cceennââbb--››
HHaakkkk’’aa  iibbaaddeett  eeddeenn  vvee  AAllllaahhüü  tteeââllaayyaa  hhiiççbbiirr  flfleeyyii  oorrttaakk  kkooflflmmaayyaann  bbiirr  nneessiill
mmeeyyddaannaa  çç››kkaarrmmaass››  iiççiinn  dduuââ  eeddeerriimm..””

Peygamber efendimiz Tâif’den Mekke’ye dönerken, Nahle mevkiinde bi-
razc›k istirâhat buyurdular. Bir ara namaza durmufllard›. Nusaybin cinlerinden
bir grup oradan geçerken, sevgili peygamberimizin okudu¤u Kur’ân-› kerîm
âyetlerini duyunca, durup dinlediler. Sonra Peygamber efendimizle görüflüp
müslüman oldular. Peygamber efendimiz onlara; ““KKaavvmmiinniizzee  vvaarr››nnccaa,,  bbeenniimm
îîmmâânnaa  ddââvveettiimmii  oonnllaarraa  ddaa  ssööyylleeyyiinn.. OOnnllaarr››  ddaa  îîmmâânnaa  ddââvveett  eeddiinn”” buyurdu. O
cinnîler, kavimlerine gidip bunu bildirince, ifliten cinnîlerin hepsi îmân ettiler.
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Bu husus, Kur’ân-› kerîmde Cin sûresinde ve “BBuuhhâârrîî”” ve “MMüüsslliimm” ad›ndaki
meflhûr hadîs-i flerîf kitaplar›nda bildirilmektedir. Bu hâdiseden sonra Mek-
ke’ye yürüdüler.

“Lâ ilâhe illallah” diyerek kurtulunuz...

Habîb-i ekrem ve Nebiyy-i muhterem efendimiz, Mut’im bin Adî’nin hi-
mâyesinde Mekke’ye geldi. ‹nsanlar› hak yola dâvet etmeye devâm etti. Bu
durum karfl›s›nda, müflrikler yine az›t›p eskisinden daha çok iflkence ve zu-
lüm yapmaya bafllad›lar. Bunun üzerine Cenâb-› Hak, peygamber efendimi-
ze, Kâbe’yi ziyâret mevsiminde, ziyârete gelen Arap kabîleleriyle görüflüp,
onlar› ‹slâm’a dâvet etmesini emreyledi. 

Sevgili Peygamberimiz, bu emir üzerine, Mekke civâr›nda kurulan Zül-
mecâz, Ukâz ve Mecenne panay›rlar›na giderek, kabîleleri, Allahü teâlân›n
birli¤ine ve O’na ibadet etmeye dâvet eder, kendisinin peygamber oldu¤unu
kabûl etmelerini söylerdi. Kabûl ettikleri takdirde, Cenâb-› Hakk’›n, onlara
Cennet’i verece¤ini bildirirdi. Peygamber efendimizin, yalvar›rcas›na yapt›-
¤› bu dâvetlere, ne yaz›k ki, hiç birisi kulak asmaz, bâz›lar› kaba davran›r,
hakârette bulunur, bâz›lar› da surat›n› as›p kötü sözler sarfederdi. Kureyfl
müflrikleri de O’nu takib ederek gittikleri kabîleleri ifsâd ederlerdi.

‹mâm-› Ahmed, Beyhekî, Taberânî ve ‹bn-i ‹shak’›n bildirdiklerine göre,
Rebîa bin Abbad flöyle rivâyet etti. “Genç idim. Babamla berâber Minâ’ya
gitmifltik. Resûl aleyhisselâm, Arab kabîlelerinin konduklar› yere var›r; ““EEyy
ffiillâânn  oo¤¤uullllaarr››!!TTaapptt››¤¤››nn››zz  flfluu  ppuuttllaarr››  aattaarraakk,,  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  hhiiççbbiirr  oorrttaakk  kkooflflmmaa--
ddaann  iibbââddeett  eettmmeenniizzii,,  bbaannaa  iinnaann››pp  bbeennii  ttaassddiikk  eettmmeenniizzii,,  HHaakk  tteeââllââ  ttaarraaff››nnddaann
ggöönnddeerriillmmiiflfl  oolldduu¤¤uumm  vvaazziiffeeyyii  aaçç››kkllaayy››pp  yyeerriinnee  ggeettiirriinncceeyyee  kkaaddaarr  bbeennii  kkoorruu--
mmaann››zz››  ssiizzee  eemmrreeddeenn  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  rreessûûllüüyyüümm!!......”” buyururdu. 

Pefli s›ra giden flafl› gözlü, örgülü saçl› bir adam da; “Ey filân o¤ullar›! Bu
sizi, putlar›m›z Lât ve Uzzâ’ya tapmaktan men edip, kendisinin uydurdu¤u
bir dîne dâvet ediyor!..Sak›n›n›z..Onu dinlemeyiniz ve O’na itâat etmeyi-
niz!..” diyordu. Ben babama; “Bu zât› tâkip eden kimdir?” diye sordum.
“Amcas› Ebû Leheb’dir” dedi.

Taberânî, Târ›k bin Abdullah’dan flöyle rivâyet etti: “Resûl aleyhisselâ-
m› Zülmecâz panay›r›nda görmüfltüm. ‹nsanlar›n duymas› için, yüksek ses-
le; ““EEyy  iinnssaannllaarr!!  ““LLââ  iillââhhee  iillllaallllaahh  (Allahü teâlâdan baflka ilâh yoktur)” ddee--
yyiinniizz  ddee  kkuurrttuulluunnuuzz”” buyurarak sesleniyordu. O’nu takip eden bir kimse de
eline geçirdi¤i tafllar› ayaklar›na atarak; “Ey cemâat! ‹nanmay›n›z!.. O’ndan
sak›n›n›z! Çünkü O yalanc›d›r!..” diyordu. Öyle ki, de¤en tafllar mübârek
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ayaklar›n› kanatm›flt› da, O hâlâ y›lmadan, yorulmadan dâvetine devâm edi-
yordu. “Bu genç kimdir?” diye sordular. Birisi; “Abdülmüttalib o¤ullar›n-
dan bir gençtir” cevab›n› verdi. “Tafl atan kim?” diye sorduklar›nda; “Am-
cas› Ebû Leheb” dedi.

‹mâm› Buhârî “TTâârriihh--uull--KKeebbîîrr” inde ve Taberânî “MMuu’’cceemm--üüll--KKeebbîîrr” in-
de zikr etti: “Müdrik bin Münib, babas›ndan, o da dedesinden nakl etti ve de-
di ki: “Babamla Minâ’ya gelip konaklam›flt›k. Bir toplulukla karfl›laflt›k. Bir
kimse onlara; “EEyy  iinnssaannllaarr!!  ““LLââ  iillââhhee  iillllaallllaahh””  ddeeyyiinniizz  ddee  kkuurrttuulluunnuuzz”” buyu-
ruyordu. Etrâf›ndaki insanlardan bâz›lar› O’nun, o güzel yüzüne tükürüyor,
bâz›lar› da bafl›na toprak saç›yor, bâz›lar› da küfredip çeflitli hakâretlerde bu-
lunuyordu. Bu hâl ö¤leye kadar devâm etti. Bu s›rada bir k›z çocu¤u elinde
su kab› ile oraya geldi. O’nu o hâlde görünce a¤lamaya bafllad›. O kimse, su
içtikten sonra k›za dönüp; ““EEyy  kk››zz››mm..  BBaabbaann  hhaakkkk››nnddaa;;  ttuuzzaa¤¤aa ddüüflflüürrüüllüüpp  ööll--
ddüürrüülleecceekk,,  zziilllleettee  uu¤¤rraayyaaccaakk  ddiiyyee  kkoorrkkmmaa!!”” buyurdu. “Bu kimse ve o k›z kim-
dir?” diye sorduk. “Bu, Abdülmuttalip o¤ullar›ndan Muhammed’dir, yan›n-
daki de k›z› Zeyneb’dir” dediler.”

Sa’îd bin Yahyâ bin Sa’îd El-Emevî ““MMeeggââzzîî”” sinde babas›ndan naklet-
ti. O da Ebû Naîm’den, Abdurrahmân Âmirî’den, o da bir çok kimseden ri-
vâyet etti. Dediler ki; Sevgili Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem, bir
gün Ukâz panay›r›na gitti. Benî Âmir kabîlesine var›p, onlara; ““EEyy  BBeennîî
ÂÂmmiirr!!  SSiizzddee,,  ssiizzee  ss››¤¤››nnaann  kkiimmsseelleerree  hhiimmââyyee nnaass››lldd››rr??”” diye sordular. Onlar
da; “Bize hiç kimse laf atamaz, habersiz ateflimizden ›s›namaz!..” dediler.
Peygamber efendimiz, ““BBeenn,,  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  rreessûûllüüyyüümm..  YYaann››nn››zzaa ggeellddii¤¤iimm
zzaammaann,,  RRaabbbbiimmiinn,,  bbaannaa  vveerrddii¤¤ii  ppeeyyggaammbbeerrlliikk  vvaazziiffeessiinnii  iinnssaannllaarraa  uullaaflfltt››rr››nn--
ccaayyaa  kkaaddaarr  bbeennii  kkoorruurr  mmuussuunnuuzz??””  buyurdu. Onlar; “Sen, Kureyfl’ten kimler-
densin?” diye sordular. Efendimiz: “AAbbddüüllmmuuttttaalliibboo¤¤uullllaarr››nnddaann››mm”” buyu-
runca, onlar; “Mâdem ki, Abdülmuttalib o¤ullar›ndans›n, niçin onlar seni
korumuyorlar?” dediler. Resûlullah efendimiz de; ““BBeennii  yyaallaannllaayyaannllaarr››nn  öönn--
ddee  ggeelleennii  oonnllaarr  oolldduullaarr”” buyurdu. Benî Âmir toplulu¤u dediler ki: “Ey Mu-
hammed! Biz seni ne reddederiz, ne de getirdiklerine îmân ederiz. Ancak,
sen, peygamberlik vazifeni insanlara ulaflt›r›ncaya kadar seni koruruz.” 

Bunun üzerine Peygamber efendimiz, onlar›n yan›na oturdu. O s›rada
Benî Âmir’in ileri gelenlerinden Beyhara bin Fâris, panay›rda al›flveriflini bi-
tirip yanlar›na geldi¤inde, oradakilere, Peygamber efendimizi göstererek;
“Bu kimdir?” diye sordu. Onlar da; “Muhammed bin Abdullah’d›r” dediler.
Beyhara; “Sizin O’nunla ne ifliniz var ki, yan›n›za oturttunuz?” deyince;
“Bize s›¤›nd›, Allah’›n resûlü oldu¤unu söylüyor ve peygamberlik vazifesi-
ni insanlara tebli¤ edinceye kadar, kendisini korumam›z› istiyor” dediler.
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Bunun üzerine Beyhara, Peygamber efendimize dönüp; “Seni koruma¤a
kalkmam›z, bütün Arablar›n okuna gö¤sümüzü hedef tutmam›z demektir”
dedi ve kavmine de; “Yurtlar›na, sizden daha kötü bir fleyle dönen bir kâbi-
le yoktur. Demek siz, bütün Arablarla savaflacak, onlar›n okuna vücûdunu-
zu hedef tutacaks›n›z ha!..E¤er kavmi, O’nda bir hay›r görseydi, önce ken-
dileri korurdu. Siz, kavminin yalanlay›p yanlar›ndan uzaklaflt›rd›¤› kimseyi
bar›nd›rmaya, O’na yard›m etmeye kalk›yorsunuz!..Çok yanl›fl düflünüyor-
sunuz!...” dedi. 

Sonra sevgili Peygamberimize dönüp; “Derhal aram›zdan ayr›l›p kavmi-
ne dön!..Yemîn ederim ki, kavmimin aras›nda olmasayd›n, flimdi senin boy-
nunu vururdum!..” demek bedbahtl›¤›nda bulundu. Bu sözler üzerine, Âlem-
lerin efendisi büyük bir üzüntü içerisinde devesine bindi. O küstah Beyhara,
Resûlullah efendimizi devesinden düflürdü. Bu hâdiseyi gören Eshâb-› ki-
râmdan Dabââ binti Âmir isminde bir han›m feryâd edip; Allahü teâlân›n
Habîbine, flu yap›lan› nas›l revâ görüyorsunuz? Benim hât›r›m için Resûlul-
lah’› bunlar›n elinden kurtaracak yok mudur?” diyerek akrabâlar›na seslen-
di. Amcao¤ullar›ndan üç kifli hemen bahts›z Beyhara’n›n üzerine yürüdü.
Beyhara’n›n kavminden iki kifli ona yard›m etmek istediyse de, di¤erleri
Beyhara’y› ve yard›mc›lar›n› h›rpalay›p dövdüler. Bu durumu tâkibeden
sevgili Peygamberimiz, kendisi için dövüflen o üç kimse için; ““YYââ  RRaabbbbîî!!BBuu
kkiimmsseelleerree  bbeerreekkeettiinnii  iihhssâânn  eeyyllee””; Beyhara ve yard›mc›lar› için de; “Yâ Rab-
bî! Bunlar› da rahmetinden uzaklaflt›r” diye duâ ettiler.

Hay›r duâ buyurdu¤u kimseler, müslüman olmakla flereflenirken, di¤er-
leri de kâfir olarak can verdiler. Benî Âmir kabîlesi mensuplar›, memleket-
lerine döndüklerinde, kabîlelerindeki, semâvî kitaplar› okumufl yafll› bir
kimseye, Mekke’de bafllar›ndan geçenleri anlatt›lar. O kimse, Peygamber
efendimizin ismini duyunca; “Ey Benî Âmir! Siz ne yapt›n›z? ‹smâilo¤ulla-
r›ndan hiç biri flimdiye kadar yalan yere peygamberlik dâvâs›nda bulunma-
m›flt›r. Muhakkak ki, O’nun söyledi¤i do¤ru ve hak idi. Kaç›r›lan bu f›rsat›
art›k telâfî etmek çok zordur!..” diyerek onlar› k›nad›.

N’ola tâc›m gibi bafl›mda götürsem dâim
Kadem-i pâkini ol Hazret-i fiâh-› Rasûl’ün
Gül-i gülzâr-› nübüvvet o kadem sâhibidir
Bahtiyâ durma yüzün sür kademine o gülün.

SULTAN  I. AHMED  (BAHTÎ )



MÎRÂC

Sevgili peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem bu flekilde gördü¤ü
her kabîleye, ‹slâm’› anlatt›. Kendisini himâye edip, insanlara ‹slâm’› tebli¤
etmesinde yard›mc› olmalar›n› istedi. Fakat hiç kimse ne müslüman oldu, ne
de himâye etmeye yanaflt›. Ayr›ca hakâret, zulüm, iflkence ve alay edip, ya-
lanlad›lar. Âlemlerin efendisi çok yorgun, aç, susuz, üzüntülü ve pek hüzün-
lü idi. Gündüzleri böyle geçiyor, gece geç vakitlere kadar bu hâl devâm edi-
yordu. Mekkeli müflrikler, devaml› pefllerinde geziyor, Kâbe’yi ziyârete ge-
len insanlar›n müslüman olmas›n› engelledikleri gibi, Habîb-i ekrem efendi-
mize zulüm etmekten geri durmuyorlard›. Art›k Resûlullah efendimiz için
gidilecek bir yer yoktu. Her taraf düflman idi. O gece do¤ruca amcas› Ebû
Tâlib’in k›z› Ümm-i Hânî’nin, Ebû Tâlib mahallesinde bulunan evine geldi. 

Ümm-i Hânî , o zaman îmân etmemiflti. “Kimdir o” deyince, Resûlullah
efendimiz; ““AAmmccaann  oo¤¤lluu  MMuuhhaammmmeedd’’iimm..  KKaabbûûll  eeddeerrsseenn,,  mmiissââffiirr  ggeellddiimm”” bu-
yurdu.

Ümm-i Hânî; “Senin gibi do¤ru sözlü, emîn, asîl, flerefli misâfire can fe-
dâ olsun. Yaln›z, teflrîfinizi önceden bildirseydiniz, bir fleyler haz›rlard›m.
fiimdi yedirecek bir fleyim yok” dedi.

Resûlullah efendimiz; “YYiiyyeecceekk,,  iiççeecceekk  iisstteemmeemm..  HHiiçç  bbiirrii  ggöözzüümmddee  yyookk..
RRaabbbbiimmee  iibbââddeett  eettmmeekk,,  yyaallvvaarrmmaakk  iiççiinn  bbiirr  yyeerr  bbaannaa  yyeettiiflfliirr”” buyurdu.

Ümm-i Hânî, sevgili Peygamberimizi içeri al›p; bir has›r, le¤en ve ib-
rik verdi. Gelen misâfire ikrâm etmek, onu düflmandan korumak, Araplar
için en flerefli vazife say›l›rd›. Bir evdeki misâfire zarar gelmesi, ev sâhibi
için büyük yüz karas› olurdu. Ümm-i Hânî, “Bunun Mekke’de düflmanlar›
çok. Hattâ öldürmek isteyenler var. fierefimi korumak için, sabaha kadar
O’nu gözeteyim” diye düflündü. Babas›n›n k›l›c›n› al›p, evin etrâf›nda do-
laflma¤a bafllad›.

(Ol hümâyûn-baht u ol kadri yüce,
Ümm-i Hânî hânesindeydi gece.)
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Resûlullah, o gün çok incinmiflti. Abdest al›p, Rabbine yalvarmaya, af di-
lemeye, kullar›n îmâna gelip, saâdete kavuflmalar› için duâya bafllad›. Çok
yorgun, aç ve üzüntülü idi. Has›r üzerine uzan›p uyuyuverdi.

O anda Allahü teâlâ, Cebrâil aleyhisselâma; ““SSeevvggiillii  ppeeyyggaammbbeerriimmii  ççookk
üüzzddüümm..  MMüübbâârreekk  bbeeddeenniinnii,,  nnââzziikk  kkaallbbiinnii  ççookk  iinncciittttiimm..  BBuu  hhââllddee,,  yyiinnee  bbaannaa
yyaallvvaarr››yyoorr..  BBeennddeenn  bbaaflflkkaa  hhiiççbbiirr  flfleeyy  ddüüflflüünnmmüüyyoorr..  GGiitt,,  HHaabbîîbbiimmii  ggeettiirr!!  CCeenn--
nneett’’iimmii,,  CCeehheennnneemm’’iimmii  ggöösstteerr..  OO’’nnaa  vvee  OO’’nnuu  sseevveennlleerree  hhaazz››rrllaadd››¤¤››mm  nnîîmmeett--
lleerrii  ggöörrssüünn..  OO’’nnaa  iinnaannmmaayyaannllaarraa,,  ssöözzlleerrii,,  yyaazz››llaarr››  vvee  hhaarreekkeettlleerrii  iillee  OO’’nnuu  iinn--
cciitteennlleerree  hhaazz››rrllaadd››¤¤››mm  aazzââbbllaarr››  ggöörrssüünn..  OO’’nnuu  bbeenn  tteesseellllîî  eeddeeccee¤¤iimm..  OO’’nnuunn  nnââ--
zziikk  kkaallbbiinniinn  yyaarraallaarr››nn››  bbeenn  ssaarraaccaa¤¤››mm”” buyurdu.

Cebrâil aleyhisselâm, Resûlullah’›n yan›na gelince, O’nu m›fl›l m›fl›l
uyur buldu. Uyand›rma¤a k›yamad›. ‹nsan fleklinde idi. Mübârek aya¤›n›n
alt›n› öptü. Kalbi, kan› olmad›¤› için, so¤uk dudaklar› Resûlullah› uyand›r-
d›. Cebrâil aleyhisselâm› hemen tan›d› ve; ““EEyy  CCeebbrrââiill  kkaarrddeeflfliimm!!  BBööyyllee  vvaa--
kkiittssiizz  nniiççiinn  ggeellddiinn..YYookkssaa  bbiirr  hhaattââ  mm››  eettttiimm.. RRaabbbbiimmii  ggüücceennddiirrddiimm  mmii??  BBaannaa
aacc››  bbiirr  hhaabbeerr  mmii  ggeettiirrddiinn??”” buyurdu ve Rabbinin dar›laca¤›ndan çok korktu.

Cebrâil aleyhisselâm; “Ey bütün yarat›lm›fllar›n en üstünü! Ey Yaratan›n
sevgilisi, ey peygamberlerin efendisi, iyilikler menba›, üstünlükler kayna¤›
olan flerefli ve büyük Peygamber! Rabbin sana selâm ediyor ve seni kendi-
sine ça¤›r›yor. Lütfen kalk gidelim” dedi.

Sevgili Peygamberimiz abdest ald›lar. Cebrâil aleyhisselâm, Resûlullah
efendimizin mübârek bafl›na nûrdan bir imâme koydu, üzerine nûrdan bir el-
bise giydirdi, mübârek beline yâkuttan bir kemer takt›. Mübârek eline dört
yüz inci ile süslü zümrütten bir asâ verdi. Her inci, Zühre y›ld›z› gibi parlar-
d›. Mübârek aya¤›na yeflil zümrütten nâlin giydirdi. Sonra el ele tutuflup Kâ-
be’ye geldiler. Burada Cebrâil aleyhisselâm, sevgili Peygamberimizin mü-
bârek gö¤sünü yard›. Kalbini ç›kard›. Zemzem suyu ile y›kad›. Sonra hikmet
ve îmân dolu bir tas getirip içine boflaltt› ve gö¤sünü kapatt›.

Sonra Cebrâil aleyhisselâm, Cennet’ten getirdi¤i Burak ad›ndaki beyaz
hayvan› iflâret ederek; “Ya Resûlallah! Buna bin! Bütün melekler yolunu
bekliyorlar” dedi. Bu s›rada Peygamber efendimize bir hüzün çöktü ve te-
fekküre dald›. O anda Allahü teâlâ, Cebrâil aleyhisselâma; “Ey Cebrâil! Su-
âl eyle! Habîbim niçin mahzûn duruyor?” Suâl edince, Efendimiz sallallahü
aleyhi ve sellem cevap buyurdular ki: ““BBeenn  bbuu  kkaaddaarr  iizzzzeett  vvee  iikkrrââmm  ggöörrddüümm..
HHââtt››rr››mmaa  ggeellddii  kkii,,  kk››yyââmmeett  ggüünnüü  zzaayy››ff  oollaann  üümmmmeettiimmiinn  hhââllii  nnaass››ll  oolluurr??  EEllllii
bbiinn  yy››ll,,  AArraassaatt  mmeeyyddaann››nnddaa  yyaayyaann  oollaarraakk  bbuunnccaa  ggüünnaahhllaarr››nn››  nnaass››ll  ççeekkeerrlleerr  vvee
oottuuzz  bbiinn  yy››llll››kk  yyooll  oollaann  ss››rraatt››  nnaass››ll  ggeeççeerrlleerr??””

Fermân-› ilâhî geldi ki: “Ey Habîbim! Hât›r›n› hofl tut. Senin ümmetine
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elli bin y›ll›k vakti bir an gibi ederim. Üzülme” buyurdu.
Peygamber efendimiz, Burak’a bindi. Burak çok h›zl› gidiyor, bir ad›m-

da gözün gördü¤ü yerin ötesine ulafl›yordu. Yolculuk esnâs›nda Cebrâil
aleyhisselâm sevgili Peygamberimize bâz› konak yerlerinde inip namaz k›l-
mas›n› söyledi. Âlemlerin efendisi bunun üzerine tam üç defâ inerek namaz
k›ld›. Cebrâil aleyhisselâm da namaz k›ld›¤› yerleri bilip bilmedi¤ini sordu.
Cevâb›n› kendisi vererek; ilk indi¤i yerin Medîne oldu¤unu ve bu flehre hic-
ret edece¤ini haber verdi. Öteki yerlerin de s›ra ile Hazreti Mûsâ’n›n Allahü
teâlâ ile cihetsiz ve bilinmeyen bir flekilde konufltu¤u Tûr-i Sînâ oldu¤unu,
son olarak da ‹sâ aleyhisselâm›n do¤du¤u Beyt-i Lahm’da namaz k›ld›¤›n›
haber verdi. Sonra Kudüs’deki Mescid-i Aksâ’ya geldiler.

Mescid-i Aksâ’da, Cebrâil aleyhisselâm bir kayay› parma¤› ile delerek Bu-
rak’› ba¤lad›. Geçmifl peygamberlerden bâz›s›n›n rûhlar› insan fleklinde toplan-
m›fllard›. Cemâatle namaz için; Âdem, Nûh ve ‹brâhim peygamberlere (aleyhi-
müsselâm) imâm olmalar› s›ra ile söylendi. Özür dileyerek kabûl etmediler.
Cebrâil; “Sen varken baflkas› imâm olamaz” diyerek Habîbullah’› ileri sürdü.

Peygamber efendimiz, peygamberlere imâm olup, iki rekat namaz k›ld›rd›-
lar. Bundan sonra olan hâdiseyi flöyle naklettiler: ““CCeebbrrââiill  (aleyhisselâm) bbaannaa
bbiirr  kkaapp  CCeennnneett  flflaarrââbb››,,  bbiirr  kkaapp  ddaa  ssüütt  ggeettiirrddii.. SSüüttüü  aalldd››mm..  CCeebbrrââiill (aleyhisselâm)
bbaannaa,,  ff››ttrraatt››  sseeççttiinn (iki cihân saâdetini seçtin) ddeeddii..  DDaahhaa  ssoonnrraa  iikkii  bbaarrddaakk  ddaahhaa
ssuunndduullaarr.. BBiirrii  ssuu,,  bbiirrii  bbaall,,  iikkiissiinnddeenn  ddee  iiççttiimm.. CCeebbrrââiill;;  ““BBaall,,  üümmmmeettiinniinn  kk››yyââmmee--
ttee  kkaaddaarr  ddeevvââmm  eeddeeccee¤¤iinnee,,  ssuu  ddaa,,  üümmmmeettiinniinn  ggüünnaahhllaarr››nnddaann  tteemmiizzlleennmmeessiinnee
iiflflâârreettttiirr””  ddeeddii.. SSoonnrraa  bbeerrââbbeerrccee  ggöö¤¤ee  yyüükksseellddiikk.. CCeebbrrââiill  (aleyhisselâm) kkaapp››yy››
ççaalldd››..  ““SSeenn  kkiimmssiinn??””  ddeeddiilleerr..  ““BBeenn  CCeebbrrââiill’’iimm””,,  ““PPeekkii  yyaann››nnddaakkii  kkiimm??””  ““OO  ddaa
MMuuhhaammmmeedd’’ddiirr  (aleyhisselâm)” ““OO’’nnaa  (gö¤e ç›kmak için vahiy ve Mîrâc dâ-
veti) ggöönnddeerriillddii  mmii??””  ““EEvveett,,  ggöönnddeerriillddii””  ddeeddii..  ““MMeerrhhaabbaa  ggeelleenn  zzââttaa!!  BBuu  ggeelleenn
kkiiflflii  nnee  ggüüzzeell  yyoollccuu??””  ddeeddiilleerr  vvee  hheemmeenn  kkaapp››  aaçç››lldd››  vvee  kkeennddiimmii  ÂÂddeemm’’iinn (aley-
hisselâm) kkaarrflfl››ss››nnddaa  bbuulldduumm..  BBaannaa  ““MMeerrhhaabbaa””  ddeeddii  vvee  dduuââ  eettttii......

BBuurraaddaa  ççookk  mmeelleekklleerr  ggöörrddüümm..  HHeeppssii  kk››yyaammddaa  hhuuflflûû  vvee  hhuuddûû  iillee  dduurrmmuuflfl--
llaarr  ““SSuubbbbûûhhüünn  kkuuddddûûssüünn  rraabbbb--üüll--mmeellââiikkeettii  vveerr--rrûûhh””  zziikkrriiyyllee  mmeeflflggûûllddüülleerr..
CCeebbrrââiill’’ee  ssoorrdduumm;;  ““BBuu  mmeelleekklleerriinn  iibbââddeettii  bbuu  mmuudduurr??””  ““EEvveett..  BBuunnllaarr  yyaarraatt››--
llaall››ddaann  bbeerrii,,  ttââ  kk››yyââmmeettee  kkaaddaarr  kk››yyââmm  üüzzeerree  oolluurrllaarr.. HHaakk  tteeââllââddaann  ddiillee  kkii,,  bbuu
iibbââddeettii  üümmmmeettiinnee  nnaassîîbb  eettssiinn””ddeeddii..  HHaakk  tteeââllââddaann  ddiilleeddiimm..  DDuuââmm››  kkaabbûûll  eettttii..
NNaammaazzddaa  oollaann  kk››yyaamm  oodduurr..

(Orada) bbiirr  cceemmââaattee  uu¤¤rraadd››mm..  MMeelleekklleerr  oonnllaarr››nn  bbaaflflllaarr››nn››  eezzeerrlleerr,,  tteekkrraarr
eesskkii  hhââlliinnii  aall››rr..  YYiinnee  ddöövveerrlleerr,,  yyiinnee  eesskkiissii  ggiibbii  oolluurrdduu..  ““BBuunnllaarr  kkiimmlleerrddiirr??””
ddeeddiimm..  ““CCuummââ’’yy››  vvee  cceemmââaattii  tteerrkk  eeddeennlleerrddiirr.. RRüükkûû  vvee  sseeccddeelleerrii  ttaammaamm  yyaapp--
mmaayyaannllaarrdd››rr””  ddeeddii..
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Bir cemâat gördüm. Aç ve ç›plak idiler. Zebânîler onlar› Cehennemde ot-
lama¤a sürerlerdi. “Bunlar kimlerdir?” dedim. “Fakirlere merhamet etme-
yenler ve zekât vermiyenlerdir” dedi.

BBiirr  cceemmââaattee  uu¤¤rraadd››mm..  ÖÖnnlleerriinnee  nneeffiiss  yyeemmeekklleerr  kkooyymmuuflflllaarr..  BBiirr  yyaannddaa  ddaa
lleeflfl  dduurruuyyoorr..  OO  nneeffiiss  yyeemmeekklleerrii  bb››rraakkmm››flfl,,  lleeflflii  yyeerrlleerrddii..  ““BBuunnllaarr  kkiimmlleerrddiirr??””
ddeeddiimm..  ““BBuunnllaarr,,  hheellââllii  tteerrkk  eeddiipp,,  hhaarraammaa  mmeeyyll  eeddeenn  eerrkkeekk  vvee  kkaadd››nnllaarrdd››rr..  HHee--
llââll  mmaallllaarr››  vvaarrkkeenn,,  hhaarraamm  yyiiyyeenn  kkiimmsseelleerrddiirr””  ddeeddii..

AArrkkaass››nnddaakkii  yyüükküünn  ççookklluu¤¤uunnddaann  hhaarreekkeettee  mmeeccââllii  kkaallmmaamm››flfl  oollaann  bbiirr  ttaa--
kk››mm  kkiimmsseelleerr  ggöörrddüümm..  OO  hhââlliiyyllee  hhaallkkaa  sseesslleenniipp,,  üüzzeerriinnee  bbiirraazz  ddaahhaa  yyüükk  kkooyy--
mmaallaarr››nn››  iissttiiyyoorrllaarrdd››..  ““BBuunnllaarr  kkiimmlleerrddiirr??””  ddeeddiimm..  ““BBuu  kkiimmsseelleerr,,  eemmâânneettee  hh››--
yyâânneett  eeddeennlleerrddiirr..  ‹‹nnssaannllaarr››nn  hhaakkkk››nn››  aallmm››flfl  iikkeenn,,  yyiinnee  zzuullmmeeddeerrlleerr””  ddeeddii..

KKeennddii  eettlleerriinnii  kkeessiipp  yyiiyyeenn  bbiirr  ggrruupp  iinnssaannaa  uu¤¤rraadd››kk..  ““BBuunnllaarr  kkiimmlleerrddiirr??””  ddee--
ddiimm..  CCeebbrrââiill  (aleyhisselâm); ““BBuunnllaarr  gg››yybbeett  eeddeennlleerr  vvee  ssöözz  ttaaflfl››yyaannllaarrdd››rr””  ddeeddii..

YYüüzzlleerrii  ssiiyyaahh,,  ggöözzlleerrii  ggöökk,,  üüsstt  dduuddaakkllaarr››  aall››nnllaarr››nnaa  eerriiflflmmiiflfl,,  aalltt  dduuddaakkllaarr››
aayyaakkllaarr››nnaa  ssaarrkkmm››flfl,,  aa¤¤››zzllaarr››nnddaann  kkaann  vvee  iirriinn  aakkmmaakkttaa  oollaann  bbiirr  ggrruupp  iinnssaann  ggöörr--
ddüümm..  OOnnllaarraa,,  aatteeflfltteenn  kkaaddeehhlleerrllee  CCeehheennnneemm’’ddeenn  aakkaann  zzeehhiirrllii  kkaann  vvee  iirriinn  iiççii--
rriirrlleerr,,  oonnllaarr  mmeerrkkeepplleerr  ggiibbii  bbaa¤¤››rr››rrllaarr  iiddii..  ““BBuunnllaarr  kkiimmlleerrddiirr??””  ddeeddiimm..  ““BBuunn--
llaarr  iiççkkii  iiççeennlleerrddiirr””  ddeeddii..

BBiirr  ggrruupp  iinnssaannllaarraa  rraassttllaadd››kk,,  ddiilllleerrii  kkaaffaallaarr››nnddaann  ççeekkiillmmiiflfl,,  flfleekkiilllleerrii  ddee¤¤iiflfl--
ttiirriilliipp  hh››nnzz››rr  (domuz) ssûûrreettiinnee  tteebbddiill  oollmmuuflfl  oollaarraakk  aazzââbb  oolluunnuurrllaarr.. CCeebbrrââiill
(aleyhisselâm) ““BBuunnllaarr  yyaallaann  yyeerree  flflââhhiittlliikk  yyaappaannllaarrdd››rr””  ddeeddii..

BBaaflflkkaa  bbiirr  kkaavvmmee  rraassttllaadd››kk..  KKaarr››nnllaarr››  flfliiflflmmiiflfl  vvee  aaflflaa¤¤››  ssaarrkkmm››flfl,,  rreennkklleerrii  ggöökk
oollmmuuflfl,,  eell  vvee  aayyaakkllaarr››  bbaa¤¤llaannmm››flfl,,  yyeerrlleerriinnddeenn  kkaallkkaammaazzllaarr..  CCiibbrrîîll’’ee  bbuunnllaarr››
ssoorrdduumm..  ““BBuunnllaarr  ffââiizz  yyiiyyeennlleerrddiirr””  ddeeddii..

BBiirr  kk››ss››mm  kkaadd››nnllaarraa  rraassttllaadd››kk..YYüüzzlleerrii  ssiiyyaahh,,  ggöözzlleerrii  ggöökk..  AAtteeflfltteenn  eellbbiissee
ggiiyyddiirrmmiiflfllleerr..  MMeelleekklleerr  oonnllaarraa  aatteeflfltteenn  ggüürrzzlleerrllee  vvuurruurrllaarr..  OOnnllaarr  kkööppeekk  vvee  hh››nn--
zz››rrllaarr  ggiibbii  bbaa¤¤rr››flfl››rrllaarr..  ““BBuunnllaarr  kkiimmlleerrddiirr??””  ddeeddiimm..  CCiibbrrîîll;;  ““BBuunnllaarr  zziinnââ  eeddeenn--
lleerr  vvee  kkooccaallaarr››nn››  iinncciitteenn  kkaadd››nnllaarrdd››rr””  ddeeddii..

Bir cemâat gördüm. Çok kalabal›k idi. Cehennem vâdilerinde haps edil-
mifllerdi. Atefl, onlar› yakar, tekrar dirilirler, tekrar yakard›. “Bunlar kimler-
dir?” dedim. “Bunlar babalar›na âsî olanlard›r” dedi.

BBiirr  cceemmââaattee  uu¤¤rraadd››mm..  EEkkiinn  eekkeerrlleerr  vvee  bbiirr  aannddaa  yyeettiiflfliipp  bbaaflflaakk  vveerriirr..  ““BBuunn--
llaarr  kkiimmlleerrddiirr??””  ddeeddiimm..  CCeebbrrââiill;;  ““AAllllaahhüü  tteeââllââ  iiççiinn  iibbââddeett  eeddeennlleerrddiirr””  ddeeddii..

BBiirr  ddeerryyââyyaa  vvaarrdd››mm..  BBuu  ddeerryyâânn››nn  aaccââiibb  hhââlliinnii  aannllaattmmaakk  mmüümmkküünn  ddee¤¤iillddiirr..
SSüütttteenn  bbeeyyaazz  oolluupp  ddaa¤¤llaarr  ggiibbii  ddaallggaallaarr››  vvaarrdd››..  ““BBuu  ddeerryyââ  nneeddiirr??””  ddeeddiimm..  ““BBuu
ddeerryyâânn››nn  aadd››  HHaayyaatt  DDeenniizzii’’ddiirr..  HHaakk  tteeââllââ  ööllüülleerrii  ddiirriilltteeccee¤¤ii  zzaammaann,,  bbuu  ddeerryyââ--
ddaann  yyaa¤¤mmuurr  yyaa¤¤dd››rr››rr..  ÇÇüürrüümmüüflfl,,  ddaa¤¤››llmm››flfl  bbeeddeennlleerr  ddiirriilliipp,,  oott  bbiitteerr  ggiibbii  mmee--
zzâârrddaann  kkaallkkaarrllaarr””  ddeeddii......
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SSoonnrraa  iikkiinnccii  kkaatt  ggöö¤¤ee  çç››kktt››kk.. CCeebbrrââiill  (aleyhisselâm) yyiinnee  kkaapp››yy››  ççaalldd››.. DDee--
nniillddii  kkii:: ““SSeenn  kkiimmssiinn??””  ““BBeenn  CCeebbrrââiill’’iimm””,,  ““PPeekkii  yyaann››nnddaakkii  kkiimm??””  ““OO  ddaa  MMuu--
hhaammmmeedd  aalleeyyhhiisssseellââmmdd››rr..””  ““OO’’nnaa  vvaahhyy  vvee  MMîîrrââcc  ddââvveettii  ggöönnddeerriillddii  mmii??””  ““EEvveett
ggeellddii””  ddeeddii.. ““MMeerrhhââbbââ  ggeelleenn  zzââttaa..  BBuu  ggeelleenn  kkiiflflii  nnee  ggüüzzeell  yyoollccuu””  ddeenniillddii  vvee  hhee--
mmeenn  kkaapp››  aaçç››lldd››..  KKeennddiimmii  tteeyyzzee  ççooccuukkllaarr››  ÎÎssââ  iillee  YYaahhyyââ  bbiinn  ZZeekkeerriiyyyyââ’’nn››nn
(aleyhimesselâm) yyaann››nnddaa  bbuulldduumm..  BBaannaa;;  ““MMeerrhhââbbââ””  ddeeddiilleerr..  VVee  dduuââddaa  bbuulluunn--
dduullaarr......

MMeelleekklleerrddeenn  bbiirr  cceemmââaattee  rraassttllaadd››mm..  SSaaff  bbaa¤¤llaayy››pp  dduurrmmuuflflllaarr,,  ccüümmlleessii  rrüü--
kkûûddaa  iiddii..  KKeennddiilleerriinnee  mmaahhssuuss  bbiirr  tteessbbîîhhlleerrii  vvaarrdd››..  DDeevvaammll››  oollaarraakk  rrüükkûûddaa  dduu--
rruurrllaarr,,  bbaaflflllaarr››nn››  kkaalldd››rr››pp,,  yyuukkaarr››  bbaakkmmaazzllaarr..  CCeebbrrââiill (aleyhisselâm); ““BBuu  mmee--
lleekklleerriinn  iibbââddeettii  bbööyylleeddiirr..  HHaakk  tteeââllââddaann  iissttee  ddee  üümmmmeettiinnee  nnaassîîbb  oollssuunn””  ddeeddii..
DDuuââ  eettttiimm..  KKaabbûûll  bbuuyyuurruupp,,  nnaammaazzddaa  rrüükkûûuu  iihhssâânn  eeyylleeddii..

SSoonnrraa  üüççüünnccüü  kkaatt  ggöö¤¤ee  çç››kktt››kk..  AAyynn››  ssuuââll  vvee  cceevvaappttaann  ssoonnrraa,,  kkaapp››  aaçç››lldd››  vvee
kkeennddiimmii  YYûûssuuff’’uunn  (aleyhisselâm) yyaann››nnddaa  bbuulldduumm..  BBaakktt››mm  kkii  kkeennddiissiinnee  ggüü--
zzeellllii¤¤iinn  yyaarr››ss››  vveerriillmmiiflfl..  BBaannaa  ““MMeerrhhââbbââ””  ddeeddii  vvee  dduuââ  eettttii......

ÇÇookk  mmeelleekklleerr  ggöörrddüümm..  SSaaff  hhââlliinnddee,,  ccüümmlleessii  sseeccddeeddee  iiddiilleerr..  YYaarraatt››llaall››ddaann
bbeerrii  sseeccddeeddee  oolluupp,,  kkeennddiilleerriinnee  mmaahhssuuss  tteessbbîîhh  iillee  tteessbbîîhh  eeddeerrlleerr..  CCeebbrrââiill
(aleyhisselâm));;  ““BBuu  mmeelleekklleerriinn  iibbââddeettii  bbööyylleeddiirr..  AAllllaahhüü  tteeââllââddaann  iissttee  kkii,,  bbuu
aammeellii  üümmmmeettiinnee  mmüüyyeesssseerr  eeyylleessiinn””  ddeeddii..  HHaakk  tteeââllââddaann  ddiilleeddiimm..  KKaabbûûll  eeddiipp
nnaammaazzddaa  ssiizzee  nnaassîîbb  eeyylleeddii..

DDöörrddüünnccüü  kkaatt  ggöö¤¤ee  eerriiflflttiimm..  SSaaff  ggüümmüüflfltteenn  yyaapp››llmm››flfl,,  nnûûrrddaann  bbiirr  kkaapp››ss››  vvaarr..
NNûûrrddaann  bbiirr  kkiilliitt  vvuurrmmuuflflllaarr..  KKiilliiddiinn  üüzzeerriinnddee,,  ““LLââ  iillââhhee  iillllaallllaahh  MMuuhhaammmmee--
ddüünn  rreessûûlluullllaahh””  yyaazz››ll››  iiddii..  AAyynn››  ssuuââll  vvee  cceevvaappttaann  ssoonnrraa  kkeennddiimmii,,  ‹‹ddrrîîss’’iinn
(aleyhisselâm) yyaann››nnddaa  bbuulldduumm..  BBaannaa  ““MMeerrhhââbbââ””  ddeeddii  vvee  dduuââddaa  bbuulluunndduu..
AAllllaahhüü  tteeââllââ,,  oonnuunn  hhaakkkk››nnddaa  (meâlen); ““BBiizz  oonnuu  yyüükksseekk  bbiirr  mmeekkâânnaa  rreeff’’eett--
ttiikk””  bbuuyyuurrmmuuflflttuurr..  ((MMeerryyeemm  ssûûrreessii::5577))  

BBiirr  mmeelleekk  ggöörrddüümm..  BBiirr  kküürrssîî  üüzzeerriinnee  oottuurrmmuuflfl,,  ggaammll››  vvee  üüzzüünnttüüllüü  iiddii..  EEtt--
rrââff››nnddaa  oo  kkaaddaarr  ççookk  mmeelleekk  vvaarrdd››  kkii,,  ssaayy››ss››nn››  aannccaakk  cceennââbb--››  HHaakk  bbiilliirr..  SSaa¤¤››nn--
ddaa  nnûûrrâânnîî  mmeelleekklleerr  ggöörrddüümm..  YYeeflfliilllleerr  ggiiyymmiiflfllleerr,,  ççookk  ggüüzzeell  kkookkuullaarr››  vvaarr..  HHeerr
bbiirriinniinn  ggüüzzeellllii¤¤iinnddeenn  yyüüzzlleerriinnee  bbaakk››llmmaazz..  SSooll  ttaarraaff››nnddaa  aa¤¤››zzllaarr››nnddaann  aatteeflfllleerr
ssaaççaann  mmeelleekklleerr  vvaarrdd››..  ÖÖnnlleerriinnddee  aatteeflfltteenn  mm››zzrraakk  vvee  kkaammçç››llaarr  vvaarr..  ÖÖyyllee  ggöözzllee--
rrii  vvaarr  kkii,,  bbaakkmmaa¤¤aa  ttââkkaatt  ggeettiirriillmmeezz..  TTaahhtt  üüzzeerriinnddee  oottuurraann  mmeellee¤¤iinn,,  bbaaflfl››nnddaann
aayyaa¤¤››nnaa  kkaaddaarr  ggöözzlleerrii  vvaarr..  DDââiimmââ  öönnüünnddeekkii  ddeefftteerree  bbaakkaarr,,  bbiirr  aann  oonnddaann  ggöö--
zzüünnüü  aayy››rrmmaazzdd››..  ÖÖnnüünnddee  bbiirr  aa¤¤aaçç  vvaarrdd››..  HHeerr  yyaapprraa¤¤››nnddaa  bbiirr  kkiiflfliinniinn  iissmmii  yyaa--
zz››llmm››flfltt››..  ÖÖnnüünnddee  llee¤¤eenn  ggiibbii  bbiirr  flfleeyy  vvaarrdd››..  KKââhh  ssaa¤¤  eelliiyyllee  oonnddaann  bbiirr  flfleeyy  aall››pp
ssaa¤¤››nnddaakkii  nnûûrrâânnîî  mmeelleekklleerree  tteessllîîmm  eeddeerr,,  kkââhh  ssooll  eelliiyyllee  bbiirr  flfleeyy  aall››pp  ssoolluunnddaakkii
zzuullmmâânnîî  mmeelleekklleerree  vveerriirrddii..  (Bu) mmeellee¤¤ee  nnaazzaarr  eeddiinnccee,,  kkaallbbiimmee  bbiirr  kkoorrkkuu  ggeell--
ddii..  CCeebbrrââiill’’ee;;  ““BBuu  mmeelleekk  kkiimmddiirr??””  ddeeddiimm..  ““AAzzrrââiill’’ddiirr..  BBuunnuunn  yyüüzzüünnüü  ggöörr--
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mmee¤¤ee  kkiimmsseenniinn  ttââkkaattii  yyeettmmeezz”” ddeeddii..  YYaann››nnaa  vvaarr››pp;;  ““EEyy  AAzzrrââiill!!  BBuu,,  ââhhiirr  zzaa--
mmaann  ppeeyyggaammbbeerriiddiirr  vvee  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  hhaabbîîbbîî,,  sseevvggiilliissiiddiirr””  ddeeddii..  AAzzrrââiill
(aleyhisselâm) bbaaflfl››nn››  kkaalldd››rr››pp  tteebbeessssüümm  eettttii..  KKaallkk››pp  bbaannaa  ttââzziimm  eettttii;;  ““MMeerrhhââ--
bbââ!!  HHaakk  tteeââllââ  sseennddeenn  ddaahhaa  flfleerreeffllii  bbiirr  kkiimmssee  yyaarraattmmaadd››..  ÜÜmmmmeettiinn  ddee,,  ccüümmllee
üümmmmeettlleerrddeenn  üüssttüünnddüürr..  BBeenn  sseenniinn  üümmmmeettiinnee,,  bbaabbaa  vvee  aannaallaarr››nnddaann  ddaahhaa  ççookk
aacc››rr››mm””  ddeeddii..  ““SSeennddeenn  bbiirr  rriiccââmm  vvaarrdd››rr..  ÜÜmmmmeettiimm  zzaayy››fftt››rr..  OOnnllaarraa  yyuummuuflflaakk
ddaavvrraannaass››nn..  RRûûhhllaarr››nn››  rr››ffkk  iillee  aallaass››nn””  ddeeddiimm..  ““SSeennii  eenn  ssoonn  ppeeyyggaammbbeerr  oollaarraakk
ggöönnddeerreenn  vvee  kkeennddiinnee  hhaabbîîbb  kk››llaann  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  hhaakkkk››  iiççiinn,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ  ggee--
ccee  vvee  ggüünnddüüzzddee  yyeettmmiiflfl  kkeerrrree;;  ““ÜÜmmmmeett--ii  MMuuhhaammmmeedd’’iinn  rrûûhhllaarr››nn››  yyuummuuflflaakk--
ll››kkllaa  vvee  kkoollaayyll››kkllaa  aall  vvee  iiflfllleerriinnii  llüüttff  iillee  ggöörr””  ddiiyyee  eemmrreeddeerr..  BBuunnuunn  iiççiinn  bbeenn  ddee
sseenniinn  üümmmmeettiinnee,,  aannaa  vvee  bbaabbaallaarr››nnddaann  ddaahhaa  zziiyyââddee  flfleeffkkaatt  eeddeerriimm””  ddeeddii..

SSoonnrraa  bbeeflfliinnccii  kkaatt  ggöö¤¤ee  çç››kktt››kk,,  oorraaddaa  HHâârrûûnn’’llaa  (aleyhisselâm) kkaarrflfl››llaaflfltt››kk..
BBaannaa  ““MMeerrhhââbbââ””  ddeeddii  vvee  hhaayy››rr  dduuââddaa  bbuulluunndduu..

BBeeflfliinnccii  kkaatt  ggöökk  mmeelleekklleerriinniinn  iibbââddeettlleerriinnii  ggöörrddüümm..  CCüümmlleessii  aayyaakkttaa  dduurruu--
yyoorr  vvee  aayyaakkllaarr››nn››nn  ppaarrmmaakkllaarr››nnaa  nnaazzaarr  eeddiiyyoorr,,  aassllââ  bbaaflflkkaa  yyeerree  bbaakkmm››yyoorr,,
yyüükksseekk  sseessllee  tteessbbîîhh  eeddiiyyoorrllaarrdd››..  CCeebbrrââiill’’ddeenn (aleyhisselâm); ““BBuu  mmeelleekklleerriinn
iibbââddeettii  bbööyyllee  mmiiddiirr??””  ddiiyyee  ssoorrdduumm..  ““EEvveett,,  HHaakk  tteeââllââddaann  ddiillee  ddee,,  bbuu  iibbââddeettii
üümmmmeettiinnee  nnaassîîbb  eeyylleessiinn”” ddeeddii..  DDuuââ  eettttiimm..  CCeennââbb--››  HHaakk  iihhssâânn  eettttii..

SSoonnrraa  aalltt››nncc››  kkaatt  ggöö¤¤ee  çç››kktt››kk..  OOrraaddaa  MMûûssââ (aleyhisselâm) iillee  kkaarrflfl››llaaflfltt››kk..  BBaa--
nnaa  ““MMeerrhhââbbââ””  ddeeddii  vvee  hhaayy››rr  dduuââddaa  bbuulluunndduu..  SSoonnrraa  yyeeddiinnccii  kkaatt  ggöö¤¤ee  yyüükksseellddiikk,,
aayynn››  ssoorruu--cceevvaappttaann  ssoonnrraa  ‹‹bbrrââhhiimm’’ii (aleyhisselâm) BBeeyytt--ii  MMaa’’mmûûrr’’aa  aarrkkaass››nn››
ddaayyaamm››flfl  oollaarraakk  bbuulldduumm.. OO  BBeeyytt--ii  MMaa’’mmûûrr  kkii,,  hheerr  ggüünn  oorraayyaa  yyeettmmiiflfl  bbiinn  mmeelleekk
ggiirriiyyoorr (bir daha s›ralar› gelmiyor). ‹‹bbrrââhhiimm’’ee  (aleyhisselâm) sseellââmm  vveerrddiimm..  SSee--
llââmm››mm››  aalldd››..  ““MMeerrhhââbbââ  ssââlliihh  ppeeyyggaammbbeerr,,  ssââlliihh  oo¤¤uull””  ddeeddii.. (Sonra;) ““YYaa  MMuu--
hhaammmmeedd!!  CCeennnneett’’iinn  yyeerrii  ggââyyeett  llââttiiff  vvee  ttoopprraa¤¤››  tteemmiizzddiirr..  ÜÜmmmmeettiinnee  ssööyyllee,,  oorraa--
yyaa  ççookk  aa¤¤aaçç  ddiikkssiinnlleerr””  ddeeddii..  ““CCeennnneett’’ee  aa¤¤aaçç  nnaass››ll  ddiikkiilliirr??””  ddeeddiimm..  ““LLââ  hhaavvllee  vvee--
llââ  kkuuvvvveettee  iillllââ  bbiillllaahh”” (Bir rivâyette ise; “SSüübbhhâânneellllaahhii  vveellhhaammddüülliillllaahhii  vvee  llââ
iillââhhee  iillllaallllaahhüü  vvaallllaahhüü  eekkbbeerr”) tteessbbîîhhiinnii  ookkuuyyaarraakk””  ddeeddii..  (Cebrâil aleyhisselâm)
ssoonnrraa  bbeennii,,  SSiiddrreett--üüll--mmüünntteehhââ’’yyaa  ggööttüürrddüü..  SSaannkkii  oonnuunn  yyaapprraakkllaarr››  ffiill  kkuullaakkllaarr››
ggiibbii,,  mmeeyyvveelleerrii  ddee  kkuulleelleerr  ggiibbii  iiddii..  OO  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  eemmiirrlleerriinnddeenn  hheerrhhaannggii  bbii--
rriissiiyyllee  kkaarrflfl››llaaflfltt››¤¤››nnddaa,,  ööyylleessiinnee  ddee¤¤iiflfliiyyoorrdduu  vvee  ggüüzzeelllleeflfliiyyoorrdduu  kkii,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ--
nn››nn  yyaarraattmm››flfl  oolldduu¤¤uu  mmaahhllûûkkââtt››nnddaann,,  hhiiçç  kkiimmssee  oonnuunn  ggüüzzeellllii¤¤iinnii  aannllaattaammaazz..

CCeebbrrââiill  (aleyhisselâm),,  SSiiddrreett--üüll  mmüünntteehhââ’’nn››nn  iilleerriissiinnee  iilleettttii  vvee  bbaannaa  vvee--
ddââ eeyylleeddii.. DDeeddiimm  kkii::  ““EEyy  CCeebbrrââiill!!  BBeennii  yyaallnn››zz  mm››  bb››rraakk››yyoorrssuunn??””  CCeebbrrââiill
(aleyhisselâm) ››zzdd››rrââbbaa  ddüüflflttüü..  HHaakk  tteeââllâânn››nn  hheeyybbeettiinnddeenn  ttiittrreemmee¤¤ee  bbaaflflllaadd››
vvee;;  ““YYaa  MMuuhhaammmmeedd!!  EE¤¤eerr bbiirr  aadd››mm  (daha) aattaarrssaamm,,  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  aazzaammee--
ttiinnddeenn  hheellââkk  oolluurruumm..  BBüüttüünn  vvüüccûûdduumm  yyaannaarr,,  yyookk  oolluurr””  ddeeddii..””

Âlemlerin efendisi buraya kadar Cebrâil aleyhisselâm ile gelmiflti. Cebrâil
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aleyhisselâm, burada kendisini, yarat›lm›fl oldu¤u sûret üzere alt› yüz kanad›n›
açm›fl, her bir kanad›nda inciler, yâkutlar saç›l›r bir hâlde Resûlullah’a göster-
di. Sonra ziyâs› güneflten daha parlak, Refref ad›nda yeflil bir Cennet yayg›s›
geldi. Durmadan Allahü teâlân›n zikriyle meflgûl oluyor, bulundu¤u âlemi tes-
bîh sedâs› dolduruyordu.

Peygamber efendimize selâm verdi. Resûlullah efendimiz Refref’in üzerine
oturdu. Bir anda çok yükseklere ç›kt›lar, hicâb denilen yetmifl bin perdeden
geçtiler. Her hicâb aras› çok uzak idi.Her perdede vazifeli melekler vard›. Ref-
ref Peygamber efendimizi birer birer o perdelerden geçirdi. Böylece; kürsî, arfl
ve rûh âlemlerini aflt›lar.

Habîb-i ekrem ve Nebiyy-i muhterem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz,
her bir perdeden geçerken; “Korkma yâ Muhammed! Yaklafl, yaklafl!” diye em-
redildi¤ini duyuyordu. Öyle yak›n oldu ki, KKaabbee--kkaavvsseeyynn makâm›na eriflti. Bilin-
meyen, anlafl›lamayan, anlat›lamayan flekilde, Allahü teâlân›n diledi¤i yükseklik-
lere ulaflt›. Mekâns›z, zamâns›z, cihetsiz, s›fats›z olarak rü’yet hâs›l oldu yâni Al-
lahü teâlây› gördü. Gözsüz, kulaks›z, vâs›tas›z, ortams›z olarak Rabbi ile konufl-
tu. Hiçbir mahlûkun bilemeyece¤i, anlayamayaca¤› nîmetlere kavufltu.

‹mâm-› Rabbânî hazretleri ““MMeekkttûûbbââtt”›nda buyuruyor ki: “O Server aley-
hisselâtü vesselâm, Mîrâc gecesinde, Rabbini dünyâda görmedi. Âhirette gör-
dü. Çünkü, Resûl aleyhisselâm o gece, zaman ve mekân çevresinden d›flar› ç›k-
t›. Ezelî ve ebedî bir ân buldu. Bafllang›c› ve sonu, bir nokta olarak gördü. Cen-
net’e gideceklerin, binlerce sene sonra, Cennet’e gidifllerini ve Cennet’te olufl-
lar›n› o gece gördü. ‹flte o makamdaki görmek, dünyâda görmek de¤ildir. Âhi-
ret görmesi ile görmektir.” 

Peygamber efendimize; “Rabbini senâ eyle!” buyruldu¤unda, O hemen;
““EEtttteehhiiyyyyââttüü  lliillllaahhii  vveessssaalleevvââttüü  vveettttaayyyyiibbââtt”” (yâni, bütün lisânlar ile olan medh-
ler, övgüler ve senâlar, beden ile olan hizmetler ve tâatler, mal ile olan iyilik-
ler ve ihsânlar Allahü teâlâ için olsun) dedi. Önce Allahü teâlâ, Habîbine göz-
süz, kulaks›z, vâs›tas›z, mekâns›z olarak; “Esselâmü aleyke eyyühennebiyyü
ve rahmetullahi ve berekâtüh. (Ey Resûlüm! Selâm›m, bereketim ve rahmetim
senin üzerine olsun) “ buyurarak, selâm verdi. Peygamber efendimiz; “EEsssseellââ--
mmüü  aalleeyynnââ  vvee  aallââ  iibbââddiillllââhhiissssââlliihhiinn (Ya Rabbi! Bize ve sâlih kullar›na da selâm
olsun)” diye cevap verdiler. Bunu ifliten melekler hep bir a¤›zdan; “Eflhedü en-
lâ ilâhe illallah ve eflhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh (Gözümle
görmüfl gibi bilir ve inan›r›m ki, Allahü teâlâdan baflka ilâh yoktur. Muhammed
aleyhisselâm O’nun kulu ve resûlüdür.)” dediler. 

Peygamber efendimiz; ““EEsssseellââmmüü  aalleeyynnââ......” deyince, Alllahü teâla ; “Ey
Habîbim! Burada ikimizden baflka kimse yoktur. Niçin aleynâ (bize) dedin?“

124



buyurdu. Resûlullah efendimiz; “YYââ  ‹‹llââhhii!!  ÜÜmmmmeettiimmiinn  bbeeddeennlleerrii  ggeerrççii  bbeenniimm--
llee  ddee¤¤iillddiirr..  LLââkkiinn  rrûûhhllaarr››  bbeenniimmlleeddiirr..  NNaazzaarr--››  iinnââyyeettiimm  vvee  kkeemmââll--ii  hhiimmmmeettiimm
oonnllaarrddaann  uuzzaakk  ddee¤¤iillddiirr..  BBaannaa  sseellââmm  vveerrddiinn,,  bbeennii  ccüümmllee  kkööttüüllüükklleerrddeenn  uuzzaakk  eeyy--
lleeddiinn..  ÂÂhhiirr  zzaammaann  ffiittnneessiinnee  uu¤¤rraamm››flfl,,  oo  ffaakkiirr,,  ddeerrttllii  üümmmmeettiimmii,,  bbuu  bbüüyyüükk  iikkrrââmm
vvee  iihhssâânnllaarrddaann  nnaass››ll  mmaahhrrûûmm  eeddeeyyiimm??  BBööyyllee  nnîîmmeetttteenn  oonnllaarr››  nnaass››ll  nnaassiippssiizz  kk››--
llaayy››mm??”” diye cevap verdi. 

Allahü teâlâ buyurdu ki; “Ey Habîbim! Bu gece benim misâfirimsin. Dile
benden ne istersin?” Resûlullah efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem; ““ÜÜmmmmee--
ttiimmii  iisstteerriimm (yâ Rabbî)” dedi.

Rivâyete göre bu flekilde Hâk teâlâ, bu suali yedi yüz defa tekrarlad›. Resû-
lullah efendimiz hepsinde ”ÜÜmmmmeettiimmii  iisstteerriimm”” diye cevap verdi. Allahü teâlâ ;
“Hep ümmetini istersin” buyurunca, O; ” EEyy  RRaabbbbiimm!!  DDiilleeyyeenn  bbeenniimm,,  vveerreenn
sseennssiinn..  CCüümmllee  üümmmmeettiimmii  bbaannaa  bbaa¤¤››flflllaa”” diye taleb etti. Cenâb-› Hâk; “E¤er üm-
metinin hepsini bu gece sana ba¤›fllarsam, benim rahmetim ve senin izzetin zâ-
hir olmaz. Bir k›sm›n› bu gece sana ba¤›fllad›m. ‹ki k›sm›n› te’hir ettim. K›yâ-
met günü sen dileyesin, ben ba¤›fll›yay›m. Ta ki, benim rahmetim ve senin iz-
zetin (flerefin) belli olsun.” buyurdu.

Sevgili Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem bir hadîs-i flerîfinde bu-
yurdular ki: “OO  ggeeccee (Mîrâc gecesi), AAllllaahhüü  tteeââllââddaann  ccüümmllee  üümmmmeettiimmiinn  hheessaa--
bb››nn››  bbaannaa  ››ssmmaarrllaammaass››nn››  iisstteeddiimm..  HHââkk  tteeââllââ  bbuuyyuurrdduu  kkii::  “Yâ Muhammed! Bun-
dan murâd›n odur ki, hiç kimse, ümmetinin kabahatlerine muttali olmas›n. Be-
nim murâd›m odur ki, sen flefkatli peygambersin, yabanc›lara oldu¤u gibi sen-
den dahî kabahatleri ve çirkin iflleri örtülü olsun. Yâ Muhammed! Sen onlar›n
yol göstericisisin. Ben onlar›n Rabbiyim. Sen onlar› yeni gördün. Ben evvelden
ebede onlara nazar ettim ve nazar ederim. Yâ Muhammed! E¤er senin ümme-
tin ile söyleflmeyi sevmeseydim, k›yâmet günü onlar› hesaba çekmezdim. Bü-
yük ve küçük hiçbir günahlar›n› sormazd›m.””

AAllllaahhüü  tteeââllââ  bbuuyyuurrdduu  kkii:: “Yâ Muhammed! Mübârek gözünü aç ve aya¤›n›n
alt›na nazar eyle.” BBaakktt››mm,,  bbiirr  aavvuuçç  ttoopprraakk  ggöörrddüümm..  HHââkk  tteeââllââ  bbuuyyuurrdduu
kkii::”Cümle var olan fleyler senin aya¤›n›n topra¤›d›r. O topra¤› m› dostun
huzûruna getirdin? Bir dost ete¤ine bulaflan tozu ba¤›fllamaktan bana, senin
ümmetini ba¤›fllamak daha kolayd›r.””

Yâ Habîbim nedir ol kim diledin,
Bir avuç topra¤a minnet mi eyledin?

Ben sana âfl›k olunca ey flerîf.
Senin olmaz m› dü âlem ey latîf?
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Peygamber efendimiz bir hadîs-i flerîflerinde buyurdular ki: ““HHââkk  ttee--
ââllââyyaa  bbiirr  nniiccee  ssuuââlllleerr  eettttiimm..  CCeevvaabb››nn››  iiflfliittttiimm..  SSuuââll  eettttii¤¤iimmee  ppiiflflmmâânn  ooll--
dduumm..  ( Bunlardan bâz›lar› flunlard›r) ““YYââ  RRaabbbbii!!  CCeebbrrââiill’’ee  aalltt››  yyüüzz  bbiinn
kkaannaatt  vveerrddiinn..  BBuunnaa  kkaarrflfl››  bbaannaa  oollaann  iihhssâânn››nn  nneeddiirr??””  HHââkk  tteeââllââ  bbuuyyuurrdduu  kkii::
”Senin bir k›l›n bana Cebrâil’in alt› yüz bin kanad›ndan sevgilidir. Senin
bir k›l›n›n sebebiyle, binlerce âsî günahkâr› k›yâmet günü âzâd ederim
Yâ Muhammed! Cebrâil kanad›n› açsa, do¤u ile bat› aras›n› doldurur.
Sen flefâat etsen, do¤u ile bat› aras› âsî dolu olsa, hepsini sana ba¤›flla-
r›m.” DDeeddiimm  kkii::  ““PPeeddeerriimm  ÂÂddeemm’’ee (aleyhisselâm) kkaarrflfl››  mmeelleekklleerrii  sseeccddee
eettttiirrddiinn.. BBuunnaa  kkaarrflfl››,,  bbaannaa  oollaann  iikkrrââmm››nn  nneeddiirr??”” HHaakk  tteeââllââ  bbuuyyuurrdduu  kkii::
“Meleklerin, Âdem’e secde etmeleri, senin nûrunun, onun aln›nda olma-
s› sebebiyledir. Yâ Muhammed! Sana ondan üstün fley verdim. ‹smini is-
mime yakîn eyledim ve Arfl-› âlâ üstüne yazd›m. O zaman Âdem yarat›l-
mam›fl idi, nâm› ve niflân› yok idi. Senin ismini gökler kap›s›nda, hicâb-
lar üzerinde, Cennetler kap›s›nda, köflkler ve a¤açlarda, Cennet’in her
yerinde yazd›m. Cennet’te, üzerinde “Lâ ilâhe illallah Muhammedün re-
sûlullah” yaz›lm›fl olmayan hiçbir fley yok idi. Bu mertebe, Âdem’e ve-
rilen mertebeden daha üstündür.””

Zât›ma mir’ât edindim zât›n›,
Bile yazd›m ad›m ile ad›n›.

““YYââ  RRaabbbbîî!!  NNûûhh’’aa (aleyhisselâm) ggeemmii  vveerrddiinn..  BBuunnaa  kkaarrflfl››  bbaannaa  nnee  iihhssâânn
eeyylleeddiinn??””  BBuuyyuurrdduu  kkii::  “Sana Burâk verdim ki, bir gecede yerden Arfl’a erifl-
tirdim. Cennet ve Cehennem’i gördün. Ümmetine de mescidler verdim ki,
k›yâmet günü gemilere biner gibi ümmetin o mescidlere binip, S›rat’› göz
aç›p yumacak kadar zamanda geçip Cehennem’den halâs olurlar.”

““YYââ  RRaabbbbîî!!  ‹‹ssrrââiill  oo¤¤uullllaarr››nnaa  kkuuddrreett  hheellvvaass››  iillee  bb››lldd››rrcc››nnaa  bbeennzzeerr  kkuuflfl  eettii
iinnddiirrddiinn..””  HHaakk  tteeââllââ  bbuuyyuurrdduu  kkii::  “Sana ve ümmetine, dünyâ ve âhiret nî-
metini ihsân ettim. ‹srâilo¤ullar›n›n flekillerini, insan sûretinden; ay›,
maymun ve h›nz›r sûretine çevirdim. Senin ümmetinin hiç birini öyle
yapmad›m. Onlar›n amelleri gibi amel etseler dahî, bu belây› onlara revâ
görmedim. Yâ Muhammed! Sana bir sûre verdim ki, ona benzer bir sûre
Tevrât’ta ve ‹ncîl’de yoktur. O sûre Fâtiha sûresidir. Her kim o sûreyi
okusa, vücûdu Cehennem’e haram olur. O kimsenin ana ve babas›n›n azâ-
b›n› hafifletirim. Yâ Muhammed! Ben, senden ekrem (k›ymetli, üstün, fle-
refli) kimse yaratmad›m. Sana ve ümmetine gecede ve gündüzde elli va-
kit namaz farz ettim. 
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Yâ Muhammed! Her kim benim birli¤imi kabûl ederse ve bana ortak
koflmaz ise Cennet onlar›nd›r. Böyle olan ümmetine Cehennem’i haram
ettim. Ümmetine karfl› rahmetim, gadab›m› aflm›flt›r.

Yâ Muhammed! Benim kat›mda cümle halktan ekremsin, flereflisin. K›-
yâmet günü sana o kadar ikrâmlar yapar›m ki, cümle âlem hayret ederler. Ey
Habîbim! Sen Cennet’e girmeyince, sâir enbiyâya ve ümmetlerine yasakt›r.
Senin ümmetin girmeyince, gayri ümmet girmez. Yâ Muhammed! ‹ster mi-
sin ki, senin ve ümmetin için neler haz›rlad›m göresin?” ““‹‹sstteerriimm  yyââ  RRaabbbbîî!!””
ddeeddiimm..  ‹‹ssrrââffiill’’ee  hhiittââpp  eeddiipp;; “Ey ‹srâfil! Kulum ve emînim ve resûlüm Ceb-
râil’e de ki, Habîbimi Cennet’e iletip, Habîbim ve ümmeti için Cennet’te ne-
ler haz›rlad›m ise göstersin. Tâ ki, Mübârek hat›r› endifleden halâs ola” bbuu--
yyuurrdduu””

Âlemlerin efendisi olan sevgili Peygamberimiz, ‹srâfil aleyhisselâm
ile birlikte Cebrâil aleyhiselâm›n yan›na geldiler. Allahü teâlân›n emri-
ni yerine getirmek için Cebrâil aleyhisselâm, Peygamber efendimizi sal-
lallahü aleyhi ve sellem Cennet’e götürdü. Melekler, ellerinde biri hul-
le, di¤eri nûr dolu tabaklarla bekliyorlard›. Cebrâil aleyhisselâm; “Yâ
Resûlullah! Bunlar, Âdem aleyhisselâmdan seksen bin y›l önce yarat›l-
d›. Bu makamda, tabaktakileri sana ve ümmetine saçmak için sab›rs›zla-
n›rlar. K›yâmet günü hazretin ve ümmetin, Allahü teâlân›n emriyle Cen-
net’in efli¤ine ayak bas›nca, bu melekler tabaklardaki cevahiri üzerinize
saçacaklard›r” dedi. Cennet’te vazifeli olan R›dvan ismindeki melek,
onlar› karfl›lad›. Peygamber efendimize müjdeler verdi ve ; “Hak teâlâ,
ikisini senin ümmetine, birini de di¤er ümmetlerine vermek için Cen-
net’i üç k›s›m etti” dedi ve Cennet’in her taraf›n› gezdirdi.

Habîb’i ekrem efendimiz buyurdular ki: “CCeennnneett  oorrttaass››nnddaa  bbiirr  ››rrmmaakk  ggöörr--
ddüümm..  AArrflfl’’››nn  yyuukkaarr››ss››nnddaa  aakkaarr..  BBiirr  yyeerrddeenn  ssuu,,  ssüütt,,  hhaammrr  vvee  bbaall  çç››kkaarr..  AAssllââ  bbiirr--
bbiirriinnee  kkaarr››flflmmaazz..  OO  ››rrmmaa¤¤››nn  kkeennaarr››  zzeebbeerrcceeddddeenn  iiddii..  ‹‹ççiinnddeekkii  ttaaflflllaarr  cceevvââhhiirr,,
bbaallçç››¤¤››  aammbbeerr,,  oottllaarr››  zzaa’’ffeerrâânn  iiddii..  EEttrraaff››nnaa  ggüümmüüflfl  bbaarrddaakkllaarr  kkooyymmuuflflllaarr,,  ssaayy››--
llaarr››  ggöökktteekkii  yy››lldd››zzllaarrddaann  zziiyyââddee  iiddii..  ÇÇeevvrreessiinnddee  kkuuflflllaarr  oolluupp,,  bbooyyuunnllaarr››  ddeevvee
bbooyynnuu  ggiibbii  iiddii..  HHeerr  kkiimm  oonnllaarr››nn  eettiinnddeenn  yyeessee  vvee  oo  ››rrmmaakkttaann  iiççssee,,  HHââkk  tteeââllââ--
nn››nn  rr››zzââss››nnaa  mmaazzhhaarr  oolluurr..  CCeebbrrââiill’’ee;;  “Bu ›rmak nedir?” ddiiyyee  ssoorrdduumm..  “Kev-
ser’dir. Hâk teâlâ onu sana vermifltir. Sekiz Cennet’te olan bostanlara bu
Kevserden akar” ddeeddii..  OO  ››rrmmaa¤¤››nn  kkeennaarr››nnddaa  ççaadd››rrllaarr  ggöörrddüümm..  CCüümmlleessii  iinnccii
vvee  yyaakkuuttttaann  iiddii..  CCeebbrrââiill’’ee  ssuuaall  eettttiimm.. “Senin hatunlar›n›n menzilleridir” ddee--
ddii..  OO  ççaadd››rrllaarrddaa  hhuurriilleerr  ggöörrddüümm..  YYüüzzlleerrii  ggüünneeflfl  ggiibbii  ppaarrllaarr  iiddii  vvee  ccüümmlleessii
aavvaazz  eeddiipp,,  eennvvââ--ii  nnaa¤¤mmeelleerr  iillee  tteerreennnnüümm  eeddeerrlleerrddii.. DDeerrlleerrddii  kkii::  ““Biz sevinç-
li ve nefl’eliyiz. Bize hiç üzüntü gelmez. Biz donanm›fl›z, hiç üryân olmay›z.
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Biz gençleriz, hiç yafllanmay›z. Biz iyi huyluyuz, hiç k›zmay›z. Biz hep böy-
leyiz, hiç ölmeyiz.” SSaaââddeett  kkööflflkklleerriinnee  vvee  aa¤¤aaççllaarr››nnaa  eerriiflfliipp,,  oonnllaarr››nn  nnaa¤¤mmee  vvee
sseeddââllaarr››  hheerr  yyeerrii  kkaappllaarr..  ÖÖyyllee  hhooflfl  sseesslleerrii  vvaarrdd››rr  kkii,,  oo  nnaa¤¤mmeelleerr,,  ddüünnyyââyyaa  ggeell--
sseeyyddii,,  ööllüümm  vvee  mmiihhnneett  ddüünnyyââddaa  oollmmaazzdd››..  CCeebbrrââiill  ddeeddii  kkii::  ““Bunlar›n yüzleri-
ni görmek istermisin?” ““‹‹sstteerriimm””  ddeeddiimm..  BBiirr  ççaadd››rr››nn  kkaapp››ss››nn››  aaççtt››..  BBaakktt››mm..
ÖÖyyllee  ggüüzzeell  ssûûrreettlleerr  ggöörrddüümm  kkii,,  ee¤¤eerr  bbüüttüünn  öömmrrüümmccee  oonnllaarr››nn  ggüüzzeellllii¤¤iinnii  aann--
llaattssaamm,,  bbiittiirreemmeemm..  YYüüzzlleerrii  ssüütttteenn  bbeeyyaazz,,  yyaannaakkllaarr››  yyââkkuuttttaann  kk››rrmm››zz››  vvee  ggüü--
nneeflfltteenn  ppaarrllaakktt››..  DDeerriilleerrii  iippeekktteenn  yyuummuuflflaakk  vvee  aayy  ggiibbii  ››flfl››kkll››,,  kkookkuullaarr››  mmiisskktteenn
ddaahhaa  ggüüzzeellddii..  SSaaççllaarr››  ggââyyeett  ssiiyyaahh,,  kkiimmii  öörrüüllmmüüflfl,,  kkiimmii  ttooppllaannmm››flfl,,  kkiimmii  ssaall››--
vveerriillmmiiflfl,,  oottuurrssaa,,  eettrrââff››nnddaa  ççaadd››rr  ggiibbii  oolluurr,,  kkaallkkssaa,,  aayyaa¤¤››nnaa  kkaaddaarr  uuzzaann››rrdd››..
HHeerr  bbiirriinniinn  öönnüünnddee  bbiirr  hhiizzmmeettççii  dduurruurrdduu..  CCeebbrrââiill;;  “Bunlar, senin ümmetin
içindir.” ddeeddii..””

Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem buyurdular ki: ““SSee--
kkiizz  CCeennnneett’’iinn  bbaa¤¤  vvee  bboossttaann››nn››  vvee  hheerr  ttüürrllüü  nnîîmmeettlleerriinnii  ggöörrddüümm..  CCeehheenn--
nneemm’’ii  vvee  ddeerreecceelleerriinnii  ddee  ggöörrsseemm  ddiiyyee  hhaatt››rr››mmaa  ggeellddii..  CCeebbrrââiill  eelliimmii  ttuuttuupp,,
CCeehheennnneemm’’iinn  eenn  bbüüyyüükk  mmeellee¤¤ii  MMââlliikk’’ee  ggööttüürrddüü..  “Ey Mâlik! Hazreti Mu-
hammed, düflmanlar›n Cehennem’deki yerlerini görmek ister (O’na Ce-
hennem’i göster) ddeeddii..  MMââlliikk,,  CCeehheennnneemm’’iinn  ttaabbaakkaallaarr››nn››  aaççtt››..  YYeeddii  ttaabbaa--
kkaa  (n›n hepsini) ggöörrddüümm..  YYeeddiinnccii  ttaabbaakkaayyaa  HHââvviiyyee  ddeerrlleerr..  OOnnuunn  aazzââbb››,,  ddii--
¤¤eerr  ttaabbaakkaallaarrddaann  kkaatt  kkaatt  zziiyyââddee  iiddii..  MMââlliikk’’ee  ssuuaall  eettttiimm::  ““ Bu tabaka han-
gi tâifeye azâb olunur?” MMââlliikk;;  ““FFiirr’’aavvnn  vvee  KKâârruunn  vvee  sseenniinn  üümmmmeettiinniinn
mmüünnââff››kkllaarr››nnaa  aazzââbb  oolluunnuurr””  ddeeddii..  AAlltt››nncc››  ttaabbaakkaa  LLaazzyy’’ddiirr..  OOrraaddaa,,  mmüüflflrriikk--
lleerree (hiç dini olmayanlara) aazzââbb  oolluunnuurr..  BBeeflfliinnccii  ttaabbaakkaa  HHuuttââmmee’’ddiirr..  OOrraa--
ddaa,,  aatteeflflee,,  öökküüzzee  ttaappaannllaarraa,,  bbuuddiissttlleerree  aazzââbb  oolluunnuurr..  DDöörrddüünnccüü  ttaabbaakkaa  CCaa--
hhîîmm’’ddiirr..  OOrraaddaa;;  ggüünneeflflee,,  yy››lldd››zzllaarraa  ttaappaannllaarraa  aazzââbb  oolluunnuurr..  ÜÜççüünnccüü  ttaabbaakkaa
SSaakkaarr’’dd››rr..  OOrraaddaa,,  HH››rriissttiiyyaannllaarraa  aazzââbb  oolluunnuurr..  ‹‹kkiinnccii  ttaabbaakkaa  SSaaîîrr’’ddiirr..  OOrraa--
ddaa  YYaahhuuddiilleerree  aazzââbb  oolluunnuurr..  BBiirriinnccii  ttaabbaakkaa  CCeehheennnneemm’’ddiirr..  BBuunnuunn  aazzââbb››
ööbbüürr  ttaabbaakkaallaarr››nn  aazzââbb››nnddaann  aazz  iiddii.. (Buna ra¤men) oorraaddaa  aatteeflfltteenn  yyeettmmiiflflbbiinn
ddeerryyââ  ggöörrddüümm..  HHeerr  bbiirr  ddeerryyââ  oo  kkaaddaarr  bbüüyyüükk  iiddii  kkii,,  ee¤¤eerr  yyeerrlleerrii  vvee  ggöökklleerrii
bbiirr  ddeerryyââyyaa  aattssaallaarr  vvee  bbiirr  mmeellee¤¤ee  eemmrreettsseelleerr,,  bbiinn  yy››ll  aarraassaa  bbuullmmaakk  mmüümm--
kküünn  oollmmaazzdd››..  ZZeebbâânniilleerr (Cehennem’de vazifeli melekler) ööyyllee  aazzaammeettllii
iiddii  kkii,,  ee¤¤eerr  oonnllaarrddaann  bbiirrii,,  yyeerrlleerrii  vvee  ggöökklleerrii  aa¤¤zz››nn››nn  bbiirr  kkeennaarr››nnaa  kkooyyssaa,,  hhiiçç
bbeellllii  oollmmaazzdd››..  OO  ddeerryyââllaarr  ddaallggaallaann››pp,,  kkoorrkkuunnçç  sseeddââllaarr  hhââss››ll  oolluurrdduu..  EE¤¤eerr  oo
sseesstteenn  ddüünnyyââyyaa  aazz  bbiirr  sseess  ggeellsseeyyddii,,  bbüüttüünn  ccaannll››llaarr  hheellââkk  oolluurrdduu..  ““BBuu  ttaabbaa--
kkaa  hhaannggii  ttââiiffee  iiççiinnddiirr??””  ddiiyyee  ssuuââll  eettttiimm..  MMââlliikk  cceevvââpp  vveerrmmeeddii..  TTeekkrraarr  ssûû--
aall  eettttiimm  SSüükkûûtt  eettttii......

Cebrâil, Mâlik’e; “Senden cevap bekliyor” dedi. O da; “Beni mâzur
gör” diye özür diledi. Ben; “Her ne ise cevap ver ki, bugün tedâriki müm-
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kün ola” dedim. Mâlik; “Yâ Resûlallah! Senin ümmetinin âsîleri içindir,
onlara nasihat eyle. Tâ ki bu korkunç yerden kendilerini korusunlar. Vü-
cutlar›n› böyle azâba sürükleyecek fleylerden kaç›ns›nlar. O gün ben âsî-
lere merhamet etmem. Ne ak sakall› ihtiyarlar›na, ne de gençlerine flefkât
göstermem” dedi.

Âlemlerin efendisi a¤lamaya bafllad›. Mübârek bafl›ndan sar›¤›n› ç›ka-
r›p, flefâate ve (Allahü teâlâya) yalvarmaya bafllad›. Ümmetinin zay›fl›¤›-
n› ve böyle azâba tâkat getiremeyeceklerini söyleyerek, o kadar ki, Ceb-
râil aleyhisselâm ve cümle melekler de berâber a¤laflt›lar. Allahü teâlâdan
hitap geldi ki: ““EEyy  HHaabbîîbbiimm!!  SSeenniinn  hhüürrmmeettiinn  vvee  kk››yymmeettiinn  bbeenniimm  kkaatt››mmddaa
bbüüyyüükkttüürr,,  dduuâânn  kkaabbûûll  oolluunnmmuuflflttuurr..  HHaatt››rr››nn››  hhooflfl  ttuutt..  SSeennii,,  mmuurrââdd››nnaa  eerriiflflttiirr--
ddiimm..  SSaannaa  ööyyllee  bbiirr  mmaakkaamm  vveerriirriimm  kkii,,  ppeekk  ççookk  ssaayy››ddaa  ââssîîlleerrii,,  sseenniinn  flfleeffââ--
aattiinn  iillee  bbaa¤¤››flflllaarr››mm..  TTââ  kkii,,  sseenn  yyeetteerr  ddiiyyeessiinn..  EEyy  HHaabbîîbbiimm!!  HHeerr  kkiimm,,  bbeenniimm
eemmrriimmii  ttuuttaarrssaa  aazzââbb  vvee  cceezzââddaann  kkuurrttuulluurr,,  rraahhmmeettiimmee  nnââiill  oolluurr..  CCeennnneett’’ttee
bbeennii  ggöörrmmeekk  flfleerreeffiinnee  kkaavvuuflfluurr..  SSaannaa  vvee  üümmmmeettiinnee  ggeecceeddee  vvee  ggüünnddüüzzddee  eell--
llii  vvaakkiitt  nnaammaazz  ffaarrzz  eettttiimm..””

Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem devâm ederek; ““OO  mmaakkaamm--
ddaann  (sonra) AArrflfl’’aa  eerriiflflttiimm..  SSeemmââvvââttttaann  ggeeççiipp,,  MMûûssââ’’nn››nn  (aleyhisselâm) bbuu--
lluunndduu¤¤uu  mmaakkââmmaa  ggeellddiimm..  BBaannaa;;  ““  HHaakk  tteeââllââ,,  ssaannaa  vvee  üümmmmeettiinnee  nnee  ffaarrzz  eeyy--
lleeddii??  DDeeddii..  BBeenn  ddee  ““Her gün ve gece için elli vakit namaz k›l›nmas›n› ba-
na farz k›ld›” ddeeddiimm..  ““Rabbine dön, biraz hafifletmesini dile. Çünkü üm-
metin bunun alt›ndan kalkamaz. Ben ‹srâil o¤ullar›n› denedim ve yokla-
d›m” ddeeddii..  BBuunnuunn  üüzzeerriinnee,,  RRaabbbbiimmee  ddöönnddüümm  vvee  ddeeddiimm  kkii:: “Yâ Rabbî!
Ümmetimden (bu emri) biraz hafif eyle!“ BBuunnuunn  üüzzeerriinnee  eellllii  vvaakkiitttteenn  ssââ--
ddeeccee  bbeeflfl  vvaakkiitt  iinnddiirrddii..  MMûûssââ’’yyaa (aleyhisselâm) ddöönnddüümm  vvee  (befl vakit in-
dirdi) ddeeddiimm..  DDeeddii  kkii:: “Rabbine dön! Biraz daha hafifletmesini dile. Çün-
kü ümmetin bunun alt›ndan kalkamaz. BBööyylleeccee  MMûûssââ (aleyhisselâm) iillee
RRaabbbbiimmiinn  aarraass››nnddaa  ggiiddiipp  ggeellddiimm  vvee  nniihhââyyeett  AAllllaahhüü  tteeââllââ  flflööyyllee  bbuuyyuurrdduu::
““Bu namaz› befl vakte indirdim. Her namaz için on sevâb vard›r. Bu ba-
k›mdan sonunda yine elli namaz olur. Zîrâ her kim bir sevâb› kastedip de
yapamazsa, onun için bir sevâb yaz›l›r. Fakat yaparsa, bire mukâbil tam
on sevâb yaz›l›r. Fakat bir günaha kastedip yapmazsa, hiçbir fley yaz›l-
maz. Yaparsa, ancak o bir günah olarak kayda geçer.” SSoonnrraa  MMûûssââ’’yyaa
(aleyhisselâm) iinniipp  dduurruummuu  aannllaatttt››mm..  YYiinnee;;  ““Dön, biraz daha hafifletme-
sini dile” ddeeddii..  BBuunnuunn  üüzzeerriinnee  oonnaa;;  “Rabbime çok münâcâtta bulundu¤um
için art›k utan›yorum” ddeeddiimm““  buyurdular.

Allahü teâlâ böylece sevgili Peygamberimizin çekti¤i s›k›nt›larla yara-
lanan mübârek kalbini, tesellî eyledi. Hiçbir mahlûkuna vermedi¤i, kim-
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senin bilemiyece¤i, anlayamayaca¤› nîmetleri, O’na ihsân eyledi.
Âlemlerin efendisi, sonra bir anda Kudüs’e ve oradan Mekke-i müker-

reme’ye, Ümm-i Hâni’nin evine geldiler. Yatt›¤› yer henüz so¤umam›fl,
le¤endeki abdest suyunun hareketi durmam›fl idi. D›flarda dolaflan Ümm-
i Hâni uyuklam›fl, bir fleyden haberi olmam›flt›. Peygamber efendimiz,
Kudüs’ten Mekke’ye gelirken, Kureyfl’in kervan›na rastlad›. Kervandaki
bir deve ürktü, y›k›ld›. 

Resûlullah Efendimiz, sabah olunca, Kâbe yan›na gidip mîrâc›n› anlat-
t›. Kâfirler; “Muhammed akl›n› kaç›rm›fl, iyice sap›tm›fl” diye alay ettiler.
Müslüman olma¤a niyetli olanlar da tereddüte düfltüler. Müflriklerden bâ-
z›lar› sevinerek, Ebû Bekr’in evine geldiler. Çünkü onun ak›ll›, tecrübeli,
hesapl› bir tüccâr oldu¤unu gâyet iyi biliyorlard›. Kap›ya ç›k›nca; “Ey
Ebû Bekr! Sen çok kere Kudüs’e gidip geldin. ‹yi bilirsin. Mekke’den
Kudüs’e gidip gelmek, ne kadar zaman sürer?” diye sordular. Hazreti Ebû
Bekr; “‹yi biliyorum. Bir aydan fazla” dedi.

Bu söze sevinen kâfir gürûhu; “Ak›ll›, tecrübeli adam›n sözü böyle
olur” dediler. Gülüp, alay ederek ve Hazreti Ebû Bekr’in de kendileri gi-
bi düflünece¤ini umarak; “Senin efendin, Kudüs’e bir gecede gidip geldi-
¤ini söylüyor, art›k iyice sap›tt›” dediler. Hazreti Ebû Bekr’e sevgi, sayg›
gösterip bel ba¤lad›lar.

Hazreti Ebû Bekr, Resûlullah efendimizin mübârek ad›n› iflitince;
“E¤er O söyledi ise do¤rudur. Bir anda gidip geldi¤ine ben de inand›m”
deyip içeri girdi. Kâfirler flaflk›nl›k içinde; “Vay can›na, Muhammed ne
yaman büyücü imifl. Ebû Bekr’e sihir yapm›fl” diyerek geri döndüler.

Hazreti Ebû Bekr, hemen Resûlullah efendimizin yan›na geldi. Büyük
kalabal›k aras›nda, yüksek sesle; “Yâ Resûlallah! Mîrâc›n›z mübârek ol-
sun! Bizleri, senin gibi büyük Peygambere hizmetçi yapmakla flereflen-
dirdi¤i ve mübârek yüzünü görmekle, kalbleri alan, rûhlar› çeken tatl›
sözlerini iflitmekle nîmetlendirdi¤i için Allahü teâlâya sonsuz flükürler
ederim. Yâ Resûlallah! Senin her sözün do¤rudur. ‹nand›m. Can›m sana
fedâ olsun!” dedi. Hazreti Ebû Bekr’in sözleri kâfirleri flafl›rtt›. Diyecek
fley bulamay›p da¤›ld›lar. fiüpheye düflen, îmân› zay›f birkaç kiflinin de
kalbine kuvvet verdi. Resûlullah efendimiz o gün, Ebû Bekr’e “SS››dddd››kk”
dedi. Bu ad› almakla, derecesi bir kat daha yükseldi.

Bu hâle çok k›zan kâfirler, mü’minlerin kuvvetli îmân›na, Peygambe-
rimizin her sözüne hemen inanmalar›na, onun çevresinde pervâne gibi
dönmelerine dayanamad›lar. Resûlullah efendimizi mahcup ve ma¤lûb et-
mek için, imtihân etmeye bafllad›lar.
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“Yâ Muhammed! Kudüs’e gittim diyorsun. Söyle bakal›m, mescidin
kaç kap›s›, kaç penceresi var?” gibi sorular sordular. Resûlullah efendi-
miz hepsine birer birer cevap verdiler. Efendimiz cevap verirken, Hazre-
ti Ebû Bekr; “Öyledir yâ Resûlullah” derdi. Hâlbuki, Resûlullah efendi-
miz edebinden, hayâs›ndan karfl›s›ndakinin yüzüne bile bakmazd›. Buyur-
du ki; ““MMeesscciidd--ii  AAkkssââ’’ddaa  eettrrââff››mmaa  bbaakkmmaamm››flfltt››mm..  SSoorrdduukkllaarr››nn›› ggöörrmmeemmiiflfl--
ttiimm..  OO  aannddaa,,  CCeebbrrââiill  (aleyhisselâm) MMeesscciidd--ii  AAkkssââ’’yy››  ggöözzüümmüünn  öönnüünnee ggee--
ttiirrddii..  PPeenncceerreelleerriinnii  ggöörrüüpp  ssaayy››yyoorr  vvee  ssoorruullaarr››nnaa,,  hheemmeenn  cceevvaapp  vveerriiyyoorr--
dduumm””  Resûlullah efendimiz, yolda develi yolcular gördü¤ünü söyledi.
““‹‹nnflflââaallllaahh  ÇÇaarrflflaammbbaa  ggüünnüü  ggeelliirrlleerr”” buyurdu. Çarflamba günü günefl batar-
ken, kervan Mekke’ye ulaflt›. Kervandakilere sorduklar›nda f›rt›na eser
gibi oldu¤unu ve bir devenin y›k›ld›¤›n› söylediler. Bu hâl mü’minlerin
îmân›n› kuvvetlendirdi. Kâfirlerin düflmanl›¤› da gittikçe artt›.

Hicretten bir y›l önce, Receb ay›n›n 27’sinde Cûma gecesi vukû bulan
bu mûcizeye MMîîrrââcc denir. Resûlullah, Mîrâca rûh ve bedeni ile uyan›k bir
hâlde ç›kt›. Mîrâc gecesinde O’na nice ilâhi hakikâtler gösterildi ve befl
vakit namaz bu gecede farz k›l›nd›. Ayr›ca Bekara sûresinin son iki âyet-
i kerîmesi ihsân edildi. Mîrâc; Kur’ân-› kerîmde, ‹srâ ve Necm sûresi ile
bâz› hâdis-i flerîflerde bildirilmektedir.

Sevgili Peygamberimiz Mîrâcdan sonra Eshâb›na Cennet’i anlat›rken
buyurdular ki: ““YYââ  EEbbââ  BBeekkrr!!  SSeenniinn  kkööflflkküünnüü  ggöörrddüümm..  KK››zz››ll  aalltt››nnddaann  iiddii..
SSeenniinn  iiççiinn  hhaazz››rrllaannaann  nnîîmmeettlleerrii  mmüüflflââhheeddee  eettttiimm..”” Hazreti Ebû Bekr de; “O
köflk ve köflkün sâhibi sana fedâ olsun yâ Resûlullah” dedi. Efendimiz,
Hazreti Ömer’e dönerek; ““YYââ  ÖÖmmeerr!!  SSeenniinn  kkööflflkküünnüü  ggöörrddüümm..  YYââkkuuttttaann  iiddii..
OO  kkööflflkkttee  ççookk  hhûûrriilleerr  vvaarr  iiddii..  FFaakkaatt  iiççeerrii  ggiirrmmeeddiimm..  SSeenniinn  ggaayyrreettiinnii  ddüüflflüünn--
ddüümm..”” buyurdular. Hazreti Ömer, çok a¤lad›. Göz yafllar› aras›nda; “Anam-
babam can›m sana fedâ olsun yâ Resûlullah! Senden de gayret, k›skanmak
olur mu” dedi. Daha sonra Hazreti Osman’a buyurdular ki: “YYââ  OOssmmaann!!
SSeennii  hheerr  ggöökkttee  ggöörrddüümm..  CCeennnneett’’ttee  kkööflflkküünnüü  ggöörrüüpp  sseennii  ddüüflflüünnddüümm..““ Hazre-
ti Ali’ye buyurdular ki: ““YYââ  AAllii!!  SSeenniinn  ssûûrreettiinnii  ddöörrddüünnccüü  sseemmââddaa  ggöörrddüümm..
CCeebbrrââiill’’ee  ssûûaall  eettttiimm..  DDeeddii  kkii  “Yâ Resûlullah! Melekler Hazreti Ali’yi gör-
me¤e âfl›k oldular. Hak teâlâ, onun sûretinde bir melek yaratt›. Dördüncü
gökte durur, melekler onu ziyâret eder, bereketlenirler.” SSoonnrraa  sseenniinn  kkööflfl--
kküünnee  ggiirrddiimm..  BBiirr  aa¤¤aaççttaann  bbiirr  yyeemmiiflfl  kkookkllaadd››mm..  OOnnddaann  bbiirr  hhûûrrii  çç››kktt››,,  yyüüzzüünnee
ppeerrddee  ççeekkttii..““  SSeenn  kkiimmssiinn  vvee  kkiimmiinnssiinn??””  ddeeddiimm..  ““AAmmccaann  oo¤¤lluu  AAllii  iiççiinn  yyaarraa--
tt››lldd››mm  yyââ  RReessûûllaallllaahh!!””  ddeeddii..””

Mîrâc gecesinin sabah›nda Cebrâil aleyhisselâm gelerek Resûlullah
efendimize befl vakit namaz›, vakitlerinde imâm olarak k›ld›rd›. Hadîs-i
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flerîfde buyruldu ki: ““CCeebbrrââiill  (aleyhisselâm) KKââbbee  kkaapp››ss››  yyaann››nnddaa  iikkii  ggüünn
bbaannaa  iimmââmm  oolldduu..  ‹‹kkiimmiizz,,  ffeeccrr  ddoo¤¤aarrkkeenn  ssaabbaahh  nnaammaazz››nn››,,  ggüünneeflfl  tteeppeeddeenn
aayyrr››ll››rrkkeenn  öö¤¤lleeyyii,,  hheerr  flfleeyyiinn  ggööllggeessii  kkeennddii  bbooyyuu  kkaaddaarr  oolluunnccaa  iikkiinnddiiyyii,,  ggüü--
nneeflfl  bbaattaarrkkeenn  (üst kenar› kaybolunca) aakkflflaamm››  vvee  flflaaffaakk  kkaarraarr››nnccaa  yyaattss››yy››
kk››lldd››kk..  ‹‹kkiinnccii  ggüünnüü  ddee,,  ssaabbaahh  nnaammaazz››nn››  hhaavvaa  aayydd››nnllaann››nnccaa,,  öö¤¤lleeyyii  hheerr  flflee--
yyiinn  ggööllggeessii  kkeennddii  bbooyyuunnuunn  iikkii  kkaatt››  oolluunnccaa,,  iikkiinnddiiyyii  bbuunnddaann  hheemmeenn  ssoonnrraa,,
aakkflflaamm››  oorruuçç  bboozzuulldduu¤¤uu  zzaammaann,,  yyaattss››yy››  ggeecceenniinn  üüççttee  bbiirrii  oolluunnccaa  kk››lldd››kk..
SSoonnrraa;;  ““YYââ  MMuuhhaammmmeedd!!  SSeenniinn  vvee  ggeeççmmiiflfl  ppeeyyggaammbbeerrlleerriinn  nnaammaazz  vvaakkiittllee--
rrii  bbuudduurr..  ÜÜmmmmeettiinn,,  bbeeflfl  vvaakkiitt  nnaammaazz››nn  hheerr  bbiirriinnii,,  bbuu  kk››lldd››¤¤››mm››zz  iikkii  vvaakkttiinn
aarraass››nnddaa  kk››llss››nnllaarr”” ddeeddii..””

Namaz vakitleri böylece bildirildikten sonra, Habeflistan’a da haber
gönderilerek befl vakit namaz› k›lmalar› ve farz oldu¤undan îtibâren k›l-
maya bafllad›klar› vakte kadar olan namazlar›n› kazâ etmeleri bildirildi.
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Ey cemâl-i nûr-i çeflm-i evliyâ
Elmeded ey ma’den-i nûr-i Hudâ
Hâk-i pây-i tûtîyâ-y› asfiyâ
Elmeded ey ma’den-i nûr-i Hudâ.

Kimse sensiz bulamaz Hakk’a vusûl
Feyz-i lûtfunla olur merd-i kabûl
“Rahmeten li’l âlemîn”sin yâ resûl
Elmeded ey ma’den-i nûr-i Hudâ

Eyledim bî-had cürüm ile cerîm
Oldum eflhâs-› hevâ ile nedîm
Eyle isyân›m flefâat yâ Kerîm
Elmeded ey ma’den-i nûr-i Hudâ

Ey kerem-kân-› Resûl-i Kibriyâ
Kemterindir bu Selîmî pür-hatâ
Dergâh›ndan ilticâ eyler atâ

Elmeded ey ma’den-i nûr-i Hudâ
YAVUZ  SULTAN  SEL‹M   (SELÎMÎ)



H‹CRET

Sevgili Peygamberimiz her sene, Kâbe’yi ziyârete gelen kabîleleri dîne
dâvet ediyor, onlar›n Cehennem ateflinden kurtulup ebedî saâdete kavuflma-
lar› için çal›fl›yor ve her türlü hakârete ald›rmadan, peygamberlik vazifesini
yerine getirmeye devâm ediyordu. Kabîlelerin konak yerlerinde duruyor, ge-
lenlere; ““AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn,,  ppeeyyggaammbbeerrlliikk  vvaazziiffeessiinnii  yyeerriinnee  ggeettiirriinncceeyyee  kkaaddaarr
bbeennii  bbaarr››nndd››rraaccaakk  vvee  bbaannaa  yyaarrdd››mm  eeddeecceekk  kkiimm  vvaarr??  (Böylece) kkeennddiissiinnee  CCeenn--
nneett  vveerriillssiinn”” buyuruyor, fakat ne bar›nd›racak ve ne de yard›m edecek bir
kimse bulunmuyordu.

Peygamberli¤inin on birinci senesi idi. Panay›rda, Kâbe’yi ziyâret için
gelen Medîne halk›ndan bir toplulukla karfl›laflt›. Onlara; ““SSiizzlleerr  kkiimmlleerrssii--
nniizz??”” diye sorunca, Medîneli ve Hazrec kabîlesinden olduklar›n› söyledi-
ler. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib’in annesi Selmâ Hâtun da,
Hazrec kabîlesinin Necrano¤ullar› koluna mensupdu. Peygamberimiz,
Hazrecli bu alt› kifli ile bir müddet oturup, onlara ‹brâhim sûresinin 35-52.
Âyet-i kerîmelerini okudu ve ‹slâmiyet’i anlatt›. Bu dîne girmeleri için dâ-
vette bulundu. Kabîlesinin büyüklerinden ve Medîne’de yaflayan Yahudi-
lerden, yak›nda bir peygamberin gelece¤ini duyan bu insanlar, Resûl-i ek-
rem sallallahü aleyhi ve sellem kendilerini dîne ça¤›r›nca, birbirlerine ba-
k›flt›lar. Sonra; “Yahudilerin haber verdi¤i, iflte bu peygamberdir!” diye
aralar›nda konufltular.

Medîne’de öteden beri Evs ve Hazrec kabîleleri, Yahudilere düflman idi-
ler, f›rsat buldukça birbirlerine sald›r›rlard›. Yahudilerden önce müslüman
olup, ‹slâmiyetle flereflenirlerse, onlara gâlip geleceklerine ve Medîne’den
ç›karacaklar›na inan›yorlard›. Bu sebeple hemen Resûlullah’›n huzûrunda
Kelime-i flehâdet getirerek müslüman oldular. Peygamber efendimize de;
“Yâ Resûlallah! Biz, kavmimizi, Yahudilere karfl› savafl›r hâlde b›rakm›flt›k.
Ümîd edilir ki, Allahü teâlâ, Onlar› da zât-› âliniz sâyesinde îmân etmekle
flereflendirir. Biz, döner dönmez onlar› ve kavmimizi senin peygamberli¤i-
ni kabûl etmeye dâvet edece¤iz. Bu dinden kabûl etti¤imiz fleyleri onlara da
anlataca¤›z. E¤er Allahü teâlâ onlar› bu din üzerinde toplay›p birlefltirirse,
senden daha azîz ve flerefli kimse olmaz” dediler.
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Bu alt› kifli gerçekten inanm›fl, Allahü teâlân›n Peygamberimize tebli¤ et-
tiklerini kabûl ve tasdik etmifllerdi. Yurtlar›na dönmek için, Peygamberimiz-
den izin al›p ayr›ld›lar. Yeni müslüman olan bu alt› kifli; Ukbe bin Âmir,
Es’ad bin Zürâre, Avf bin Hâris, Râfi’ bin Mâlik, Kutbe bin Âmir, Câbir bin
Abdullah rad›yallahü anhüm idiler.

Birinci Akabe bî’at› ve Medîne’de do¤an günefl 

Müslüman olan alt› kifli Medîne’ye kavimlerinin yan›na dönünce, hemen
‹slâmiyet’ten ve Peygamberimizden anlatmaya; halk›, ‹slâm dînine girmele-
ri için dâvete bafllad›lar. Bunda o kadar ileri gittiler ki; Medîne’de, içinde
Peygamberimizin ve ‹slâmiyet’in konuflulmad›¤› bir ev kalmad›. Böylece ‹s-
lâmiyet, Hazrec kabîlesi aras›nda yay›ld›¤› gibi, Evs kabîlesinden bâz› kim-
seler de müslüman oldular.

Akabe’deki bu görüflmeden sonra, ertesi sene Es’ad bin Zürâre ve ‹slâmi-
yet’i kabûl eden on iki arkadafl›, hac mevsiminde Mekke’ye geldiler. O sene,
müflrikler, müslümanlara her senekinden daha fazla ezâ ve cefâda bulunuyor-
lard›. Resûlullah efendimizi devaml› tâkib ediyorlar, O’nunla konuflan herke-
se iflkence yap›yorlard›. Bunu ö¤renen Medîneliler, Peygamberimizle gece
vakti Akabe’de görüflmek üzere söz ald›lar. Gece olunca bulufltular. Ba¤l›l›k-
lar›n› arzedip, bütün emir ve isteklerine teslîm olacaklar›na söz vererek, bî’at
ettiler. Bu sözleflmede; “Allahü teâlâya ortak koflmayacaklar›na, zinâ yapma-
yacaklar›na, h›rs›zl›k etmeyeceklerine, iftirâdan kaç›nacaklar›na, ay›planmak
ve r›z›k korkusuyla çocuklar›n› öldürmeyeceklerine” dâir taahhüdde bulun-
dular. ‹kisi Evs kabîlesine, di¤erleri de Hazrec kabîlesine mensub olan bu 12
kiflinin reisi Es’ad bin Zürâre idi. 

Sevgili Peygamberimiz, bu on iki kifliyi kabîlelerine temsilci yapt›. Bunlar,
kabîlelerine ‹slâmiyet’i anlat›p, onlar ad›na Resûlullah efendimize karfl› kefîl
olacaklard›. Es’ad bin Zürâre de, hepsi ad›na temsilci tâyin edilmiflti. ‹lk Aka-
be bî’at›nda bulunanlar; Mâlik bin Neccâr o¤ullar›ndan Es’ad bin Zürâre, Avf
bin Hâris, Mu’az bin Hâris, Züreyk bin Âmir o¤ullar›ndan Râfi’ bin Mâlik,
Zekvân bin Abdikays, Ganm bin Avf o¤ullar›ndan Ubâbe bin Sâmit, Gusay-
na o¤ullar›ndan Yezîd bin Sa’lebe, Aclân bin Zeyd o¤ullar›ndan Abbâs bin
Ubâde, Harâm bin Ka’b o¤ullar›ndan Ukbe bin Âmir, Sevâd bin Ganm o¤ul-
lar›ndan Kutbe bin Âmir, Abdüleflhel bin Cüflem o¤ullar›ndan Ebü’l-Heysem
Mâlik bin Teyyihân ve Amr bin Avf o¤ullar›ndan Üveym bin Sâide idi.

Bu sözleflmeden sonra, Medîne’ye dönen Hazreti Es’ad ve arkadafllar›,
kabîlelerine gece-gündüz ‹slâmiyet’i anlatarak hak dîne dâvet ettiler. Bu dâ-
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vet netîcesinde, ‹slâmiyet, Medîne’de sür’atle yay›lmaya bafllad›. Öyle ki,
daha önce birbirine düflman olan Evs ve Hazrec kabîleleri bir araya gelmifl,
‹slâmiyet’i daha iyi ö¤renebilmek için Resûlullah efendimizden bir muallim
istemifllerdi. Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem de, Kur’ân-› kerîmi
ve ‹slâmiyet’i ö¤retmek için, Mekke’deki Eshâb›ndan Hazreti Mus’ab bin
Umeyr’i hoca olarak Medîne’ye gönderdi. 

Hazreti Mus’ab, Hazreti Es’ad’›n evinde kald›. Onunla birlikte ev ev
dolaflarak herkese ‹slâmiyet’i duyurdular. Resûlullah’›n sevgisini ve O’nu,
bütün düflmanlar›ndan korumak için canla baflla çal›flacaklar›na söz verme-
lerini istediler. Onlar›, Resûlullah ile yap›lacak bî’ata haz›rlad›lar.

Es’ad bin Zürâre hazretlerinin kabîle reisi de Sa’d bin Mu’az olup, onun-
la akrabâ idiler. O zaman Araplar aras›nda akrâbaya karfl› hakâretten kaç›n-
mak âdet oldu¤u için, daha îmân etmemifl olan Sa’d bin Mu’az, Es’ad bin
Zürâre hazretlerinin evine gidip bu ifli engellemeye çal›flmad›. Kendisi bir
kabîle reisi olarak buna el koymak istemiyordu. Bu maksadla kabîlesinin ile-
ri gelenlerinden Üseyd bin Hudayr’a; “Mahallemize git, gelen flu kifliyi gör,
ne yapacaksan yap. Es’ad benim teyzemin o¤lu olmasayd›, bunu sana havâ-
le etmezdim” dedi. 

Bunun üzerine Üseyd bin Hudayr, m›zra¤›n› al›p, Hazreti Mus’ab bin
Umeyr’in bulundu¤u eve gitti. Oraya var›nca hiddetle konuflmaya bafllad›.
“Bize niçin geldiniz? ‹nsanlar› aldat›yorsunuz! Hayât›n›zdan olmak istemi-
yorsan›z, buradan derhal ayr›l›n” dedi. Onun bu k›zg›n hâlini gören Mus’ab
bin Umeyr; “Hele biraz otur, sözümüzü dinle! Maksad›m›z› anla, be¤enirsen
kabûl edersin. Yoksa engel olursun...” diyerek, gâyet yumuflak ve nâzik ce-
vap verdi. Üseyd sâkinleflip; “Do¤ru söyledin” dedi ve m›zra¤›n› yere sapla-
yarak oturdu. 

Hazreti Mus’ab’›n tatl› konuflmas› ile insan›n kalbine iflleyen sözlerini ve
hofl sesiyle okudu¤u Kur’ân-› kerîm âyetlerini dinledi. Kendinden geçip;
“Bu ne güzel fley!” diye söylendi. Sonra; “Bu dîne girmek için ne yapmak
lâz›md›r?” dedi. Anlatt›lar ve Üseyd bin Hudayr Kelime-i flehâdet söyleye-
rek müslüman oldu. Sevincinden yerinde duramayan Hazreti Üseyd; “Ben
gidip size birini göndereyim. E¤er o müslüman olursa, Medîne’de onun kav-
minden îmân etmedik hiç kimse kalmaz...” diyerek sür’atle kalk›p gitti.
Do¤ruca Sa’d bin Mu’az’›n yan›na vard›. Sa’ad bin Mu’az, onu görünce;
“Yemîn ederim ki, Üseyd buradan gitti¤i yüzle gelmiyor” dedi. 

Sonra da; “Ne yapt›n yâ Üseyd?” diye sordu. Hazreti Üseyd bin Hudayr,
Sa’d bin Mu’az’›n müslüman olmas›n› çok arzu etti¤inden; “O kifliyle
(Mus’ab bin Ümeyr ile) konufltum, onlar›n bir fenâl›¤›n› görmedim. Yaln›z;
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duyduk ki, Benî Hârise o¤ullar›, teyzeo¤lun Es’ad’›n böyle bir kimseyi
evinde bar›nd›rmas›ndan kuflkulanarak, onu öldürmek için harekete geç-
mifller” dedi. 

Bu sözler, Sa’d bin Mu’az’a çok dokundu. Çünkü birkaç sene önce yap›-
lan bir savaflta, Benî Hârise o¤ullar›n› yenip, Hayber’e s›¤›nmaya mecbur et-
mifllerdi. Bir sene sonra da affedip, memleketlerine dönmelerine izin vermifl-
lerdi. Buna ra¤men onlar›n böyle bir tav›r tak›nmalar› düflüncesi, Sa’d bin
Mu’az’› çok k›zd›rm›flt›. Hâlbuki, asl›nda böyle bir durum yoktu. Üseyd bin
Hudayr, bu hîleye baflvurarak, Sa’d bin Mu’az’›n teyzesine ve o¤lu Es’ad bin
Zürâre’ye dolay›s›yla Mus’ab bin Umeyr’e zarar vermesini önlemek istemifl-
ti. Böylece, onlar›n taraf›na geçmesine ve nihâyet müslüman olmas›na zemîn
haz›rlad›.

Sa’d bin Mu’az, Üseyd bin Hudayr’›n bu sözleri üzerine yerinden f›rla-
y›p, Hazreti Es’ad bin Zürâre’nin yan›na gitti. Oraya var›nca, Es’ad ile
Mus’ab bin Ümeyr’in son derece huzûr ve sükûn içerisinde oturup, sohbet
ettiklerini gördü. Yanlar›na yaklafl›p; “Ey Es’ad! Aram›zda akrâbal›k olma-
sayd›, sen bunlar› yapamazd›n...”dedi. 

Bu sözlere Hazreti Mus’ab bin Umeyr cevap vererek; “Ey Sa’d! Biraz
dur, otur ve bizi dinle; anla sözlerimiz hofluna giderse ne âlâ, yok be¤enmez-
sen, bunu sana teklif etmeyiz. Sen de kalk›p gidersin!” dedi. Sa’d bin Mu’az,
bu mülâyim ve tatl› sözler karfl›s›nda sâkinleflip, bir kenara oturdu ve onlar›
dinlemeye bafllad›.

Mus’ab bin Umeyr hazretleri, Sa’d bin Mu’az’a önce ‹slâmiyet’i anlatt›.
‹slâmiyet’in esaslar›n› aç›klad›. Sonra tatl› ve güzel sesiyle Kur’ân-› kerîm-
den bir mikdar okudu. Okudukça, Sa’d bin Mu’az’›n hâli de¤ifliyor, kendin-
den geçiyordu. Kur’ân-› kerîmin eflsiz belâgat› karfl›s›nda kalbi yumuflad› ve
büyük bir te’sir alt›nda kald›. Kendini tutamay›p; “Siz bu dîne girmek için
ne yap›yorsunuz?” dedi. 

Mus’ab bin Umeyr, hemen Kelime-i flehâdeti ö¤retti. O da; ““EEflflhheeddüü  eenn
llââ  iillââhhee  iillllaallllaahh  vvee  eeflflhheeddüü  eennnnee  MMuuhhaammmmeeddeenn  aabbddüühhûû  vvee  rreessûûllüühh”” diyerek
müslüman oldu. Sa’d bin Mu’az müslüman olmaktan duydu¤u huzûr ve se-
vinçden yerinde duram›yordu. Derhal evine gidip, ö¤rendi¤i gibi gusül ab-
desti ald›. Sonra kavminin toplanmas›n› istedi. Üseyd bin Hudayr’› yan›na
al›p, halk›n bulundu¤u yere vard›. Abdüleflhel o¤ullar›na hitâben; “Ey Ab-
düleflhel o¤ullar›! Siz beni nas›l tan›rs›n›z?” dedi. Onlar hep bir a¤›zdan;
“Sen bizim reîsimiz ve büyü¤ümüzsün, biz sana tâbiyiz!” diye cevap verdi-
ler. Sa’d bin Mu’az, onlar›n bu sözleri üzerine; “O hâlde hepinize haber ve-
riyorum. Ben müslüman olmakla flereflendim. Sizin de Allahü teâlâya ve
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O’nun Resûlüne îmân etmenizi istiyorum. E¤er îmân etmezseniz, sizin hiç
birinizle konuflup görüflmeyece¤im!...” dedi.

Abdüleflhel o¤ullar›, reisleri Sa’d bin Mu’az’›n müslüman oldu¤unu ve
kendilerini de ‹slâm’a dâvet etti¤ini duyar duymaz, hep birlikte müslüman
oldular. O gün akflama kadar Medîne semâlar›n› Kelime-i flehâdet ve tekbir
sadâlar›yla ç›nlatt›lar. 

Bu hâdiseden k›sa bir müddet sonra, bütün Medîne halk›, Evs ve Hazrec
kabîleleri ‹slâmiyet’i kabûl ettiler. Her ev ‹slâm nûruyla ayd›nland›. Sa’d bin
Mu’az ve Üseyd bin Hudayr, kabîlelerine âit bütün putlar› k›rd›lar. Bu durum
sevgili Peygamberimize sallallahü aleyhi ve sellem bildirilince, çok memnun
oldular. Mekkeli müslümanlar sevinç içinde idiler. Bu sebeple o seneye
(m.621) sseenneett--üüss--ssüürrûûrr (sevinç y›l›) denildi.

‹kinci Akabe bî‘at› 

Resûlullah efendimize, peygamberlik vazifesi tebli¤ edileli 13 sene olmufl-
tu. Mekkeli müflriklerin, müslümanlara zulmü son haddine varm›fl ve dayan›l-
maz bir hâl alm›flt›. Medîne’de ise, Es’ad bin Zürâre ile Mus’ab bin Umeyr’in
hizmetleri sâyesinde, Evs ve Hazrecliler; müslümanlara kucak açacak, onlar›
ba¤›rlar›na bas›p u¤runda her fedâkarl›¤› yapacak aflk ve flevkin içindeydiler.
Resûlullah efendimizin de bir an önce Medîne’yi teflriflerini arzuluyorlar;
O’nun u¤runda, mallar›n› ve canlar›n› esirgemeyeceklerine dâir söz veriyor-
lard›. Hac mevsimi gelmiflti. Mus’ab bin Umeyr ile berâber, Medîneli 73 er-
kek ve 2 kad›n müslüman, Mekke’ye geldiler. Hacdan sonra, hepsi yine Aka-
be’de Peygamberimiz ile bulufltular. Es’ad bin Zürâre ve 12 temsilci, kabîle-
leri ad›na Peygamberimizin Medîne’ye hicret etmelerini ricâ ve teklif ettiler.
Resûlullah efendimiz onlara Kur’ân-› kerîmden bâz› âyet-i kerîmeleri okuduk-
tan sonra; kendi canlar›n›, çoluk ve çocuklar›n› nas›l koruyup gözetirlerse,
O’nu da öyle koruyacaklar›n› te’min etmek üzere onlardan kesin söz istedi. 

Henüz müslüman olmayan Resûlullah efendimizin amcas› Hazreti Abbâs
da orada bulunuyordu. Bî’at için gelen bu toplulu¤a flöyle hitâb etti; 

“Ey Medîneliler! Bu, kardeflimin o¤ludur. ‹nsanlar içinde en çok sevdi¤im
de O’dur. E¤er, O’nu tasdik edip, Allah’tan getirdiklerine de inan›yor ve be-
râberinizde al›p götürmek istiyorsan›z, beni tatmin edecek sa¤lam bir söz ver-
meniz lâz›md›r. Bildi¤iniz gibi, Muhammed aleyhisselâm bizdendir. Biz,
O’nu, O’na inanm›yan kimselerden koruduk. O, bizim aram›zda izzet ve flere-
fiyle korunmufl olarak yaflamaktad›r. O, bütün bunlara ra¤men, herkesten yüz
çevirmifl, size kat›l›p, sizinle berâber gitmeye karar vermifltir. E¤er siz, bütün
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Arap kabîleleri birleflip üzerinize hücûm etti¤inde, onlara karfl› koyacak kadar
savafl gücüne sâhipseniz bu ifle girifliniz. Bu husûsu da aran›zda iyice görüflüp
konuflunuz, sonradan ayr›l›¤a düflmeyiniz. Verdi¤iniz sözde durup, O’nu düfl-
manlar›ndan koruyabilecek misiniz? Bunu lây›k›yla yapabilirseniz ne âlâ.
Yok, Mekke’den ç›kt›ktan sonra O’nu yaln›z b›rakacaksan›z, flimdiden vazge-
çiniz ki, yurdunda flerefiyle korunmufl olarak yaflas›n.”

Hazreti Abbâs’›n bu konuflmas›na Medîneli müslümanlar üzüldüler. Sanki,
Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimizi memleketlerine götürdükle-
rinde, O’nu müflriklere karfl› koruyamayacak, s›k›fl›nca terk edeceklermifl gibi
bir sözle karfl›laflm›fllard›. Medîneli sahâbîlerden Es’ad bin Zürâre hazretleri,
peygamber efendimize dönerek; “Yâ Resûlallah! ‹zin verirseniz birkaç sözüm
vard›r. Onu Hazretinize arz edeyim” dedi. Fahr-i kâinât efendimiz izin verin-
ce, Hazreti Es’ad; “Anam-babam sana fedâ olsun yâ Resûlallah! Her dâvetin
yumuflak veya sert bir yolu, usûlü vard›r. fiimdi siz, bizi öyle bir fleye dâvet
ediyorsunuz ki, onu insanlar›n kabûl etmesi gâyet zordur. Zîrâ insanlar›n öte-
den beri tap›nageldikleri putlar› b›rak›p, ‹slâm’› kabûl etmesi çok güçtür. Bu-
na ra¤man biz, ‹slâm’› bütün kalbimizle kabûl ettik. Bir de müflrik olan akra-
bâlar›m›zla alâkay› kesmeyi emrettiniz, ihlâs ile onu da kabûl ettik. Bilirsiniz
ki bunu da kabûl çok zordur. Amcalar›n›n bile düflman kesilip muhâfaza etme-
di¤i yüksek zât›n›za kucak aç›p, bu flerefli vazifeyi üzerimize vâcib ve lâz›m
bildik. Hepimiz bu sözlerimizde mutâb›k›z. Dilimizle ne söylüyorsak kalbi-
mizle onu tasdik ediyoruz. Kendi çoluk çocu¤umuzu nas›l muhâfaza ediyor-
sak, mübârek vücûdunuzu da, kan›m›z›n son damlas›na kadar, koruyaca¤›m›-
za yemîn ediyoruz. E¤er bu ahdimizi bozarsak, Allahü teâlâya verdi¤imiz söz-
de durmay›p flakîler zümresine dâhil olal›m. Yâ Resûlallah! Biz bu sözümüz-
de sâd›k›z. Allahü teâlâ muvaffak eylesin” dedi. Sonra da; 

“Yâ Resûlallah! Bizden kendiniz için istedi¤iniz te’minât› al›p, flart koflabi-
lirsiniz” diye devâm etti. Peygamber efendimiz onlar› ‹slâmiyet’e teflvik etti.
Kur’ân-› kerîm okudu. Sonra buyurdu ki: ““SSiizzddeenn  RRaabbbbiimm  iiççiinn  oollaann  flflaarrtt››mm,,  AAll--
llaahhüü  tteeââllââyyaa  iibbââddeett  eettmmeenniizz  vvee  hhiiççbbiirr  flfleeyyii  OO’’nnaa  oorrttaakk  kkooflflmmaammaann››zz;;  kkeennddiimm  vvee
EEsshhââbb››mm  iiççiinn  oollaann  flflaarrtt››mm,,  bbiizzii  bbaarr››nndd››rrmmaann››zz,,  bbaannaa  vvee  EEsshhââbb››mmaa  yyaarrdd››mmcc››  oollmmaa--
nn››zz,,  kkeennddiinniizzii  ssaavvuunndduu¤¤uunnuuzz,,  kkoorruudduu¤¤uunnuuzz  flfleeyylleerrddeenn  bbiizzlleerrii  ddee  kkoorruummaann››zzdd››rr..””

Berâ bin Ma’rûr; “Seni hak din ve kitap ile peygamber gönderen Allahü te-
âlâya and olsun ki; çoluk-çocuklar›m›z› savunup, korudu¤umuz gibi seni de
koruyaca¤›z! Bizimle bî’atlafl yâ Resûlallah” dedi.

Medîneli müslümanlardan Abbâs bin Ubâde, Peygamber efendimizle yap›-
lan anlaflmay› pekifltirmek için, arkadafllar›na; “Ey Hazrecliler! Muhammed
aleyhisselâm› niçin kabûl etti¤inizi biliyor musunuz?” dedi. Onlar da; “Evet”
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cevâb›n› verdiler. Bunun üzerine; “Siz O’nu, hem sulh, hem de savafl zaman-
lar› için kabûl edip, O’na tâbi oluyorsunuz. E¤er, mallar›n›za bir zarar gelin-
ce, akrabâ ve yak›nlar›n›z helâk olunca, Peygamberimizi yaln›z ve yard›ms›z
b›rakacaksan›z, bunu flimdiden yap›n›z. Vallahi, e¤er böyle bir fley yaparsan›z
dünyâda ve âh›rette helâk olursunuz! E¤er dâvet etti¤i fleyde, mallar›n›z›n git-
mesine ve yak›n akrabâlar›n›z›n öldürülmesine ra¤men, O’na vefâ etmeyi ak-
l›n›z kesiyorsa, tutunuz. Vallahi bu, dünyân›z ve âh›retiniz için hay›rl›d›r” de-
yince, arkadafllar›; “Biz Peygamberimizden, mallar›m›z ziyân olsa da, yak›n-
lar›m›z öldürülse de vazgeçmeyiz. Ondan hiçbir zaman ayr›lmay›z. Ölmek
var, dönmek yok!” dediler. 

Sonra Peygamber efendimize dönerek; “Yâ Resûlallah! Biz bu ahdimizi ye-
rine getirirsek, bize ne vard›r?” diye sordular. Sevgili Peygamberimiz o zaman;
“AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  rrââzz››  oollmmaass››  vvee  CCeennnneett  vvaarr!!”” buyurdular. 

Bunlardan her biri kavminin temsilcileri, vekilleri olarak söz verdiler. ‹lk
önce Hazreti Es’ad bin Zürâre; “Ben Allahü teâlâya ve O’nun Resûlüne ver-
di¤im sözü yerine getirmek, can›mla ve mal›mla O’na yard›m husûsundaki vâ-
dimi gerçeklefltirmek üzere bî’at ediyorum” diyerek müsâfeha etti. Arkas›ndan
her biri bu flekilde bî’at› tamamlay›p; “Allahü teâlân›n ve Resûlünün dâvetini
kabûl ettik, dinledik ve boyun e¤dik” diyerek memnûniyetlerini ve teslîmiyet-
lerini arz ettiler. Böylece, Resûlullah’›n u¤runda canlar›n› ve mallar›n› çekin-
meden ortaya koydular. Kad›nlar ile bî’at, sâdece söz ile yap›lm›flt›.

Sevgili Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem; “AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  hhiiçç  bbiirr--
flfleeyyii  oorrttaakk  kkooflflmmaammaakk,,  hh››rrss››zzll››kk,,  iiffttiirrââ  vvee  zziinnââ  eettmmeemmeekk,,  ççooccuukkllaarr››nn››  ööllddüürrmmee--
mmeekk,,  yyaallaann  ssööyylleemmeemmeekk,,  hhaayy››rrll››  iiflfllleerree  mmuuhhââlleeffeettttee  bbuulluunnmmaammaakk......”” hususla-
r›nda onlardan söz ald›lar…

Medînelilerin, Peygamber efendimize bî’at etti¤i s›rada, Akabe tepesinden
bir ses; “Ey Minâ’da konaklayanlar! Peygamber ile Medîneli müslümanlar
sizlerle savaflmak üzere anlaflt›lar” diye ba¤›rd›. Peygamberimiz, bu ses için;
““BBuu,,  AAkkaabbee’’nniinn  flfleeyyttaann››dd››rr”” dedikten sonra, seslenene de; ““EEyy  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn
ddüüflflmmaann››!!  SSeenniinn  ddee  hhaakkkk››nnddaann  ggeelliirriimm”” buyurdular. Bî’at eden Medînelilere
de; ““SSiizz  hheemmeenn  kkoonnaakk  yyeerrlleerriinniizzee  ddöönnüünn”” buyurdular. Abbâs bin Ubâde; “Yâ
Resûlallah! Yemîn ederim ki, istedi¤in takdirde, yar›n sabah, Minâ’da bulu-
nan kâfirlerin üzerine yürür onlar›n hepsini k›l›çtan geçiririz” dedi. Peygam-
ber efendimiz memnun oldular, fakat; ““BBiizzee,,  hheennüüzz  bbuu  flfleekkiillddee  hhaarreekkeett  eettmmee--
mmiizz  eemmrroolluunnmmaadd››..  fifiiimmddiilliikk  yyeerrlleerriinniizzee  ddöönnüünnüüzz”” buyurdular.

‹mâm-› Nesâî’nin, Abdullah ibni Abbâs’dan rivâyetine göre; Ensârdan
Akabe bî’at›nda bulunanlar, Resûlullah’›n yan›na gelmekle muhâcirlerden
olmufllard›r.
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Hicret

Son Akabe bî’at›yla Medîne; müslümanlara, huzûr bulacaklar› ve s›¤›na-
caklar› bir yer olmufltu. ‹kinci Akabe bî’at›n› duyan Mekkeli müflriklerin tu-
tumlar›, çok fliddetli ve pek tehlikeli bir hâl alm›flt›. Müslümanlar için Mek-
ke’de kalmak tahammül edilemeyecek derecede idi. Peygamber efendimiz sal-
lallahü aleyhi ve selleme durumlar›n› arz ederek, hicret için müsaade istediler.
Bir gün, sevgili Peygamberimiz, sevinçli bir hâlde Eshâb-› kirâm›n yan›na ge-
lip; ““SSiizziinn  hhiiccrreett  eeddeeccee¤¤iinniizz  yyeerr  bbaannaa  bbiillddiirriillddii..  OOrraass››  YYeessrriibb  (Medîne)ddiirr. OOrraa--
yyaa  hhiiccrreett  eeddiinniizz” ve “OOrraaddaa  mmüüssllüümmaann  kkaarrddeeflfllleerriinniizzllee  bbiirrlleeflfliinn..  AAllllaahhüü  tteeââllââ  oonn--
llaarr››  ssiizzee  kkaarrddeeflfl  yyaapptt››..  YYeessrriibb’’ii  (Medîne’yi) ssiizzee  eemmnniiyyeett  vvee  hhuuzzûûrr  bbuullaaccaa¤¤››nn››zz
bbiirr  yyuurrtt  kk››lldd››”” buyurdu. Resûlullah efendimizin izni ve tavsiyesi üzerine müs-
lümanlar, Medîne’ye birbiri ard›nca bölük bölük hicret etmeye bafllad›lar. 

Peygamber efendimiz, hicret edenlere son derece ihtiyatl› ve tedbirli dav-
ranmalar›n› s›k› s›k›ya tenbih ediyordu. Müslümanlar, müflriklerin dikkatini
çekmemek için küçük kâfileler hâlinde yola ç›k›yor ve mümkün mertebe gizli
hareket ediyorlard›. Medîne’ye ‹lk hicret eden Ebû Seleme, müflriklerden çok
eziyet görmüfltü. Neden sonra iflin fark›na varan müflrikler hicret için yola ç›-
kan müslümanlardan, görebildiklerini yoldan çevirmeye, kad›nlar› kocalar›n-
dan ay›rmaya, gücü yettiklerini hapse atmaya bafllad›lar ve çeflitli cefâlara tâbi
tuttular. Onlar› dinlerinden döndürmek için her türlü eziyeti yapt›lar. Fakat bir
iç harbin patlak vermesinden korktuklar› için, öldürmeye cesâret edemediler.
Müslümanlar ise, buna ra¤men her f›rsat› de¤erlendirerek Medîne yollar›na
düfltüler. 

Hazreti Ömer de, bir gün k›l›c›n› kufland›. Yan›na oklar›n› ve m›zra¤›n›
al›p herkesin önünde Kâbe’yi yedi defa tavâf etti. Oradaki müflriklere, yük-
sek sesle flunlar› söyledi: “‹flte ben de dînimi korumak için Allahü teâlân›n
yolunda hicret ediyorum. Kar›s›n› dul, çocuklar›n› yetim b›rakmak, anas›n›
a¤latmak isteyen varsa flu vâdinin arkas›nda önüme ç›ks›n!...”

Böylece Hazreti Ömer ile yirmi kadar müslüman, güpegündüz, çekinme-
den Medîne’ye do¤ru yola ç›kt›lar. O’nun korkusundan bu kâfileye hiç kim-
se dokunamad›. Art›k göçlerin arkas› kesilmiyor, Eshâb-› kirâm bölük bölük
Medîne’ye ulafl›yordu.

Bu arada Hazreti Ebû Bekr de hicret için izin istedi. Resûl-i ekrem sallal-
lahü aleyhi ve sellem efendimiz; ““SSaabbrreeyyllee..  ÜÜmmîîddiimm  oodduurr  kkii;;  AAllllaahhüü  tteeââllââ
bbaannaa  ddaa  iizziinn  vveerriirr..  BBeerrââbbeerr  hhiiccrreett  eeddeerriizz”” buyurdu. Hazreti Ebû Bekr;
“Anam-babam sana fedâ olsun! Böyle ihtimâl var m›d›r?” diye sorunca,
Peygamberimiz; ““EEvveett  vvaarrdd››rr”” buyurarak sevindirdiler. 
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Hazreti Ebû Bekr sekiz yüz dirhem vererek iki deve sat›n ald› ve o günü
beklemeye bafllad›. Art›k Mekke’de; sevgili Peygamberimiz ile Hazreti Ebû
Bekr, Hazreti Ali, fakirler, hastalar, ihtiyârlar ve müflriklerin hapse att›¤›
mü’minler kalm›flt›.

Di¤er taraftan Medîneliler (Ensâr), hicret eden Mekkelileri (Muhâcirleri)
çok iyi karfl›lay›p, misâfir ettiler. Aralar›nda kuvvetli bir birlik meydana geldi.

Resûlullah’›n da hicret edip müslümanlar›n bafl›na geçece¤i ihtimâliyle,
Mekkeli müflrikler telâfla kap›lm›fllard›. Mühim iflleri görüflmek için bir ara-
ya geldikleri Dâr-ün-Nedve’de topland›lar, ne yapacaklar›n› konuflmaya
bafllad›lar. fieytan, fieyh-i Necdî k›l›¤›nda yâni ihtiyâr bir Necdli fleklinde
müflriklerin yan›na geldi. Konuflmalar›n› dinledi. Çeflitli teklifler öne sürül-
dü. Fakat hiç biri be¤enilmedi. Sonra fleytan söze kar›flt› ve; “Düflündükleri-
nizin hiç biri çâre olamaz. Çünkü O’ndaki güler yüz ve tatl› dil her tedbiri
bozar. Baflka çâre düflününüz” diyerek fikrini söyledi. 

Kureyflin reisi olan Ebû Cehl; “Her kabîleden kuvvetli bir kimse seçelim.
Ellerinde k›l›çlar› ile Muhammed’in üzerine sald›rs›nlar. K›l›ç vurup kan›n›
döksünler. Kimin öldürdü¤ü belli olmas›n. Böylece mecbûren diyete râz›
olurlar. Biz de diyetini verir, s›k›nt›dan kurtuluruz” dedi. fieytan da, bu fik-
ri be¤endi ve harâretle teflvik ve tavsiye etti. 

Müflrikler bu haz›rl›k içindeyken Allahü teâlâ, Resûlüne hicret emri ver-
di. Cebrâil aleyhisselâm gelerek, müflriklerin karar›n› ve o gece yata¤›nda
yatmamas›n› bildirdi. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Ali’ye kendi yata¤›n-
da yatmas›n›, b›rakt›¤› emânetleri sâhiplerine vermesini söyleyerek; ““BBuu  ggee--
ccee  yyaattaa¤¤››mmddaa  yyaatt  uuyyuu,,  flfluu  hh››rrkkaamm››  ddaa  üüzzeerriinnee  öörrtt!!  KKoorrkkmmaa,,  ssaannaa  hhiiççbbiirr  zzaarraarr
ggeellmmeezz”” buyurdu. 

Hazreti Ali, Peygamber efendimizin emr etti¤i flekilde yatt›. Habîbul-
lah’›n yerine hiç korkmadan kendi nefsini fedâ etmeye haz›rd›.

Hicret gecesi kâfirler, Resûlullah efendimizin saâdethânelerinin etrâf›n›
sarm›fllard›. Peygamber efendimiz mübârek evlerinden ç›kt›lar. Yâsîn-i flerîf
sûresinin bafl›ndan on âyet-i kerîmeyi okudular ve bir avuç toprak al›p kâfir-
lerin bafl›na saçt›lar. Her kimin bafl›na bu topraktan de¤miflse, hepsinin Bedr
gazâs›nda öldürüldü¤ü rivâyet edilmifltir. Resûlullah efendimiz s›hhat ve se-
lâmetle aralar›ndan geçip, Hazreti Ebû Bekr’in evine ulaflt›. Müflriklerden
hiç biri O’nu görememiflti.

Bir müddet sonra müflriklerin yan›na biri gelip; “Burada ne bekliyorsu-
nuz?” diye sorunca; “Muhammed’in evden ç›kmas›n›” diye cevap verdiler.
O gelen; “Yemîn ederim ki, Muhammed aran›zdan geçip gitti, bafl›n›za da
toprak saçt›” dedi. Müflrikler, ellerini bafllar›na götürdüler. Hakîkaten, bafl-

141



lar›nda toprak buldular. Derhâl kap›ya hücum edip içeri girdiler. Hazreti
Ali’yi, Resûl aleyhisselâm›n yata¤›nda görünce, Resûl-i ekremin nerede ol-
du¤unu sordular. Hazreti Ali; “Bilmem! Beni, O’nun muhâfazas›na me’mur
mu ettiniz?” dedi. Bunun üzerine Hazreti Ali’yi tartaklad›lar. Kâbe’nin ya-
n›nda bir müddet hapsedip sonra b›rakt›lar. Kâfirler, Resûlullah efendimizi
bulmak için d›flar›ya ç›k›p aramaya bafllad›lar.

Önce Hazreti Ebû Bekr’in evine giderek, Hazreti Ebû Bekr’in k›z› Es-
mâ’ya sordular. Cevap vermeyince dö¤düler. Her yeri aramalar›na ra¤men,
bulamad›lar ve ç›lg›na döndüler. En az›l›lar› olan Ebû Cehl, Mekke ve civâ-
r›nda tellâllar ba¤›rtarak, sevgili peygamberimizi ve Hazreti Ebû Bekr’i bu-
lup getirenlere ve yerlerini bildireceklere 100 deve verece¤ini vaat etti.
Onun bu vaadini duyan ve mala tamâh eden bâz› kimseler silâhlan›p, atlar›-
na binerek aramaya koyuldular.

Resûlullah efendimiz, Hazreti Ebû Bekr’in evini teflrif edip; ““HHiiccrreett  eettmmee--
mmee  iizziinn  vveerriillddii”” buyurunca, Hazreti Ebû Bekr-i S›ddîk heyecanla; “Mübârek
aya¤›n›z›n tozuna yüzümü süreyim yâ Resûlallah!... Ben de berâber miyim?”
diye sorunca, Efendimiz; ““EEvveett......”” buyurdular. Hazreti S›ddîk, sevincinden a¤-
lad›. Gözyafllar› aras›nda; “Anam-babam, can›m sana fedâ olsun yâ Resûlallah!
Develer haz›r. Hangisini murâd ederseniz onu kabûl buyurunuz” dedi. Âlemle-
rin sultân›; ““BBeenniimm  oollmmaayyaann  ddeevveeyyee  bbiinnmmeemm..  (Ancak) ppaarraass››yyllaa  aall››rr››mm”” buyur-
dular. Bu kesin emir karfl›s›nda mecbur kalan Hazreti S›ddîk, devenin fiyat›n›
söyledi.

Hazreti Ebû Bekr, Abdullah bin Üreyk›t isminde, k›lavuzlu¤u ile meflhûr
olan zât› ça¤›r›p, yol göstermesi için ücretle tuttu ve develeri üç gün sonra
Sevr da¤›ndaki ma¤araya getirmesini emretti. Safer ay›n›n 27’sinde Perflem-
be günü, Peygamber efendimiz ve Ebû Bekr-i S›ddîk yanlar›na bir mikdar yi-
yecek alarak yola ç›kt›lar. Hazreti Ebû Bekr, Resûlullah’›n çevresinde, bâzan
sola, bâzan sa¤a, öne, arkaya gidiyordu. Peygamberimiz niçin böyle yapt›¤›-
n› sorunca; “Etraftan gelecek bir tehlikeyi önlemek için. E¤er bir zarar gelir-
se önce bana gelsin. Can›m yüksek zât›n›za fedâ olsun yâ Resûlallah!” dedi.
Server-i âlem efendimiz buyurdular ki: “YYaa  EEbbââ  BBeekkrr!!  BBaaflfl››mmaa  ggeelleecceekk  bbiirr
mmuussîîbbeettiinn,,  bbeenniimm  yyeerriimmee,,  sseenniinn  bbaaflfl››nnaa  ggeellmmiiflfl  oollmmaass››nn››  iisstteerr  mmiissiinn??”” Hazreti
S›ddîk; “Evet yâ Resûlallah! Seni hak dinle, hak peygamber olarak gönderen
Allahü teâlâya yemîn ederim ki, gelecek bir musîbetin, senin yerine, benim
bafl›ma gelmesini isterim” dedi.

Sevgili Peygamberimizin nâlini dar oldu¤undan, yolda parçaland› ve mü-
bârek ayaklar› yaraland›, yürüyecek hali kalmam›flt›. Güçlükle da¤a ç›k›p
ma¤araya ulaflt›lar. Kap› önüne geldiklerinde, Hazreti Ebû Bekr; “Allah için
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yâ Resûlallah, içeri girmeyin! Ben gireyim, orada zararl› bir fley varsa, bana
gelsin, mübârek zât›n›za bir keder, bir elem de¤mesin” dedi ve içeri girdi.
‹çeriyi süpürüp temizledi. Sa¤›nda, solunda irili ufakl› bir çok delikler var-
d›. H›rkas›n› parçalay›p, delikleri kapad›, fakat biri aç›k kald›. Onu da ökçe-
si ile kapay›p, Resûlullah’› içeri dâvet eyledi. 

Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem içeri girdi ve mübârek
bafl›n› Ebû Bekr’in kuca¤›na koyup uyudu. O zaman, Hazreti S›ddîk’in aya-
¤›n› y›lan soktu. Resûlullah’›n uyanmamas› için sabredip, hiç hareket etme-
di. Fakat gözyafl› Resûlullah’›n mübârek yüzüne damlay›nca; “NNee  oolldduu  yyââ
EEbbââ  BBeekkrr??” buyurdular.

Hazreti Ebû Bekr; “Aya¤›m ile kapatt›¤›m delikten bir y›lan aya¤›m› sok-
tu” dedi. Resûlullah efendimiz, Ebû Bekr’in yaras›na, iyi olmas› için mübâ-
rek a¤z›n›n yafl›ndan sürünce, ac›s› hemen dindi, flifâ buldu.

Resûlullah efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem ve Ebû Bekr-i S›ddîk
içerde iken, müflrikler, iz tâkib ede ede ma¤aran›n önüne geldiler. A¤z›n› bir
örümce¤in ördü¤ünü ve iki güvercinin de yuva yapt›¤›n› gördüler. ‹z sürücü
Kürz bin Alkame; “‹flte burada iz kesildi” dedi. Kâfirler; “E¤er, onlar bura-
ya girmifl olsalard›, kap›n›n üzerindeki örümcek a¤›n›n y›rt›lm›fl olmas› lâ-
z›m gelirdi” dediler.

Bâz›lar›; “Buraya kadar geldik, ma¤araya biriniz girsin, baks›n!..” deyin-
ce, Ümeyye bin Halef kâfiri; “Sizin hiç akl›n›z yok mu? Üzerinde kat kat
örümcek a¤› bulunan flu ma¤arada ne ifliniz var? Yemîn ederim ki, bu örüm-
cek, a¤›n›, Muhammed do¤madan önce örmüfltür” dedi. Müflrikler kap› önün-
de münakafla ederlerken, içerde Hazreti Ebû Bekr endifleye kap›ld› ve; “Yâ
Resûlallah! Vallahi kendim için tasalanm›yorum. Fakat yüksek zât›n›za bir
fley gelmesinden korkuyorum. Ben öldürülürsem bir tek kifliyim, hiçbir fley
de¤iflmez. Lâkin size bir zarar gelirse, bütün ümmet helâk olur, din y›k›l›r”
dedi. Kâinât›n sultân› efendimiz; ““YYââ  EEbbââ  BBeekkrr!!  ÜÜzzüüllmmee!!....  fifiüüpphheessiizz  AAllllaahhüü
tteeââllââ  bbiizziimmlleeddiirr”” buyurdu. 

Ebû Bekr-i S›ddîk; “Yâ Resûlallah! Can›m sana fedâ olsun! Onlardan bi-
ri, bafl›n› e¤ip baksa bizi görür!” deyince, Efendimiz; ““YYââ  EEbbââ  BBeekkrr!!  ‹‹kkii  kkii--
flflii  kkii,,  üüççüünnccüüssüü  AAllllaahhüü  tteeââllââdd››rr..  ÜÜzzüüllmmee!!....  HHaakk  tteeââllââ  bbiizziimmlleeddiirr” buyurdu.
Müflrikler içeri bakmadan geri döndüler.

Allahü teâlâ bu hâli Kur’ân-› kerîmde meâlen flöyle buyuruyor: ““EE¤¤eerr  ssiizz,,
OO’’nnaa  (Habîbime) yyaarrdd››mm  eettmmeezzsseenniizz,, (hat›rlay›n o vakti ki) kkââffiirrlleerr  OO’’nnuu
(Mekke’den) iikkiinniinn  iikkiinncciissii  oollaarraakk  (Hazreti Ebû Bekr ile) çç››kkaarrdd››kkllaarr››nnddaa,,
(Sevr da¤›n›n tepesindeki) mmaa¤¤aarraaddaa  iikkeenn,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ  OO’’nnaa  (Resûlullah’a)
yyaarrdd››mm  eettmmiiflflttii..  OO  zzaammaann  aarrkkaaddaaflfl››nnaa  (Ebû Bekr-i S›ddîk’a); ““ÜÜzzüüllmmee  AAllllaahhüü
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tteeââllâânn››nn  yyaarrdd››mm››,,  nnuussrreettii  mmuuhhaakkkkaakk  bbiizziimmlleeddiirr””  ddeemmiiflflttii..  AAllllaahhüü  tteeââllââ,,  OO’’nnuunn
üüzzeerriinnee  sseekkîînneettiinnii  iinnddiirrmmiiflfl  OO’’nnuu (Habîbini) ggöörrmmeeddii¤¤iinniizz  (mânevi) oorrdduullaarr--
llaa  kkuuvvvveettlleennddiirrmmiiflfl,,  kkââffiirrlleerriinn (küfür) kkeelliimmeessiinnii  aallççaallttmm››flfltt››..  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn
(tevhîd) kkeelliimmeessii  iissee,,  ççookk  yyüücceeddiirr..  AAllllaahhüü  tteeââllââ  mmuuttllaakk  ggââlliippttiirr..  YYeeggâânnee  hhüü--
kküümm  vvee  hhiikkmmeett  ssââhhiibbiiddiirr..”” (Tevbe sûresi:40)

Sevgili Peygamberimiz ile Hazreti Ebû Bekr, bu ma¤arada geceli gün-
düzlü üç gün kald›lar. Hazreti Ebû Bekr’in o¤lu Abdullah, Mekke’de duy-
duklar›n›, geceleyin ma¤araya gelip haber veriyor, âzâdl› kölesi ve sürüleri-
nin çoban› Âmir bin Füheyre ise, geceleri süt getirip izleri siliyordu.

Sevr ma¤aras›ndan dördüncü günü ayr›lan sevgili Peygamberimiz, Kus-
vâ adl› devesine bindi. Bir rivâyete göre terkisine Hazreti Ebû Bekr’i bindir-
di. Di¤er deveye de Âmir bin Füheyre hazretleri ile yollar› iyi bilen Abdul-
lah bin Üreyk›t bindiler.

Âlemlerin efendisi sallallahü aleyhi ve sellem, Allahü teâlân›n medhetti-
¤i, beldelerin en k›ymetlisi olan Mekke-i mükerremeden, vatan›ndan ayr›l›-
yordu. Devesini Harem-i flerîfe do¤ru döndürüp, mahzûn bir hâlde; ““VVaallllaa--
hhii!!  SSeenn,,  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  yyaarraatttt››¤¤››  yyeerrlleerriinn  eenn  hhaayy››rrll››,,  RRaabbbbiimm  kkaatt››nnddaa  eenn  sseevv--
ggiillii  oollaann››ss››nn!!  SSeennddeenn  çç››kkaarr››llmmaamm››flfl  oollssaa  iiddiimm,,  çç››kkmmaazzdd››mm..  BBaannaa,,  sseennddeenn  ddaa--
hhaa  ggüüzzeell,,  ddaahhaa  sseevvggiillii  yyuurrtt  yyookkttuurr..  KKaavvmmiimm  bbeennii,,  sseennddeenn  çç››kkaarrmmaamm››flfl  oollssaa--
llaarrdd››,,  çç››kkmmaazz,,  sseennddeenn  bbaaflflkkaa  bbiirr  yyeerrddee  yyuurrtt,,  yyuuvvaa  ttuuttmmaazzdd››mm”” buyurdular.

O anda Cebrâil aleyhisselâm inip, “Yâ Resûlallah! Vatan›na müfltâk m›-
s›n, özledin mi?” dedi. Efendimiz de; ““EEvveett,,  mmüüflflttââkk››mm!!”” buyurdular. Cebrâ-
il aleyhisselâm, sonunda Mekke’ye dönece¤ini müjdeleyen, Kasas sûresi 85.
Âyet-i kerîmesini okuyup, mübârek hat›r›n› tesellî eyledi.

Yolculuk sâkin geçiyordu. Müflrikler, her yeri aramalar›na ra¤men bulam›-
yorlar, Cenâb-› Hak, Habîbini onlar›n flerrinden muhâfaza ediyordu. Resûlul-
lah efendimiz, Kudeyd denilen yere geldiklerinde, Ümmü Ma’bed isminde cö-
mertli¤iyle meflhur, ak›ll›, iffetli bir han›m›n çad›r› önünde durdular. Ücretiy-
le yiyecek, hurma ve et almak istediler. Ümmü Ma’bed; “E¤er olsa idi, para
ile de¤il, ziyâfet çeker, ikramda bulunurdum. K›tl›k ve geçim s›k›nt›s› sebe-
biyle elimizde bir fley kalmad›” dedi. ““SSüütt  vvaarr  mm››??”” diye sorduklar›nda; “Yok-
tur. Davarlar k›s›rd›r” diye cevap verdi. Kâinât›n sultân› sallallahü aleyhi ve
sellem, çad›r›n yan›nda duran zay›f bir koyunu iflâret ederek buyurdular ki:
“EEyy  ÜÜmmmmüü  MMaa’’bbeedd!!  BBuu  kkooyyuunn  nniiççiinn  bbuurraaddaa  bbaa¤¤ll››  dduurruuyyoorr??”” O da; “Gâyet
hasta ve zay›f oldu¤undan sürüden kald›. Derman› olmad›¤› için gidemedi”
dedi. ““HHiiçç  ssüüttüü  vvaarr  mm››dd››rr??  BBuu  kkooyyuunnuu  ssaa¤¤mmaammaa  iizziinn  vveerriirr  mmiissiinniizz??”” buyurun-
ca; “Anam-babam sana fedâ olsun, sütü yoktur, fakat onu sa¤man›za hiç bir
fley mâni de¤ildir” dedi. Resûlullah efendimiz, koyunun yan›na gelip, Allahü
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teâlân›n ismini zikrettiler. Bereket ile duâ ettikten sonra, mübârek elini koyu-
nun memesine sürdüler. O anda meme, süt ile doldu ve akma¤a bafllad›. He-
men kap getirip doldurdular. Önce Ümmü Ma’bed’e verdiler. O içtikten son-
ra, Hazreti Ebû Bekr’e ve di¤erlerine verip doyuncaya kadar içmelerini sa¤la-
d›. En sonunda kendisi içti. Bir daha mübârek elini koyunun memesine doku-
nup s›¤ad›lar ve çad›rda bulunan en büyük kab› istediler. Onu da doldurup
Ümmü Ma’bed’e teslîm ettiler. 

Oradan ayr›ld›ktan sonra, Ümmü Ma’bed’in kocas› geldi ve sütü gördü.
Sevinerek; “Bu süt nereden geldi?” diye sorunca, Ümmü Ma’bed; “Bir mü-
bârek kimse gelip, hânemizi flereflendirdi. Gördüklerin, onun himmeti ve
bereketidir.” Dedi. “Tarif eder misin? S›fat› ve cemâli nas›ld›r?” diye sordu. 

Ümmü Ma’bed ; “Gördü¤üm o Mübârek zât, pek biçimli ve güler yüzlü
idi. Gözlerinde bir miktar k›rm›z›l›k, sesinde nâziklik vard›. Mübârek kirpik-
leri uzun idi. Gözünün ak› pek beyaz, karas› da çok siyah olup, kudretten sür-
meli idi. Saçlar› siyah, sakal› s›k idi. Sustu¤unda, üzerinde bir vekar ve a¤›r-
bafll›l›k vard›. Konuflurken tebessüm ediyor, sözleri, sanki dizilmifl birer in-
ci gibi a¤z›ndan tatl› tatl› dökülüyordu. Uzaktan çok heybetli görünüyor, ya-
k›na gelince, çok tatl› ve cazip bir hal al›yordu. Yan›nda bulunanlar, emrini
yerine getirmek için canla baflla kofluyorlard›” diyerek, daha pek çok haslet-
lerini sayd›. Bunlar› hayretle dinleyen kocas›; “Yemin ederim ki, bu zât, Ku-
reyfl’in arad›¤› kimsedir. E¤er ben O’na rastlasayd›m, hizmetiyle flereflenir,
yan›ndan ayr›lmazd›m.” Dedi. Rivâyete göre, o koyun onsekiz sene yaflad›.
Fahr-i âlem efendimizin, bereketi ile sabah akflam onunla geçinirlerdi. Üm-
mü Ma’bed’in kocas›, Resûlullah efendimizin ard› s›ra gidip, Rîm vâdisinde
yetiflti ve müslüman oldu. Ümmü Ma’bed de müslüman oldu.

Süraka bin Mâlik

Müflrikler, Medîne’ye do¤ru yola ç›kan Muhammed aleyhisselâm› ve
Hazreti Ebû Bekr’i devaml› ar›yorlard›. Bulamad›klar› takdirde kendileri
için pek büyük bir tehlike bafl gösterecekti. Çünkü, müslümanlar›n bir “‹s-
lâm Devleti” kurup, k›sa zamanda kendilerini ortadan kald›rabileceklerini
düflünüyorlard›. Bu sebeple müflrikler, her fleylerini ortaya koydular. Pey-
gamber efendimizle Hazreti Ebû Bekr’i öldürene veya esir edene; yüz deve-
nin yan› s›ra say›s›z mal ve para vereceklerini vâd ettiler. Bu haber, Sürâka
bin Mâlik’in mensubu oldu¤u Müdlico¤ullar› aras›nda da yay›ld›. Sürâka
bin Mâlik, iyi iz sürerdi. Bu yüzden olup bitenlerle yak›ndan ilgilendi.

Müdlico¤ullar› bir Sal› günü, Sürâka bin Mâlik’in oturdu¤u bölge olan
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Kudeyd’de, toplanm›fllard›. Toplant›da Sürâka bin Mâlik de vard›. O s›rada
Kureyfl’in adamlar›ndan biri gelip, Sürâka’ya; “Ey Sürâka! Vallahi ben az
önce, sahile do¤ru giden üç kiflilik bir kafile gördüm. Onlar herhalde Mu-
hammed ile Eshâb›d›r” dedi. Sürâka, durumu anlad›. Fakat, ortaya çok faz-
la mükâfat konuldu¤u için, bunu tek bafl›na elde etmek istiyordu. Bu sebep-
le baflkas›n›n haberdâr olmas›n› arzu etmiyordu. “Hay›r, o senin gördü¤ün
kimseler, filân kiflilerdir. Biraz önce geçmifllerdi. Onlar› biz de gördük” di-
yerek, önemli bir fley yokmufl gibi konufltu.

Sürâka bin Mâlik, biraz daha bekledi. Dikkat çekmeden evine geldi. Hiz-
metçisine, at›n› ve silâh›n› al›p vâdinin arkas›nda kendisini beklemesini söyle-
di. Kendisi de karg›s›n› alm›fl, parlakl›¤›n›n dikkati çekmemesi için ucunu afla-
¤›ya çevirmiflti. At›n› koflturmaya bafllad›. Yoluna devam ederek, nihâyet izle-
rini buldu. Yaklafl›nca birbirlerini iyice görebiliyorlard›. Hattâ Sürâka, Pey-
gamber efendimizin okudu¤u Kur’ân-› kerîmi bile iflitiyordu. Fakat, Resûl-i
ekrem sallallahü aleyhi ve sellem arkalar›na hiç bakm›yorlard›. Hazreti Ebû
Bekr geriye bak›nca, Sürâka’y› görüp, telâfla kap›ld›. Peygamber efendimiz
ona, ma¤aradaki gibi; “ÜÜzzüüllmmee,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ  bbiizziimmllee  bbeerraabbeerrddiirr”” buyurdu.

Buhârî hazretlerinin rivâyetine göre, bu s›rada Hazreti Ebû Bekr, bir at-
l›n›n kendilerine yetiflti¤ini Resûl-i ekreme arz edince, Peygamber efendi-
miz; ““YYââ  RRaabbbbîî!!  OOnnuu  ddüüflflüürr”” diye duâ buyurdular. Baflka bir rivâyette, Sürâ-
ka yanlar›na kadar gelince, Hazreti Ebû Bekr, a¤lamaya bafllad›. Resûl-i ek-
rem efendimiz niçin a¤lad›¤›n› sorunca; “Vallahi kendim için a¤lam›yorum.
Sana bir zarar gelmesinden korktu¤um için a¤l›yorum” dedi.

Sürâka, Peygamber efendimize sald›rabilecek kadar yaklaflt›. “Yâ Muham-
med! Seni, bugün benden kim koruyacak!” dedi. Server-i âlem efendimiz de;
““BBeennii,,  CCeebbbbaarr  vvee  KKaahhhhaarr  oollaann  AAllllaahhüü  tteeââllââ  kkoorruurr”” cevâb›n› verdi. O s›rada Sü-
râka’n›n at›, iki ön ayaklar›yla dizlerine kadar yere batt›. Bundan kurtulup, tek-
rar sald›rmaya teflebbüs edince, at›n›n ayaklar› yine yere sapland›. Sürâka, at›-
n› ne kadar zorlad›ysa da, onu bir türlü kurtaramad›. Baflka yapaca¤› hiç bir
fley yoktu. Çaresiz kal›nca, flefkat ve merhamet sahibi olan Resûlullah efendi-
mize yalvarmaya bafllad›. Bütün olgunluklar› ve iyi ahlâk› kendisinde topla-
yan, üstün ahlâk ve yarat›l›fl üzere olan Peygamberimiz onun bu dile¤ini ka-
bul etti. Sürâka; “Yâ Muhammed! Muhafaza olundu¤unu anlad›m. Duâ et de
kurtulay›m. Bundan sonra sana asla zarar vermem. Senin pefline düflenlere de
senden hiç bahsetmiyece¤im” diyordu. Kâinat›n efendisi; “YYââ  RRaabbbbîî! EE¤¤eerr  oo
ssöözzüünnddee  ddoo¤¤rruu  vvee  ssaammîîmmii  iissee,,  aatt››nn››  kkuurrttaarr”” diye duâ edince, Allahü teâlâ bu
duây› kabul buyurdu.

Sürâka bin Mâlik’in at›, ancak bu duâdan sonra çukurdan kurtulabilmifl-
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ti. Bu s›rada at›n aya¤›n›n batt›¤› yerden, gö¤e do¤ru duman gibi bir fley
yükseliyordu. Sürâka, hayretler içerisinde kald› ve bütün bu olup bitenler-
den, Muhammed aleyhisselâm›n dâima korunmakta oldu¤unu anlad›. Pek
çok fleye flâhid olmufltu. Sonunda; “Yâ Muhammed! Ben Sürâka bin Mâ-
lik’im! Benden asla flüpheniz olmas›n. Size söz veriyorum. Bundan sonra
be¤enmedi¤iniz hiç bir ifli yapm›yaca¤›m. Kavmin, seni ve arkadafllar›n› ya-
kalayana çok mükâfat verece¤ini vâdetti” dedi ve Kureyfl müflriklerinin yap-
mak istediklerini birer birer anlatt›, Hattâ, onlara yol az›¤› ve binmek için
deve vermek istediyse de, sevgili Peygamberimiz kabul etmedi ve ona: ““EEyy
SSüürrââkkaa!!  SSeenn  iissllââmm  ddîînniinnii  kkaabbuull  eettmmeeddiikkççee,,  bbeenn  ddee  sseenniinn  ddeevveennii  vvee  ss››¤¤››rr››nn››  aarr--
zzuu  eettmmeemm,,  iisstteemmeemm..  SSeenn  bbiizzii  ggöörrddüü¤¤üünnüü  ggiizzllii  ttuutt,,  yyeetteerr”” buyurdu. 

‹bn-i Sa’d da flöyle nakleder: Sürâka, Peygamber efendimize, bana, iste-
di¤ini emret deyince, Resûlullah efendimiz; “YYuurrdduunnddaa  dduurr..  HHiiçç  kkiimmsseenniinn
bbiizzee  yyeettiiflflmmeessiinnee  mmeeyyddaann  vveerrmmee”” buyurmufltur.

Allahü teâlâ dileyince her fley oluyordu. O’na hâlis bir flekilde güvenip, r›-
zâs› yolunda yürüyünce, ak›l almaz hâdiseler meydana geliyordu. Resûlullah
efendimizi öldürüp, büyük mükâfatlara kavuflma h›rs›yla, kükreyen bir aslan
tavr›yla yola ç›kan Sürâka, art›k; munis, uysal, bir çocuk gibiydi. Her fleye
kadir olan Allahü teâlâ, Habîbine zarar vermemesi için, Sürâka’n›n kalbini
iyili¤e do¤ru çevirmiflti. Elbette, Allahü teâlâ Habîbini sallallahü aleyhi ve
sellem yaln›z b›rakmayacakt›. Çünkü O, insanlara merhamet için, onlar›n
dünyâda ve âhirette ebedî saadet ve mutlulu¤a kavuflmas› için gönderdi¤i
sevgili Peygamberiydi.

Sürâka bundan sonra izi üzerine geri döndü. Bafl›ndan geçenleri karfl›lafl-
t›¤› kimselere de anlatmad›.

Müjde! Müjde! Kâinat›n sultân› geliyor!..

Peygamber efendimiz, Hazreti Ebû Bekr, Âmir bin Füheyre ve k›lavuz-
lar› Abdullah bin Üreyk›t, “Hicret’in birinci senesi Rebî’ul-evvel ay›n›n se-
kizinde Pazartesi günü (Mîlâdî 622 y›l› Eylül ay›n›n 20. günü) kuflluk vakti
“Kubâ” köyüne ulaflt›lar. Bugün, müslümanlar›n Hicrî fiemsî y›l›n›n sene
bafl› oldu. Külsüm bin Hidm isminde bir müslüman›n evinde kald›lar. Bura-
da ilk mescidi yapt›lar. Kubâ vâdisinde ilk Cumâ namaz›n› k›ld›lar ve ilk
hutbeyi îrâd ettiler. Kubâ mescidi, âyet-i kerîmede meâlen; ““......TTeemmeellii  ttaakkvvaa
üüzzeerriinnee  kkuurruullaann  mmeesscciidd”” (Tevbe sûresi: 108) diye buyrularak medh edildi. 

Bu arada Mekke’de kalan Hazreti Ali, Resûlullah efendimizin Kâbe-i
flerîfte devaml› bulunduklar› makama oturdu. “Resûl-i ekremde kimin nesi
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var ise, gelsin als›n!” diye nidâ ettirdi. Herkes gelip, niflan›n› söyleyerek
emânetini ald›. Böylece emânetler sahiplerine teslîm edildi.

Mekke-i mükerremede kalan Eshâb-› güzîn, Hazreti Ali’nin kanad› alt›-
na s›¤›nd›lar. Resûlullah’›n saâdethâneleri Mekke’de oldu¤u müddetçe,
Hazreti Ali de orada kald›. Bir zaman sonra Resûl-i ekrem efendimiz, evinin
Medîne-i münevvereye getirilmesini emir buyurdular.

Allah’›n aslan› Hazreti Ali, Kureyfl kâfirlerinin topland›klar› yere gitti.
“‹nflâallahü teâlâ yar›n Medîne-i münevvereye gidiyorum. Bir diyece¤iniz
var m›? Ben burada iken söyleyin” buyurdu. Hepsi bafllar›n› e¤ip, hiç bir fley
söylemediler. Sabah olunca, Hazreti Ali, Resûl-i ekrem efendimizin eflyalar›-
n› toplay›p, Resûlullah efendimizin Ehl-i Beyti ve kendi akrabâlar› ile bera-
ber yola koyuldu. Resûlullah efendimize, fliflmifl olan ayaklar›ndan kanlar
akar vaziyette, Kubâ’da yetiflti. Gündüzleri saklan›p, geceleri yaya olarak yü-
rüdü¤ü bu yolculu¤un sonunda, Peygamberimizin huzûruna gidemiyecek bir
hâle gelmiflti. Resûl-i ekrem efendimiz bunu haber al›nca, bizzat kendisi tefl-
rif etmifl, Hazreti Ali’yi görünce hâline ac›m›fl, sevgili, fedâkâr amcazâdesini
kucaklam›fl, mübârek elleriyle o hak yolunda binlerce meflakkate katlanm›fl
olan nârin, nâzik ayaklar›n› okflam›fl, kendisine afiyeti için duâ buyurmufltu.
Hattâ Hazreti Ali’nin bu fedâkârl›¤› üzerine; ““‹‹nnssaannllaarrddaann  ööyylleelleerrii  vvaarrdd››rr  kkii,,
AAllllaahhüü tteeââllâânn››nn  rr››zzââss››  iiççiinn  nneeffssiinnii  ffeeddââ  eeddeerr””  (Bekara sûresi: 207) âyet-i celî-
lesinin nâzil oldu¤u rivâyet edilir.

Medîne’ye daha önce hicret eden Eshâb-› kirâm ile Medîneli müslüman-
lar, Kâinat›n sultân›n›n Mekke’den hicret için hareket etti¤ini duyunca, tefl-
rifini hararetle ve heyecanla bekliyorlard›. Bu sebeple Medîne-i münevvere-
nin d›fl semtlerine gözcüler koyup, flehirlerini flereflendirecekleri anda, Efen-
dimizi karfl›lamak için can at›yorlard›. O’nun muhabbetiyle yananlar, k›zg›n
çölün suya olan hasreti gibi gözlerini ufka dikerek günlerce beklediler. Ni-
hâyet birden; “Geliyorlar! Geliyorlar!...” diye bir ses iflitildi. Sesi duyanlar,
s›cak çölün ortalar›na do¤ru göz gezdirme¤e bafllad›lar. Evet!... Evet!... On-
lar da k›zg›n çölde, güneflin yak›c› s›cakl›¤›na ra¤men, büyük bir heybetle
kendilerine do¤ru ilerlediklerini görmüfllerdi. Sevinçle birbirlerine; “Müj-
de!... Müjde!... Resûlullah geliyor!... Peygamberimiz geliyor!... Sevinin ey
Medîneliler. Bayram edin! Habîbullah geliyor!... Bafl tac›m›z geliyor!...” di-
yerek ba¤›rmaya bafllad›lar. Bu haber bir anda Medîne-i münevvere sokak-
lar›n› doldurdu. Yedisinden yetmifline, yafll›s›ndan hastas›na kadar herkes,
bu efli görülmedik sevinçli haberi bekliyorlard›. Bütün Medîneliler en güzel
elbiselerini giyinerek, sür’atle Âlemlerin efendisini karfl›lamak için kofltular.
Tekbir sedalar› semây› ç›nlat›yor, sevinçten gözyafllar› sel gibi ak›yordu.
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Hüzün ve mutluluk dolu bir hava esiyor ve Medîne, târihinde en güzel
gününü yafl›yordu. Bir tarafta, herkesin “Emîn” lakab›yla tan›d›¤›, Allahü te-
âlân›n Habîbini öldürmek için üzerine mükâfat koyanlar; di¤er tarafta ise
O’nu ve arkadafllar›n› korumak, ba¤›rlar›na basmak ve bu u¤urda canlar›n›
fedâ etmek istiyenler vard›.

Medîneliler biran önce sevgili Peygamberimizin nûrlu cemâlini görmek
istiyorlard›. Medîne, Medîne olal› böyle sevinçli, böyle Mübârek bir an gör-
memiflti. Bu, o güne kadar yaflanmam›fl bir bayramd›.

Benzeri görülmemifl ve görülmeyecek olan bu bayramda, çocuklar ve ka-
d›nlar flöyle fliirler terennüm ediyorlard›:
“Tale’al-bedrü aleynâ, 
Min seniyyât-il-vedâ’, 
Veceb-efl-flükrü aleynâ, 
Mâ de’allahü dâi. 
Eyyüh-el-meb’ûsu fînâ, 
Ci’te bil-emr-il muta!...”

“Hofl geldin yâ Resûlallah.” “Bize buyurun yâ Resûlallah” fleklindeki is-
tekler ortal›¤› ç›nlat›yordu. Medîne’nin ileri gelen kimselerinden bâz›lar›
Kusvâ’n›n yular›ndan tutup; “Yâ Resûlallah! Bize buyurun...” diyerek istir-
hamda bulundular. Onlara; ““DDeevveemmiinn  yyuullaarr››nn››  bb››rraakk››nn››zz,,  OO  mmee’’mmuurrdduurr..  KKii--
mmiinn  eevviinniinn  öönnüünnddee  ççöökkeerrssee  oorraaddaa  mmiissââffiirr  oolluurruumm!!”” buyurdular. Herkeste
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Seniyyet-ül-vedâ’dan, Bedr do¤du üstümüze. 
Hakka dâvet ettikçe, flükr vâcib oldu bize.

Sen bize gönderildin, emrullâh› getirdin, 
Medîne’ye hofl geldin, fleref verir dâvetin.

‹zzet ikramla dolduk, eskilerden kurtulduk, 
Mecde kavufltuk doyduk, ziyandayd›k kâr bulduk.

Zulmet gideren ay der, “selâm ehline deyin,
Muhammed’e (aleyhisselâm) uyana, asla zulüm etmeyin.” 

Hep birlikte söz verdik, yemîn edilen günde, 
Do¤ruluk yolumuzdur, hainlik olmaz dinde.

Vallahi ben unutmam, elemsiz gün hiç yoktu,
fiâhidsin Emn y›ld›z›, vefân sevgin pek çoktu.



büyük bir heyecan ve merak bafllad›. Acaba Kusvâ nereye çökecekti? Me-
dîne içine do¤ru Kusvâ ilerliyor, her kap›n›n önünden geçerken ev sahiple-
ri; “Yâ Resûlallah! Bizi teflrif ediniz, bizi teflrif ediniz!” diye yalvar›yorlar-
d›. Peygamber efendimiz onlara tebessüm buyurarak; ““DDeevveenniinn  yyoolluunnuu  aaçç››--
nn››zz!!  NNeerreeyyee  ççöökkeeccee¤¤ii  oonnaa  bbuuyyrruullmmuuflflttuurr”” diyordu. Kusvâ, nihâyet Peygam-
ber efendimizin bugünkü mescid-i flerîfinin kap›s›n›n bulundu¤u yere çök-
tü. Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem devesinden inmediler. Hayvan
tekrar aya¤a kalkt›, yürüme¤e bafllad›. Eski yere çöktü ve bir daha kalkma-
d›. Bunun üzerine efendimiz, Kusvâ’n›n üzerinden inip; ““‹‹nnflflââaallllaahh  mmeennzzii--
lliimmiizz  bbuurraass››dd››rr”” ve “BBuurraass››  kkiimmiinnddiirr??”” buyurunca; “Yâ Resûlallah! Amr’›n
o¤ullar› Süheyl ve Sehl’indir” diye cevap verdiler. Bu çocuklar yetim idi.
Peygamberimiz; ““AAkkrraabbââllaarr››mm››zzddaann  hhaannggiissiinniinn  eevvii  bbuurraayyaa  ddaahhaa  yyaakk››nndd››rr??””
buyurdular. Zîrâ Resûlullah efendimizin dedesi Abdülmuttalib’in annesi,
Neccâro¤ullar›ndan idi. Hâlid bin Zeyd Ebû Eyyûb el-Ensârî hazretleri se-
vinçle; “Yâ Resûlallah! Benim evim daha yak›nd›r. ‹flte flu evim, flu da ka-
p›s›” diyerek heyecanla gösterdi. Kusvâ’n›n yükünü indirip, Resûlullah
efendimizi buyur etti. 

Medîneli müslümanlar ve Muhâcirler, Efendimizin hicretine pek ziyâde
sevindiler.
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Rûhun bir nokta-i nûr-› Hudâd›r yâ resûlallah
Cemâlin hâlet-efzâ dil-güflâd›r yâ resûlallah

Vücûd-› rahmet-âsâr›n tulû’u zulmet-i küfrü
Giderdi cümle îmân âflinâd›r yâ resûlallah

Gülistân-› risâlet içre zât-› gülbünün ancak
Hudây› bir nihâl-i müntehâd›r yâ resûlallah

Kerem k›l ey Hudâvendâ flerîf-i hüccet-i Mevlâ
Necîb’in derdine feyzin devâd›r yâ resûlallah

SULTAN  III. AHMED   (NECÎB)



MEDÎNE-‹ MÜNEVVERE
DEVR‹

Sevgili Peygamberimizin, bi’setin on üçüncü y›l› 12 Rebî’ulevvel’inde, mî-
lâdî 622 senesinde Medîne’ye hicreti ile on sene sürecek olan Medîne devri
bafllad›.

Peygamber efendimiz, Hâlid bin Zeyd Ebû Eyyûb el-Ensârî hazretlerinin
evini teflrif edince, alt katta oturmay› tercih ettiler ve buraya yerlefltiler. Böy-
lece Kâinat›n efendisini a¤›rlama ve evinde bulundurma flerefi bu Mübârek
zâta nasîb oldu.

Hazreti Hâlid flöyle anlatt›: “Resûlullah, evimi flereflendirdi¤inde, alt kat-
ta oturmay› tercih etmifllerdi. Biz de üst katta oturuyor ve bu hâle çok üzü-
lüyorduk. Bir gün; “Anam-babam size fedâ olsun yâ Resûlallah! Benim yu-
karda oturmama, sizin de alt katta bulunman›za gönlüm raz› olmuyor, hofl
görmüyorum. Bu bana çok a¤›r geliyor. Ne olur zât› âlinizin yukar›da, bizim
de alt katta oturmam›za müsaade buyurunuz” dedim. Bunun üzerine; “YYââ
EEbbââ  EEyyyyûûbb!!  EEvviinn  aalltt  kkaatt››nnddaa  bbuulluunnmmaamm››zz  bbiizzee  ddaahhaa  mmüünnââssiipp  vvee  eellvveerriiflfllliiddiirr””
buyurdular. Gelen ziyâretçilerle daha rahat görüflme düflüncesiyle, alt katta
kalmay› uygun gördüler. Biz de evin üst kat›nda bulunduk. 

Bir gün su testimiz k›r›ld›. Dökülen sular›n Resûlullah’›n üzerine damla-
y›p rahats›z olmas›ndan korkarak, han›m›mla, örtünece¤imiz tek kadife yor-
gan›m›z› hemen suyun üzerine bast›rd›k,” 

Ebû Eyyûb-i Ensârî, üst katta olmaktan son derece s›k›l›yordu. Sonunda
kendisi alt kata inip, Resûlullah efendimizi yukar› ç›kard›. Ebû Eyyûb hazret-
leri buyurdu ki: “Resûlullah efendimize dâima akflam yeme¤i yap›p, gönderir-
dik. Kalan›n› bize gönderdi¤i zaman, ben ve han›m›m Ümmü Eyyûb, Resûlul-
lah’›n elinin de¤di¤i yerleri araflt›rarak, oralardan yer ve bununla bereketlenir-
dik. Yine bir gece, yap›p gönderdi¤imiz so¤anl› veya sar›msakl› yeme¤i Re-
sûlullah geri çevirmiflti. Onda izini göremeyince, feryâd ederek yan›na gittim.
“Yâ Resûlallah! Babam-anam sana fedâ olsun! Siz akflam yeme¤ini geri çe-
virdiniz. Fakat onda mübârek izini göremedim. Hâlbuki ben ve Ümmü Eyyûb,
geri çevirdi¤in yemekte elinin de¤di¤i yerleri araflt›rmakta ve bununla bereket-
lenmekteydik” dedim. Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem buyurdular ki:
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“BBuu  sseebbzzeeddee  bbiirr  kkookkuu  hhiisssseettttiimm..  OOnnddaann  yyeemmeeddiimm..  BBeenn,,  mmeelleekkllee  kkoonnuuflflaann  bbiirr
kkiiflfliiyyiimm..”” “O yemek haram m›d›r?” diye sordum. ““HHaayy››rr!!  FFaakkaatt  bbeenn  kkookkuussuunn--
ddaann  ddoollaayy››  oonnddaann  hhooflflllaannmmaadd››mm””  buyurunca; “Sizin hofllanmad›¤›n›z fleyden
ben de hofllanmam!” dedim. Peygamberimiz; “SSiizz  oonnuu  yyiiyyiinniizz”” buyurdular.
Bunun üzerine biz de ondan yedik ve bir daha o sebzeden Resûlullah’a yemek
yapmad›k.

Yine bir defas›nda Resûlullah efendimizle Ebû Bekr’e yetecek kadar
yemek haz›rlay›p, huzûrlar›na götürdüm. Resûlullah; ““YYââ  EEbbââ  EEyyyyûûbb!!  EEnn--
ssâârr’’››nn  eeflflrraaff››nnddaann  oottuuzz  kkiiflfliiyyii  ddââvveett  eett”” buyurdu. Ben, yeme¤in azl›¤›n› ve
belki Resûl-i ekrem bu yeme¤i çok zannettiler diye düflünürken, tekrar;
““YYââ  EEbbââ  EEyyyyûûbb!!  EEnnssâârr››nn  eeflflrrââff››nnddaann  oottuuzz  kkiiflfliiyyii  ddââvveett  eett”” buyurdular. Bin-
lerce düflünce içinde Ensâr’dan otuz kifli dâvet ettim, geldiler. O yemek-
ten yediler, doydular. Bir mûcize oldu¤unu anlay›p, gelenlerin îmânlar›
kuvvetlendi ve bir daha bîat ettiler. Gittiler. 

Sonra; “AAllttmm››flfl  kkiiflflii  ddââvveett  eett”” buyurdular. Ben, mûcize olarak yeme¤in
azalmad›¤›n› gördü¤ümden, daha ziyâde sevinerek altm›fl kifliyi Resûlul-
lah’›n huzûruna dâvet ettim. Geldiler, o yemeklerden yediler.

Hepsi Resûlullah’›n mûcizesini tasdik ederek döndüler. Ard›ndan; ““EEnn--
ssâârrddaann  ddookkssaann  kkiiflflii  ççaa¤¤››rr”” buyurdular. Ça¤›rd›m, geldiler. Resûlullah’›n em-
ri üzerine onar onar sofraya oturup, yediler; hepsi de bu büyük mûcizeyi gö-
rüp, gittiler. Böylece yüz seksen kifli yemek yedi. Yemek ise benim götür-
dü¤üm kadard› ve hiç el sürülmemifl gibi duruyordu.”

Ensar ile Muhâcirlerin kardefl olmas›

Peygamber efendimiz, Medîne-i münevverede daha s›k› bir ba¤l›l›¤›n
te’sisi için, hicret eden Muhâcirleri ve onlar› evlerinde bar›nd›ran Ensâr› bir-
birlerine kardefl yapt›lar. Hazreti Ali en sona kal›nca, unutuldum sanarak;
“Yâ Resûlallah! Beni unuttunuz mu?” diye sormufltu, O zaman Âlemlerin
efendisi; ““SSeenn,,  ddüünnyyââddaa  vvee  ââhhiirreettttee  bbeenniimm  kkaarrddeeflfliimmssiinn”” buyurmufltu. Bu
kardefllik maddî ve manevî yard›mlaflma esâs›na dayan›yordu. Böylece yurt-
lar›ndan, yuvalar›ndan ve akrabâlar›ndan ayr› kalman›n mahzunlu¤u bir
mikdar da olsa giderilmifl olacakt›. Zâten Medîneli müslümanlar, Allahü te-
âlân›n dînini yaflayabilmek ve yayabilmek için memleketlerini terk eden
Muhâcir kardefllerine ba¤›rlar›n› açm›fllar, evlerine buyur etmifller, onlara
her türlü yard›m› yapmak için canla baflla çal›flm›fllard›. Bu kardefllik te’sisi
ile birbirlerine daha candan sar›ld›lar. Resûlullah efendimiz, her Muhâciri,
mîzâc›na uygun olan bir Ensâr ile kardefl yapm›flt›. Öyle ki bu kardefllik, ba-
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balar›ndan kalan mal› paylaflacak seviyede idi. 
Her Medîneli; arâzisini, ba¤›n›, bahçesini, evini, mallar›n›... nesi varsa ikiye

ay›r›yor, böylece yar›s›n› Muhâcir kardefline seve seve veriyordu. Muhâcirler-
den Abdurrahmân bin Avf hazretleri flöyle anlatt›: “Biz, Medîne-i münevvere-
ye hicret etti¤imizde, Resûlullah efendimiz beni Sa’d bin Rebî ile kardefl yap-
t›. Bunun üzerine kardeflim Sa’d, bana; “Ey kardeflim Abdurrahmân! Ben, mal
bak›m›ndan Medîneli müslümanlar›n en zenginiyim. Mal›m› ikiye ay›rd›m, ya-
r›s› senindir” dedi. Ben de; “Allahü teâlâ mal›n› sana mübârek ve hay›rl› eyle-
sin. Benim, mala ihtiyâc›m yok. Yaln›z beni, al›flverifl yapt›¤›n›z çarfl›n›za bir
götürüver, kâfi” dedim.

Böyle bir fedâkârl›k, ancak ‹slâm kardeflli¤iyle mümkün oluyordu. Âdem
aleyhisselâmdan bu zamana kadar pek çok göç olmufltu. Fakat böylesine
manâl› ve yüce bir hicret; d›flardan gelenler ile yerli halk aras›nda bu kadar
muhabbetli bir kaynaflma ve samimî bir kucaklaflma olmam›flt›. Nitekim Al-
lahü teâlâ meâlen; ““MMüü’’mmiinnlleerr  aannccaakk  kkaarrddeeflflttiirrlleerr”” buyurdu. (Hucurât sûre-
si: 10) Bununla, gerçek sevgi ve samimiyetin maddî menfaatle de¤il, îmân
ve inançla olabilece¤ine iflâret buyruluyordu. Eshâb-› kirâmdaki bu hâl, Re-
sûlullah efendimizin bir sohbetiyle ele geçiyordu. Sevgili Peygamberimizin,
mübârek kalbinden f›flk›ran deryâlar misâli feyz ve bereketler, Eshâb-› kirâ-
m›n kalblerine ak›yor, bunun netîcesinde, görülmemifl bir fedâkarl›kla bir-
birlerini seviyorlar ve kardefllerini kendilerine tercih ediyorlard›. 

Ensâr ve Muhâcirin, bu yeni ‹slâm merkezinde el ele, gönül gönüle vere-
rek ‹slâm dîninin kuvvetlenmesi için her fedâkârl›¤a katlanmak ve sonunda
flehâdet mertebesine kavuflmak üzere söz verdiler. Bu flekilde, Resûlullah’›n
etraf›nda toplan›p, ‹slâm dîninin esaslar›na uyarak, yeni bir nizam ve mes’ud
bir hayat kuruyorlard›. Art›k ‹slâmiyet, hicret hâdisesi ile; ““DDeevvlleett”” olma yo-
lunda ilk ad›m›n› atm›flt›. Medîne-i münevvere ise ‹slâm dîninin befli¤i ve
merkezi hâline geliyordu.

Medîne’de; Eshâb-› kirâmdan baflka, H›ristiyanlar, Yahudiler ve puta ta-
pan müflrikler de vard›. Yahudiler; Benî Kaynukâ, Benî Kureyzâ ve Benî
Nadr olmak üzere üç kabîleden meydana geliyordu. Bunlar, ‹slâm’a ve bil-
hassa sevgili Peygamberimize ziyâdesiyle düflman idiler.

Bu arada Mekkeli müflrikler, Peygamber efendimizin Medîne’de, Eshâb›n›
birbirlerine kardefl yapmak sûretiyle kaynaflt›rmas›n›, kendileri için büyük bir
tehlike görmüfllerdi. K›sa zamanda bu iflin üstesinden gelemezlerse, müslüman-
lar güçlenip Mekke’ye sald›rabilir, b›rakt›klar› arazilerini, evlerini, yurtlar›n› el-
lerinden alabilirlerdi... Bu düflünceler içinde bulunan Mekkeli müflriklerden,
Medîneli müslümanlara tehdit mektuplar› geliyordu. Bu mektuplar›n birinde;
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“fiüphesiz ki, aram›zda düflmanl›k bulunan hiç bir Arab kabîlesinde, bizi, siz-
ler kadar öfkelendiren olmam›flt›r. Çünkü, bizden olan bir adam› bize teslîm et-
meniz gerekirken, O’na yard›mc› olup, kucak açarak korudunuz. Bu, sizin için
çok büyük bir kusurdur. Lütfen, O’nunla bizim aram›zdan ç›k›n›z ve O’nu bi-
ze b›rak›n›z. E¤er, O’nun gidiflât› iyi olursa, buna en çok sevinecek olan biziz.
Aksi olursa, O’nu çekip çevirmek de yine bize düfler!...” deniliyordu.

Bu mektuba, Hazreti Ka’b bin Mâlik, Peygamberimizi medh eden çok gü-
zel bir cevap yazd›.

Mekkeli müflrikler, Medîneli müflriklere de ayn› flekilde tehdit mektuplar›
yazd›lar. Onlara da; “E¤er bizim adam›m›z› flehrinizden ç›karmaz veya öldür-
mezseniz, üzerinize yürür, sizleri öldürür, kad›nlar›n›z› hizmetimize al›r›z!...”
diyerek tehditlerde bulundular.

Bunun üzerine Medîneli müflrikler, Abdullah bin Übey münâf›¤›n›n etraf›n-
da toplan›p, f›rsat›n› bulduklar› an Resûlullah efendimize zarar yapmak üzere
karar ald›lar.

Müslümanlar bu durumu ö¤renince; sevgili Peygamberimizi korumak için
ellerinden gelen bütün gayreti gösterip, O’nun etraf›nda kenetlendiler. Gecele-
ri soka¤a ç›kamaz, evlerinde uyuyamaz hâle geldiler. Übey bin Ka’b anlatt› ki:
“Resûlullah efendimiz ile Eshâb›, Medîne-i münevvereyi teflrif ettiklerinde
müslümanlar, müflrik Arab kabîlelerinin düflmanl›klar›na hedef oldular. Eshâb,
silâhl› olarak sabahlara kadar nöbet bekledi.” 

Eshâb-› kirâm yekvücûd olmufllar, tehlikeli hâllerde bütün güçleri ile müslü-
man kardefllerine yard›ma kofluyorlard›. Bunlar›n bafl›nda sevgili Peygamberimiz
geliyordu. Resûlullah efendimiz, her güzel haslette önde oldu¤u gibi, cesârette de
Eshâb›n›n en önünde yer al›rd›. Gecenin hangi saatinde olursa olsun, bir feryâd
iflitilince, Peygamberimiz, hiç kimse varmadan at› ile oraya y›ld›r›m gibi yetiflir,
korkulacak bir fleyin olmad›¤›n› Eshâb’›na bildirir ve onlar› teskîn ederdi.

Mescid-i Nebî

Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem Medîne’yi teflrif ettikle-
rinde ilk ifl olarak Eshâb›n› yetifltirecek, cemâatla namaz k›lacak bir mescidin
yap›lmas›n› arzu ediyorlard›. Bu s›rada Cebrâil aleyhisselâm gelip; “Yâ Resû-
lallah! Allahü teâlâ sana, kendisi için tafltan ve kerpiçten bir beyt (mescid)
yapman› emrediyor” dedi. Habîb-i ekrem efendimiz, hemen devesi Kusvâ’n›n
Medîne’ye geldiklerinde çöktü¤ü yeri sahiplerinden sat›n almak istediler. Sa-
hipleri; “Yâ Resûlallah! Biz, onun bedelini ancak cenâb-› Hak’tan bekleriz.
Oray› size, Allah r›zâs› için hediye ederiz” diyerek ba¤›fllamay› çok arzu etti-
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ler. Buna ra¤men Efendimiz kabul buyurmay›p, fazlas›yla ücretini ödediler. 
Bir taraftan arsan›n tesviyesi yap›l›p düzeltilirken, di¤er yandan kerpiçler

kesiliyor ve tafllar çekiliyordu. Nihâyet her haz›rl›k yap›ld›ktan sonra temel at›l-
mak üzere toplan›ld›. Temele ilk tafl›, Muhammed Mustafâ sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem efendimiz, Mübârek elleriyle koydular. Sonra s›ra ile; “EEbbûû
BBeekkrr,,  ttaaflfl››nn››,,  bbeenniimm,,  ttaaflfl››mm››nn  yyaann››nnaa  kkooyyssuunn!!  ÖÖmmeerr,,  ttaaflfl››nn››  EEbbûû  BBeekkrr’’iinn  ttaaflfl››nn››nn
yyaann››nnaa  kkooyyssuunn!!  OOssmmaann,,  ttaaflfl››nn››,,  ÖÖmmeerr’’iinn  ttaaflfl››nn››nn  yyaann››nnaa  kkooyyssuunn!!  AAllii,,  ttaaflfl››nn››  OOss--
mmaann’’››nn  ttaaflfl››nn››nn  yyaann››nnaa  kkooyyssuunn”” buyurdular. Emirleri yerine geldikten sonra ora-
daki Eshâb-› kirâm›na; “SSiizz  ddee  ttaaflflllaarr››nn››zz››  kkooyyuunnuuzz”” buyurdular. Onlar da koy-
maya bafllad›lar. 

Mescidin yap›lmas›nda, baflta sevgili Peygamberimiz olmak üzere bütün Es-
hâb-› kirâm durmadan dinlenmeden çal›flt›lar. Mübârek s›rtlar›nda tafl ve kerpiç
tafl›d›lar. Tafl ile temeli bir buçuk metre yükseltip, üzerini kerpiçle ördüler. Re-
sûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz bir gün, kerpiç yüklenmifl götürü-
yordu. Eshâb›ndan biri huzûr-› flerîfine var›p, fevkalâde bir edeble; “Yâ Resûlal-
lah! Kerpici benim tafl›mama müsaade eder misiniz?” dedi. Hâtem-ül-enbiyâ
efendimiz, ona, daha büyük bir nezâketle, kendisinin sevâb kazanmaya daha çok
muhtaç oldu¤unu bildirip kerpici vermediler. Onun da gidip tafl getirmesini tav-
siye buyurdular.

Mescid-i Nebî’nin inflâs›nda en çok çal›flanlardan biri de Resûlullah efen-
dimizdi. En a¤›r kayalar› yüklenerek, mübârek gö¤üsleri darala darala usta-
lar›n yan›na götürürlerdi. Bu tafllar› ve kerpiçleri tafl›rken yap›lan iflin k›y-
metini, kavuflulacak nîmetleri müjdeleyerek Eshâb›n› gayrete getirirdi.

Efendimizin bu gayretini gören müslümanlar, büyük bir aflkla çal›fl›yorlar-
d›. Hattâ Ammâr bin Yâser, herkes birer kerpiç tafl›rken, o; birini Peygamber
efendimiz, birini de kendisi için olmak üzere iki kerpiç götürürdü. Bu hâli Re-
sûlullah efendimiz gördüklerinde, yan›na vard›lar. Mübârek elleri ile Hazreti
Ammâr’›n arkas›n› s›¤ay›p; “EEyy  SSüümmeeyyyyee’’nniinn  oo¤¤lluu!!  SSeenniinn  iikkii,,  bbaaflflkkaallaarr››nn››nn  bbiirr
eeccrrii  vvaarr”” buyurdular. Mescidin duvarlar› k›sa zamanda bitirildi ve üzeri örtül-
dü. Ayr›ca mescide bitiflik, Resûlullah efendimiz için kerpiçten iki oda yap›l-
d›. Bunlar›n üzerleri de hurma kütü¤ü ve dallar› ile örtüldü. (Bu odalar zaman-
la dokuza kadar ço¤alt›ld›.) Mescidin inflâs› bittikten sonra. Peygamber efen-
dimiz, Hazreti Hâlid bin Zeyd’in evinden, kendisi için yap›lan eve tafl›nd›lar.

Hurma kütü¤ünün inlemesi

Peygamber efendimiz, Cumâ günleri mesciddeki HHaannnnâânnee isminde bir
hurma kütü¤üne dayanarak, hutbe îrâd ederlerdi. Sonradan üç basamakl› bir
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minber yapt›rd›lar. Resûlullah efendimiz ve Eshâb-› kirâm bir Cumâ günü
Mescid-i Nebî’de toplanm›fllard›. Efendimiz, hutbe için yeni minbere ç›kt›k-
lar›nda, eskiden dayand›¤› kuru hurma kütü¤ü, herkesin duyaca¤› kadar, hâ-
mile deve a¤lay›fl›n› and›ran bir sesle a¤lamaya ve inlemeye bafllad›. Bütün
Eshâb-› kirâm, hayret ederek bu sesi dinlediler. Fakat, ses bir türlü kesilmi-
yordu. Bunun üzerine Âlemlerin efendisi minberden indiler ve mübârek el-
leri ile kütü¤ü okflad›lar O anda, a¤lama ve inleme kesildi. Kuru hurma kü-
tü¤ünün, Peygamberimize olan bu muhabbetini ve aflk›n› gören Sahâbîler,
gözyafllar›n› tutamad›lar.

Bu hâdise ile ilgili Hazreti Enes bin Mâlik; “Mescid bile onun sesinden
sars›ld›” ‹bn-i Ebî Vedâ’a da; “Hurma kütü¤ü, çatlay›p yerinden oynad›. Re-
sûlullah efendimiz gelip Mübârek elini üzerine koydu da ondan sonra sustu”
demifllerdir. 

Peygamber efendimiz; “NNeeffssiimm  yyeedd--ii  kkuuddrreettiinnddee  oollaann  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  yyee--
mmîînn  eeddeerriimm  kkii,,  ee¤¤eerr  oonnuu  ookkflflaammaassaayydd››mm,,  bbaannaa  kkaarrflfl››  hhaassrreett  vvee  hhüüzznnüünnddeenn  ddoo--
llaayy››  kk››yyaammeettee  kkaaddaarr  bbööyyllee  aa¤¤llaayyaaccaakktt››”” buyurdular. Sonra Resûlullah’›n em-
ri ile hurma kütü¤ü gömüldü. 

Baflka bir rivâyette flöyle bildirildi: Resûl aleyhisselâm kuru hurma kütü¤ü-
ne dönüp; “‹‹sstteerrsseenn  sseennii  bbuulluunndduu¤¤uunn  bbaahhççeeyyee  vveerreeyyiimm..  TTeekkrraarr  ddaall  bbuuddaakk  ssaall  vvee
eesskkii  hhââlliinnee  ggeell..  ‹‹sstteerrsseenn  sseennii  CCeennnneett’’ee  ddiikkeeyyiimm  ddee  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  ddoossttllaarr››  mmeeyy--
vveennddeenn  yyeessiinn”” buyurdu. Resûlullah efendimiz, ona kulak verip flöyle dedi¤ini
duydular: “Beni Cennet’e dik ve benden Allahü teâlân›n dostlar› yesin ve eski-
yip çürümeyece¤im bir yerde olay›m.” A¤ac›n bu konuflmas›n›, Peygamber
efendimizin yan›nda bulunanlar da duydu. Bunun üzerine Resûlullah efendi-
miz, ona; ““‹‹sstteeddii¤¤iinnii  yyaappaaccaa¤¤››mm”” diye mukabelede bulundu. Sonra Eshâb›na
dönüp; “DDâârr--››  bbeekkaayy››  ddâârr--››  ffeennaayyaa (bu dünyâya) tteerrcciihh  eettttii” buyurdular.

Hazreti Âifle ile evlenmesi

Server-i âlem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz ile Hazreti Ebû Bekr,
hicret ettiklerinde çocuklar›n› Mekke’de b›rakm›fllard›. Hazreti Hadîce vâlide-
mizin vefât›ndan bir sene sonra Hazreti Âifle ile Mekke’de niflanlanm›fllard›.
‹mâm-› Buhârî’nin rivâyet etti¤i hadîs-i flerîfde, Hazreti Âifle buyurdu ki; Re-
sûlullah efendimiz bana; “EEyy  ÂÂiiflflee!!  SSeenn,,  bbaannaa  iikkii  kkeerree  rrüüyyaammddaa  ggöösstteerriillmmiiflflttiinn..
GGaalliibbaa  bbeenn,,  yyeeflfliill  iippeekkllii  bbiirr  kkuummaaflfl  ppaarrççaass››nnddaa  sseenniinn  rreessmmiinnii  ggöörrmmüüflflttüümm  ddee  bbaa--
nnaa;;  “Bu resmin sahibi müstakbel zevcendir” ddeenniillmmiiflflttii””  buyurdu. Bu rüyâdan
sonra Peygamber efendimizle Hazreti Âifle vâlidemiz niflanlanm›fllard›. Fakat,
dü¤ün hemen yap›lmam›flt›. Bunu, Hazreti Âifle vâlidemiz flöyle anlatt›lar:
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“Resûlullah Medîne’ye hicret etti¤i zaman, bizi ve k›zlar›n› Mekke’de b›-
rakm›flt›. Medîne’yi flereflendirince, âzâdl› kölesi Zeyd bin Hârise ile Ebû Râ-
fî’i, iki deve ve ihtiyaçlar› olabilecek fleyleri sat›n almak üzere 500 dirhem
harçl›kla bize gönderdi. Babam da, Abdullah bin Üreyk›t’› iki-üç deve ile on-
lar›n yan›na kat›p, annemi, beni ve k›z kardeflim Esmâ’y› develere bindirerek
göndermesini, kardeflim Abdullah’a mektup yazarak emretti. Ben, annem Üm-
mü Rûmân ve Resûlullah’›n kerîmelerinden Hazreti Zeyneb, hep birlikte yola
ç›kt›k. Kubeyd mevkiine vard›¤›m›zda, Zeyd, 500 dirhemle üç deve daha sa-
t›n ald›. Kafileye Talha bin Ubeydullah da kat›ld›. Minâ mevkiinden Beyd de-
nilen yere ulaflt›¤›m›z zaman, benim devem kaçt›. Ben, mahmilin içindeydim.
Annem de yan›mdayd›. Annem; “Eyvah k›zca¤›z›m, eyvah gelinci¤im!” diye-
rek ç›rp›n›yordu. Allahü teâlâ, devemize sükûnet verdi ve bizi kurtard›. Ni-
hâyet Medîne’ye geldik. Ben, babam›n ev halk› ile birlikte indim. ”Resûlullah
efendimizin ev halk›, odalar›n›n önünde indi. Hazreti Âifle vâlidemiz, babas›
Hazreti Ebû Bekr’in evinde bir müddet ikâmet buyurdular. Hazreti Ebû Bekr,
bir gün Server-i âlem efendimize; “Yâ Resûlallah! Ehlinle evlenmekten seni
al›koyan nedir?” diye sordu. Resûlullah; ““MMeehhiirrddiirr”” buyurdu. Hazreti Ebû
Bekr, Resûlullah’a mehr paras› gönderdi.

Bunun üzerine Hazreti Âifle vâlidemizin dü¤ünü oldu. O zaman Peygam-
ber efendimiz elli befl yafl›nda idiler. Hazreti Âifle vâlidemiz, çok zekî ve ka-
biliyetli olup, hâdiseleri ân›nda fliir hâlinde söyleyebilirlerdi. Ö¤rendi¤i ve
ezberledi¤i bir fleyi kat’iyyen unutmazd›. Çok ak›ll›, zekî, âlime, edîbe, afî-
fe ve sâliha idi. Hâf›zas› pek kuvvetli oldu¤u için, Eshâb-› kirâm, bir çok
fleyleri ondan sorup ö¤renirdi. Âyet-i kerîme ile medh edildi.

Ezân-› Muhammedî

Mescid-i Nebî inflâ edildikten sonra, namaz vakitlerinde, vaktin girdi¤ini
belirtecek ve müslümanlar› câmiye dâvet edecek bir usûl yoktu. Sâdece;
“EEssssaallââttüü  CCââmmii’’aa”” denilirdi.

Resûlullah efendimiz, bir gün Eshâb›yla istiflare ederek, namaz vakitle-
rinde, mü’minlerin câmiye nas›l dâvet edilmesi gerekti¤ini sordular. Kimisi,
namaz vakitlerini bildirmek için, Nasârâ gibi, nâkûs yâni çan çalal›m; kimi-
si, Yahudiler gibi boru çal›ns›n dediler. Kimisi de; “Namaz vakti atefl yak›p
yukar› kald›ral›m” diye fikirlerini söylediler. Resûlullah efendimiz, hiç biri-
ni kabul etmedi.

Abdullah bin Zeyd bin Sa’lebe ve Hazreti Ömer, rüyâda ezân okunmas›n›
gördüler. Hazreti Abdullah, sevgili Peygamberimize gelip rüyas›n› flöyle anlatt›:
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“Yeflil bir flal ve pefltemal ba¤lam›fl, eline çan alm›fl bir kifli gördüm. Ona;
“Elindeki çan› satar m›s›n?” diye sordum. Bana; “Ne yapacaks›n?” dedi.
“Namaz vakitlerini bildirmek için çalaca¤›m” deyince, o zât; “Ben sana da-
ha hay›rl›s›n› ö¤reteyim” dedi ve k›bleye dönerek yüksek sesle; “Allahü ek-
ber, Allahü ekber...” diye okumaya bafllad›. Bitirdikten sonra da; “Namaza
kalkaca¤›n zaman da” deyip, ezân› tekrar etti ve sonuna do¤ru, “Kad kâmet-
is-salâtü” cümlesini ilâve etti.”

Bunun üzerine, Resûlullah efendimiz; “RRüüyyââ  hhaakktt››rr..  OO  kkeelliimmeelleerrii  BBiillââll’’ee
öö¤¤rreett,,  ookkuussuunn!!”” buyurdular. Buna ezan ismi verildi.

Hazreti Bilâl de, Mescid-i flerîfin yak›n›nda bulunan yüksek bir dama ç›-
karak, ilk ezân›, ö¤retilen kelimelerle okudu.

Hazreti Ömer, ezân sesini iflitince, kofla kofla Resûlullah efendimizin
huzûruna geldi. Hazreti Bilâl’in söyledi¤i kelimeleri aynen rüyâs›nda gördü-
¤ünü arz etti. O gece, Eshâb-› kirâmdan bir k›sm› da ayn› rüyây› görmüfllerdi.
‹flte bu s›rada, Cumâ sûresi 9. âyet-i kerîmesi nâzil olup, vahy ile de bildiril-
mifl oldu.

Bilâl-i Habeflî, bir gün sabah namaz› vaktinde sevgili Peygamberimizin ka-
p›s› önünde; “EEss--ssaallââttüü  hhaayyrruunn  mmiinneennnneevvmm”” diye iki defa seslenmiflti. Bunu
Peygamber efendimiz be¤endi. “BBiillââll,,  bbuu  nnee  ggüüzzeell  ssöözz!!  SSaabbaahh  eezzaann››nn››  ookkuurrkkeenn
bbuunnuu  ddaa  ssööyyllee”” buyurdular. Böylece sabah ezan›nda bu söz de söylenmeye
baflland›.

Peygamberimizin vefât›na kadar müezzinlik yapan Bilâl-i Habeflî’nin;
sesi gür, çok güzel ve pek te’sirliydi. O, ezân okumaya bafllay›nca, herkes
büyük bir aflk ve vecd içinde dinleyip, kendinden geçerdi. Ezân okurken her-
kesi a¤lat›rd›. Eshâb-› kirâm›n, birbirlerini namaz vakitlerinde camiye ezân-
› flerîf ile dâvet etmeleri, Medîneli müflrikler ile Yahudilerin pek tuhaf›na git-
ti. Ezân okunurken alay ve e¤lenceye al›rlard›. Onlar›n bu maskaral›klar›na
karfl›, Allahü teâlâ, Kur’ân-› kerîmde meâlen; ““OOnnllaarr,,  nnaammaazzaa  eezzâânn  iillee  ddââ--
vveettttee  bbuulluunndduu¤¤uunnuuzz  zzaammaann,,  oonnuu  ooyyuunn  vvee  ee¤¤lleennccee  eeddiinniirrlleerr..  BBuu  ddaa,,  oonnllaarr››nn
aakkll››  eerrmmeezz  bbiirr  kkaavviimm  oollmmaallaarr››nnddaanndd››rr””  buyurdu. (Mâide sûresi: 58)

Eshâb-› kirâm›n e¤itimi 

Fahr-i kâinat sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz, Eshâb-› kirâm›n› ye-
tifltirmek, olgunlaflt›rmak için, Mescid-i Nebî’de efli benzeri bulunmayan
sohbetler eder, Allahü teâlân›n kendisine ihsan etti¤i feyz ve bereketleri, on-
lar›n kalblerine ak›t›rd›. Peygamber efendimizin sohbetine kat›lmak flerefine
nail olanlar, daha ilk sohbette kalblerinde büyük bir de¤ifliklik hisseder ve
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pek yüksek ilâhî mârifetlere kavuflurlard›. Bu sohbetlerin bereketiyle Eshâb-
› kirâm, baflta sevgili Peygamberimiz olmak üzere, bütün sahâbe arkadaflla-
r›n› canlar›ndan çok sever hâle gelirlerdi. Allahü teâlâ onlar›, âyet-i kerîme-
lerle medhetmifltir. Onlar, Resûlullah efendimizin huzûr-› flerîflerinde; san-
ki bafllar›na kufl konmufl da, hareket edince uçacakm›fl gibi pek edebli ve çok
dikkatli dururlard›. Böylece, Eshâb-› kirâm peygamberlerden ve büyük me-
leklerden sonra mahlûkât›n en efdali ve en üstünü oldular.

Allahü teâlâ, Kur’ân-› kerîmde meâlen; “SSiizz  üümmmmeettlleerriinn  eenn  iiyyiissii,,  eenn  hhaa--
yy››rrll››ss››  oolldduunnuuzz,, iinnssaannllaarr››nn  iiyyiillii¤¤ii  iiççiinn  yyaarraatt››lldd››nn››zz..  ‹‹yyiilliikk  yyaapp››llmmaass››nn››  eemmrree--
ddeerr,,  kkööttüüllüükktteenn  nneehhyy  eeddeerrssiinniizz......”” (Al-i imrân sûresi: 110)

““ÖÖnnccee  mmüüssllüümmaann  oollaannllaarrddaann,,  MMuuhhââcciirrlleerriinn  vvee  EEnnssâârr››nn  öönnccee  ggeelleennlleerriinn--
ddeenn  vvee  bbuunnllaarr››nn  yyoolluunnddaa  ggiiddeennlleerrddeenn  AAllllaahhüü  tteeââllââ  rraazz››dd››rr  vvee  bbuunnllaarr  ddaa,,  AAllllaa--
hhüü  tteeââllââddaann  rraazz››dd››rrllaarr..  AAllllaahhüü  tteeââllââ  bbuunnllaarr  iiççiinn,,  CCeennnneettlleerr  hhaazz››rrllaadd››..  BBuu  CCeenn--
nneettlleerriinn  aalltt››nnddaann  nneehhiirrlleerr  aakkmmaakkttaadd››rr..  BBuunnllaarr  CCeennnneettlleerrddee  ssoonnssuuzz  oollaarraakk  kkaa--
llaaccaakkllaarrdd››rr..”” (Tevbe sûresi: 100)

““MMuuhhaammmmeedd  (sallallahü aleyhi ve sellem), AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  ppeeyyggaammbbeerrii--
ddiirr  vvee  OO’’nnuunnllaa bbiirrlliikkttee  bbuulluunnaannllaarr››nn,,  (yâni Eshâb-› kirâm›n) hheeppssii  kkââffiirrlleerree
kkaarrflfl››  flfliiddddeettlliiddiirrlleerr..  FFaakkaatt,,  bbiirrbbiirrlleerriinnee  kkaarrflfl››  mmeerrhhaammeettllii,,  yyuummuuflflaakktt››rrllaarr..  BBuunn--
llaarr››  ççookk  zzaammaann  rrüükkûûddaa  vvee  sseeccddeeddee  ggöörrüürrssüünnüüzz..  HHeerrkkeessee  ddüünnyyââddaa  vvee  ââhh››rreettttee
hheerr  iiyyiillii¤¤ii  üüssttüünnllüü¤¤üü,,  AAllllaahhüü  tteeââllââddaann  iisstteerrlleerr..  RR››ddvvâânn››,,  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  kkeenn--
ddiilleerriinnii  bbee¤¤eennmmeessiinnii  ddee  iisstteerrlleerr..  ÇÇookk  sseeccddee  eettttiikklleerrii,,  yyüüzzlleerriinnddeenn  bbeellllii  oolluurr..
OOnnllaarr››nn  hhââlllleerrii,,  flfleerreefflleerrii  bbööyylleeccee  TTeevvrrââtt’’ddaa  vvee  ‹‹nncciill’’ddee  bbiillddiirriillmmiiflflttiirr,,  ‹‹nncciill’’ddee
ddee  bbiillddiirriillddii¤¤ii  ggiibbii,,  oonnllaarr,,  eekkiinnee  bbeennzzeerr,,  iinnccee  bbiirr  ffiilliizz  yyeerrddeenn  çç››kk››pp  kkaall››nnllaaflfltt››--
¤¤››,,  yyüükksseellddii¤¤ii  ggiibbii,,  aazz  vvee  kkuuvvvveettssiizz  oolldduukkllaarr››  hhââllddee,,  aazz  zzaammaannddaa  eettrraaffaa  yyaayy››ll--
dd››llaarr..  HHeerr  ttaarraaff››  îîmmâânn  nnûûrruu  iillee  ddoolldduurrdduullaarr..  HHeerrkkeess  ffiilliizziinn  hhââlliinnii  ggöörrüüpp,,  aazz  zzaa--
mmaannddaa  nnaass››ll  bbüüyyüüddüü  ddiiyyeerreekk,,  flflaaflfl››rrdd››kkllaarr››  ggiibbii,,  hhââll  vvee  flflaannllaarr››  ddüünnyyââyyaa  yyaayy››--
ll››pp,,  ggöörreennlleerr  hhaayyrreett  eettttii  vvee  kkââffiirrlleerr  kk››zzdd››llaarr..”” (Feth sûresi: 29) buyurdu. 

Peygamber efendimiz de hadîs-i flerîflerinde, Eshâb-› kirâm›n büyüklü¤ü-
nü, derecelerinin yüksekli¤ini îzâh için; ““EEsshhââbb››mm››nn  hhiiçç  bbiirriinnee  ddiill  uuzzaattmmaayy››--
nn››zz..  OOnnllaarr››nn  flflaannllaarr››nnaa  yyaakk››flflmmaayyaann  bbiirr  flfleeyy  ssööyylleemmeeyyiinniizz!!  NNeeffssiimm  eelliinnddee  oollaann
AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  yyeemmîînn  eeddeerriimm  kkii,,  ssiizziinn  bbiirriinniizz  UUhhuudd  ddaa¤¤››  kkaaddaarr  aalltt››nn  ssaaddaakkaa  vveerr--
ssee,,  EEsshhââbb››mmddaann  bbiirriinniinn  bbiirr  mmüüdd  aarrppaass››  kkaaddaarr  sseevvââbb  aallaammaazz”” ve ““EEsshhââbb››mm  ggöökk--
tteekkii  yy››lldd››zzllaarr  ggiibbiiddiirr..  HHaannggiissiinnee  uuyyaarrssaann››zz  kkuurrttuulluurrssuunnuuzz”” buyurdular.

Eshâb-› suffe 

Peygamber efendimiz, Mescid-i Nebî’nin kuzey duvar›na hurma dalla-
r›yla bir gölgelik yapt›rd›. Burada Mekke’den hicret eden, mal›-mülkü bu-
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lunmayan bekâr sahâbîlerin yat›p kalkmalar›n› emir buyurdu. Say›lar› on ile
dört yüz aras›nda de¤iflen bu sahâbîler, Resûlullah efendimizin yanlar›ndan
hiç ayr›lmaz ve sohbetlerinden hiç geri kalmazd›. Gece-gündüz Kur’ân-› ke-
rîm okurlar, ilim ö¤renirler, hadîs-i flerîfleri h›fz ederlerdi. Günlerinin ço¤u-
nu oruç tutarak geçirirler; ibâdet ve tâattan bir an ayr›lmazlard›.

Burada yetiflenler, yeni müslüman olan kabîlelere gönderilirler, onlara
Kur’ân-› kerîmi ve sünnet-i flerîfleri, yâni dîn-i ‹slâm’› ö¤retirlerdi. Pek zi-
yâde fazîletlere sâhîb olan bu mübârek sahâbîler, büyük bir irfan ordusu idi-
ler. Peygamber efendimiz, onlar› çok sever, onlarla oturup sohbet ederler ve
beraber yemek yerlerdi. Burada kalanlara EEsshhââbb--››  ssuuffffee denirdi.

Resûlullah efendimiz bir gün Eshâb-› suffeye bak›p, son derece fakir ol-
duklar›n› düflündüler. Böyle olduklar› hâlde gönül rahatl›¤› ve parlakl›¤› ile
ibâdet ediyorlard›. Peygamber efendimiz merhamet buyurup, onlara; “EEyy
SSuuffffee  eesshhââbb››!!  SSiizzee  mmüüjjddeelleerr  oollssuunn. EE¤¤eerr  üümmmmeettiimmddeenn,,  ssiizziinn  iiççiinnddee  bbuulluunndduu--
¤¤uunnuuzz  bbuu  zzoorr  flflaarrttllaarraa  rraazz››  bbiirr  kkiimmssee  kkaallmm››flfl  oolluurrssaa,,  oo,,  eellbbeettttee  bbeenniimm  aarrkkaaddaaflfl--
llaarr››mmddaanndd››rr”” buyurdular.

Habîb-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem, her fleyden önce bu seçkin Es-
hâb›n›n ihtiyaçlar›n› te’min eder, sonra Ehl-i beytininkini gidermeye çal›fl›r-
lard›. Ebû Hüreyre flöyle anlatt›: “Kendisinden baflka ilâh olmayan Allahü te-
âlâya yemîn ederim ki, ben bâzan açl›ktan karn›m› yere dayar, bâzan da yer-
den ald›¤›m bir tafl› karn›ma bast›r›rd›m. Yine böyle bir hâlde idim. O gün
Resûlullah’›n mescide geçti¤i yolun üstünde oturmufltum. O s›rada âlemlere
rahmet olarak gönderilen iki cihan›n süsü, nûr saçarak yan›ma geldiler. Hâ-
limi anlay›p gülümsediler ve; “YYââ  EEbbââ  HHüürreeyyrree!!” buyurdular. “Can›m sana
fedâ olsun, buyur yâ Resûlallah!” deyince; “BBeenniimmllee  ggeell” buyurdular. He-
men pefllerinden yürüdüm. Hâne-i saâdetlerine girdiler. Evde bir bardak süt
vard›. ““HHaayyddii,,  EEhhll--ii  ssuuffffeeyyee  ggiitt..  OOnnllaarr››  bbaannaa  ççaa¤¤››rr”” buyurdular. Onlar› ça¤›r-
mak için giderken kendi kendime; “Bütün suffe ehline bir bardak süt nas›l
yeter? Bana da bir yudum düfler mi ki?...” diye düflünüyordum. Onlar› ça¤›r-
d›m, saâdethâneye geldik, izin isteyip içeri girdik, uygun yerlere oturduktan
sonra, Resûlullah efendimiz; ““YYââ  EEbbââ  HHüürreeyyrree!!  fifiuu  ssüütt  bbaarrddaa¤¤››nn››  aall,,  oonnllaarraa
vveerr!!”” buyurdular. Ben de barda¤› al›p, s›ra ile arkadafllar›ma veriyordum.
Her biri barda¤› al›yor doyuncaya kadar içiyor, bana iade ediyordu. Herkes-
ten ald›¤›mda, barda¤›n hiç eksilmedi¤ini, öylece sütle dolu oldu¤unu görü-
yordum. Bu flekilde, gelen bütün arkadafllar›ma takdim ettim. Hepsi içip
doydular. Sonra Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem barda¤› al›p, bana gü-
lümsediler ve; “YYââ  EEbbââ  HHüürreeyyrree!!  SSüütt  iiççmmeeyyeenn  bbiirr  bbeenn  kkaalldd››mm,,  bbiirr  ddee  sseenn..
HHaayyddii  sseenn  ddee  oottuurr,,  iiçç!!”” buyurdular. Oturup içtim. “YYiinnee  iiçç!” buyurdular, iç-
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tim. Efendimiz, bir kaç defa “iiçç!” buyurdular. Ben de her defas›nda içtim.
Nihâyet; “Anam-babam sana fedâ olsun yâ Resûlallah! Art›k içemiyece¤im.
Seni hak din ile gönderen Allahü teâlâya yemîn ederim ki, iyice doydum”
dedim. “ÖÖyylleeyyssee  bbaarrddaa¤¤››  bbaannaa  vveerr” buyurdular. Verdim. Allahü teâlâya
hamd ve senâ ettikten sonra, Besmele çekerek sütü içtiler.”

Mescidde Resûlullah efendimizin hiç bir sohbetini kaç›rmadan ilim ö¤-
renen bu mümtaz Eshâba karfl›, Medîneli sahâbîler, benzeri görülmemifl fle-
kilde muhabbet beslerlerdi. Bir akflam, açl›ktan derman› kalmayan Suf-
fe’den bir sahâbî, Resûlullah efendimizin huzûr-› flerîflerine gelip, hâlini arz
etti. Peygamber efendimiz, hâne-i saâdetlerine, yiyecek bir fleyin olup olma-
d›¤›n› sordular. “fiu anda evde yiyecek olarak sudan baflka bir fley yok” ce-
vâb›n› al›nca, orada haz›r bulunan Eshâb›na; “KKiimm  flfluu  aaçç››  mmiissaaffiirr  eeddeerr??” bu-
yurdular. Eshâb-› kirâmdan Medîneli biri, herkesten önce davran›p; “Anam-
babam sana fedâ olsun yâ Resûlallah! Onu ben a¤›rlar›m”dedi. 

Misâfiriyle evine gidip han›m›na; “Resûlullah efendimizin misafirini
a¤›rlayacak bir fleyler haz›rla” dedi. Han›m›; “fiu anda evimizde çocuklar›n
yiyece¤inden baflka bir fley yok” diye cevap verdi, “önce çocuklar› uyut.
Sonra o yeme¤i getir” diyen sahâbî, ancak bir kifliye yetecek kadar olan ye-
me¤i al›p misâfirin odas›na girdi. Sofray› koyup buyur etti. Yeme¤e beraber
bafllad›ktan sonra kalkt›, lâmbay› düzeltiyormufl gibi yap›p söndürdü. Tekrar
karanl›kta sofran›n bafl›na oturdu. Yiyormufl gibi hareketler yaparak, misâfi-
rin doymas›n› bekledi. Misâfir doyduktan sonra sofray› kald›rd›. O gece, ço-
cuklar› ile aç olarak sabahlad›lar. Sabahleyin Peygamber efendimizin huzûr-
› flerîflerine gittiklerinde; “AAllllaahhüü  tteeââllââ  bbuu  ggeecceekkii  hhaarreekkeettiinniizzddeenn  hhooflflnnûûdd  ooll--
dduu”” buyurdular. Bunun üzerine Allahü teâlâ, Haflr sûresinin 9. âyet-i kerîme-
sini göndererek meâlen, “OOnnllaarr  (Ensâr), kkeennddiilleerriinnddee  yyookkssuulllluukk  vvee  mmuuhhttaaçç--
ll››kk  oollssaa  bbiillee,, (Muhâcirleri) kkeennddii  ccaannllaarr››nnddaann  üüssttüünn  ttuuttaarrllaarr,,”” buyurdu.

Cibrîl hadîsi

Resûlullah efendimiz, Eshâb›na, dînimizin emir ve yasaklar›n› inceden
inceye anlat›yor, ö¤retiyorlard›, îmân›n, ‹slâm’›n flartlar›, namaz, oruç, hac,
zekâta âit bütün hükümler; âyet-i kerîmelerin tefsîrleri; haram ve helâl olan
yiyecekler, giyecekler; yemin, adak, keffâretler, al›fl-verifl bilgileri; yeme-iç-
me, giyinme, görüflme-konuflma, selâmlaflma âdâb›, komfluluk, akrabâl›k ve
dostluk münâsebetleri; evlenme, nafaka, verâset ve mîras hükümleri; dâva-
lar, cezalar, anlaflma ve ortakl›klar; sa¤l›k, s›hhat bilgileri; düflmanla çarp›fl-
ma, harp hukuku... gibi bütün “Dîn-i ‹slâm”› herkesin anlayaca¤› flekilde an-
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lat›r, önemli gördükleri bir hususu, üç defa tekrar ederlerdi. Kad›nlara ait bil-
gileri de, Mübârek zevceleri vas›tas›yla ö¤retirlerdi.

Müslümanlar›n kahraman imâm›, Eshâb-› kirâm›n yükseklerinden, hep
do¤ru söyleyici olmakla meflhûr, sevgili büyü¤ümüz Ömer bin Hattâb rad›-
yallahü anh buyuruyor ki:

“Öyle bir gün idi ki, Eshâb-› kirâmdan bir kaç›m›z, Resûlullah sallallahü
aleyhi ve sellem efendimizin huzûrunda ve hizmetinde bulunuyorduk. O gün,
o saat, öyle flerefli, öyle k›ymetli ve hiç ele geçmez bir gün idi. O gün,
Resûlullah’›n sohbetinde, yan›nda bulunmakla flereflenmek, rûhlara g›dâ
olan, canlara zevk ve safâ veren cemâlini görmek nasîb olmufltu. (Bu günün
flerefini, k›ymetini anlatabilmek için; “öyle bir gün idi ki...” buyurdu. Cebrâ-
il aleyhisselâm› insan fleklinde görmek, onun sesini iflitmek, kullar›n muhtâc
oldu¤u bilgiyi, gâyet güzel ve aç›k olarak, Resûlullah’ ›n mübârek a¤z›ndan
iflitmek nasîb olan bir gün gibi, flerefli ve k›ymetli bir vakit bulunabilir mi?)

O vakit, ay do¤ar gibi bir zât yan›m›za geldi. Elbisesi çok beyaz, saçlar›
pek siyah idi. Üzerinde; toz, toprak, ter gibi yolculuk alâmetleri görünmü-
yordu. Resûlullah’›n Eshâb› olan bizlerden, hiç birimiz onu tan›m›yorduk.
Yâni, görüp bildi¤imiz kimselerden de¤ildi. Resûlullah’›n huzûrunda otur-
du. Dizlerini, mübârek dizlerine yanaflt›rd›. (Bu gelen, Cebrâil idi. ‹nsan flek-
line girmiflti. Cebrâil aleyhisselâm›n böyle oturmas›, mühim bir fleyi bildir-
mek için idi. Yâni, din bilgisi ö¤renmek için utanman›n do¤ru olmad›¤›n› ve
üstâda gurur, kibir yak›flmayaca¤›n› göstermektedir. Herkesin, dinde ö¤ren-
mek istediklerini, muallimlere serbestçe ve s›k›lmadan sormas› lâz›m geldi-
¤ini, Cebrâil aleyhisselâm, Eshâb-› kirâma, bu hâli ile anlatmaktad›r. Çün-
kü, din ö¤renmekte utanmak ve Allahü teâlân›n hakk›n› ödemekte ve ö¤ret-
mekte ve ö¤renmekte s›k›lmak do¤ru olmaz.)

O zât-› flerîf, ellerini Resûl-i ekrem efendimizin mübârek dizleri üzerine
koydu ve; “Yâ Resûlallah! Bana ‹slâmiyet’i, müslümanl›¤› anlat” dedi.

Resûl-i ekrem buyurdu ki: ““‹‹ssllââmm’’››nn  flflaarrttllaarr››nnddaann  bbiirriinncciissii,,  ““KKeelliimmee--ii  flflee--
hhââddeett””  ggeettiirrmmeekkttiirr.. (Kelime-i flehâdet getirmek demek, “Eflhedü en lâ ilâhe
illallah ve eflhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh” söylemektir. Yâ-
ni ak›l ve bâli¤ olan ve konuflabilen kimsenin; “Yerde ve gökte,  O’ndan bafl-
ka, ibâdet edilmeye ve tap›lmaya lây›k hiç bir fley ve hiç bir kimse yoktur.
Hakîkî mâbud, ancak Allahü teâlâd›r. O, vâcib-ül-vücûddur. Her üstünlük
O’ndad›r. O’nda hiç bir kusur yoktur. O’nun ismi Allah’d›r” demesi ve bu-
na kalb ile kesin olarak inanmas›d›r. Ve yine; “O, gül renkli, beyaz k›rm›z›,
parlak, sevimli yüzlü, kara kafll› ve kara gözlü, mübârek aln› aç›k, güzel huy-
lu, gölgesi yere düflmez ve tatl› sözlü, Arabistan’da Mekke’de do¤du¤u için
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Arab denilen, Hâflimî evlâd›ndan Abdullah’›n o¤lu Muhammed ad›ndaki
zât-› âlî, Allahü teâlân›n kulu ve resûlü yâni peygamberidir” demesidir.)

““VVaakkttii  ggeelliinnccee  nnaammaazz  kk››llmmaakktt››rr..  MMaall››nn  zzeekkââtt››nn››  vveerrmmeekkttiirr..  RRaammaazzâânn--››  flflee--
rrîîffddee  hheerr  ggüünn  oorruuçç  ttuuttmmaakktt››rr..  GGüüccüü  yyeetteenniinn  öömmrrüünnddee  bbiirr  kkeerrrree  hhaacc  eettmmeessiiddiirr,,””
O zât, Resûlullah’dan bu cevaplar› iflitince; “Do¤ru söyledin yâ Resûlallah!”
dedi. Biz dinleyiciler; “Hem soruyor, hem de onu tasdik ediyor!” diye onun
bu sözüne flaflt›k.

Bu zât yine; “Yâ Resûlallah! ‹mân›n ne oldu¤unu da bana bildir” dedi.
(Bu hadîs-i flerîfde, îmân›n lügat mânâs›n› düflünmemelidir. Çünkü lü-

gat mânâs›, tasdîk ve inanmak demek oldu¤undan, Arab câhillerinden, bu
mânây› bilmeyen kimse yoktur. Nerde kald› ki, Eshâb-› kirâm rad›yallahü
teâlâ anhüm ecmaîn bilmemifl olsunlar. Cebrâil aleyhisselâm, îmân›n mâ-
nâs›n› Eshâb-› kirâma ö¤retmek istiyordu. Burada ‹slâmiyet’te neye îmân
denildi¤i sorulmaktad›r.) Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem de, îmân›n
belli alt› fleye inanmak oldu¤unu flöyle bildirdi:

““ÖÖnnccee,,  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa,,  mmeelleekklleerriinnee  kkiittaappllaarr››nnaa,,  rreessûûlllleerriinnee,,  ââhhiirreett  ggüünnüünnee,,
kkaaddeerree,,  hhaayy››rr  vvee  flfleerrlleerriinn  AAllllaahhüü  tteeââllââddaann  oolldduu¤¤uunnaa  iinnaannmmaakktt››rr..”” O zât, yine;
“Do¤ru söyledin” diyerek tasdîk etti... Sonra tekrar; “Yâ Resûlallah! ‹hsân›n
ne oldu¤unu da bana bildir” dedi. Resûlullah efendimiz; ““AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa;;
““OO’’nnuu  ggöörrüüyyoorrmmuuflflssuunn  ggiibbii  iibbââddeett  eettmmeennddiirr..  ÇÇüünnkküü  hheerr  nnee  kkaaddaarr  sseenn  OO’’nnuu  ggöörr--
mmüüyyoorrssaann  ddaa,,  OO  sseennii  mmuuhhaakkkkaakk  ggöörrüürr””  buyurdu. O zât tekrar; “Yâ Resûlallah!
Bana k›yametten haber ver!” dedi. Resûl aleyhisselâm; “BBuu  mmeess’’eelleeddee  ssoorruullaann
ssoorraannddaann  ddaahhaa  ââlliimm  ddee¤¤iillddiirr”” buyurdular. O zât tekrar; “O hâlde onun alâmet-
lerini bildir” dedi. Resûlullah efendimiz, “CCaarriiyyeelleerriinn  eeffeennddiilleerriinnii  ddoo¤¤uurrmmaass››,,
yyaall››nn  aayyaakk,,  çç››ppllaakk,,  yyookkssuull  ççoobbaannllaarr››nn (zengin olarak) yyüükksseekk  bbiinnaa  yyaappmmaakkttaa
bbiirrbbiirrlleerriiyyllee  yyaarr››flfl  eettttiikklleerriinnii  ggöörrmmeennddiirr”” buyurdu. Bundan sonra dönüp gitti. 

Resûlullah, bana dönüp; “EEyy  ÖÖmmeerr!!  SSoorraann  kkiiflfliinniinn  kkiimm  oolldduu¤¤uunnuu  bbiilliiyyoorr  mmuu--
ssuunn??”” diye sordular. “Allahü teâlâ ve Resûlü daha iyi bilir” dedim. Resûlullah;
““OO  CCiibbrriill  (Cebrâil) iiddii..  SSiizzlleerree  ddîînniinniizzii  öö¤¤rreettmmeekk  iiççiinn  ggeellddii”” buyurdular.

Peygamber efendimiz, Eshâb›na, dindeki derecelerine göre, anlayacaklar›
flekilde anlat›rlard›. Eshâb-› kirâm›n en yükseklerinden olan Hazreti Ömer, bir
gün geçerken, Resûlullah efendimizin Ebû Bekr-i S›ddîk’a bir fley anlatt›¤›n›
gördü. Yanlar›na gidip dinledi. Bunu baflkalar› da gördü, fakat, gelip dinlemek-
ten çekindiler. Ertesi gün, Hazreti Ömer’i görünce; “Yâ Ömer! Resûlullah dün
size bir fley anlat›yordu. Söyle, biz de ö¤renelim” dediler. Çünkü Resûlullah
efendimiz dâima; “BBeennddeenn  dduuyydduukkllaarr››nn››zz››,,  ddiinn  kkaarrddeeflfllleerriinniizzee  ddee  aannllaatt››nn››zz!!  BBiirr--
bbiirriinniizzee  dduuyyuurruunnuuzz!!”” buyururdu. Hazreti Ömer; “Dün Hazreti Ebû Bekr,
Kur’ân-› kerîmden anlayamad›¤› bir âyet-i kerîmenin mânâs›n› sormufl, Resû-
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lullah ona anlat›yordu. Bir saat dinledim, bir fley anlayamad›m” dedi. Çünkü,
Hazreti Ebû Bekr’in yüksek derecesine göre anlat›yordu. Hazreti Ömer, o ka-
dar yüksek idi ki, Resûlullah efendimiz; ““BBeenn  ppeeyyggaammbbeerrlleerriinn  ssoonnuunnccuussuuyyuumm..
BBeennddeenn  ssoonnrraa  ppeeyyggaammbbeerr  ggeellmmeeyyeecceekkttiirr..  EE¤¤eerr,,  bbeennddeenn  ssoonnrraa  ppeeyyggaammbbeerr  ggeell--
sseeyyddii,,  ÖÖmmeerr  ppeeyyggaammbbeerr  oolluurrdduu”” buyurdu. Böyle yüksek oldu¤u ve ana dili olan
Arabîyi çok iyi bildi¤i hâlde, Kur’ân-› kerîmin Hazreti Ebû Bekr’e anlat›lan tef-
sîrini anlayamad›. Ebû Bekr’in derecesi, ondan çok daha yüksekti. Hazreti Ebû
Bekr, hattâ Cebrâil aleyhisselâm bile, Kur’ân-› Kerîmin mânâs›n›, esrar›n›, Re-
sûlullah’a sorard›. Resûlullah, Kur’ân-› kerîmin hepsinin tefsîrini Eshâb›na bil-
dirmifltir. Sevgili Peygamberimiz, bu flekilde Eshâb›na dîni ö¤retti¤i gibi, dâva-
lara bak›yor, flâhitlerini dinleyip, en güç anlaflmazl›klar› netîceye ba¤layarak
hâllediyordu.

Selmân-› Fârisî’nin müslüman olmas› 

Gün geçtikçe ‹slâm’›n nûru yay›lmaya, Resûlullah efendimizin mübârek
ismi iflitilince kalblerde yer tutmaya bafllad›. O’nun gelmesini hasretle bek-
leyen ilim ehli kimseler, aray›fl içinde ve heyecanla Medîne’ye koflarak,
îmân etmekle flerefleniyorlard›. Bunlardan birisi de Selmân-› Fârisî hazret-
leri idi. O, müslüman olmas›n› flöyle anlatm›flt›r:

“Ben Fâris’in (‹ran), ‹sfehan flehrinin Cey köyündenim. Babam köyün en
zengini olup, arazimiz ve mal›m›z çoktu. Evin yegâne çocu¤u ve babam›n tek
sevgilisi idim. Bunun için beni k›z gibi yetifltirirdi. Evden ç›kmama izin ver-
mezdi. Mecûsî oldu¤u için, bana mecûsîli¤i istedi¤i flekilde eksiksiz olarak ö¤-
retti. Evde devaml› bir atefl yanar, biz de ona tapar, secde ederdik. Babam›n
mal› ve mülkü çok oldu¤u için, beni bir ara d›flar›ya ç›kard› ve; “Yavrum! Ben
öldü¤üm zaman bu mallar›n sahibi sen olacaks›n, onun için, git mallar›n› ve
arazilerini tan›” dedi. Ben de “Peki” deyip bahçelerimizi dolaflt›m. 

Bir gün tarlalara bakmaya gitti¤imde, bir kiliseye rastlad›m. H›ristiyanla-
r›n seslerini iflittim, yanlar›na gidince içerde ibâdet ettiklerini gördüm. Ben,
daha önce öyle bir fley görmedi¤imden, hayrette kald›m. Çünkü bizim ibâ-
detimiz atefl yak›p, ona secde etmekten baflka bir fley de¤ildi. Onlar ise, gö-
rünmeyen bir Allah’a ibâdet ediyorlard›. Kendi kendime; “Vallahi bunlar›n
dîni hakt›r ve bizimki bât›ld›r” dedim. Akflama kadar onlar› merakla seyret-
tim. Tarlalar›m›za gitmeden karanl›k basmaya bafllad›. Onlara; “Bu dînin as-
l› nerededir?” deyince; “fiam’dad›r” dediler. Sonra; “fiam’a gitsem beni de
kabul ederler mi?” diye sordu¤umda; “Evet kabul ederler” diye cevap verdi-
ler. “Sizlerden, yak›nda fiam’a gidecek kimseler var m›d›r?” diye sorunca;
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bir müddet sonra bir kervan›n gidece¤inden bahsettiler. Konufltu¤um kimse-
ler az olup, fiam’dan ‹sfehan’a gelmifllerdi.

Ben bunlarla meflgûl iken eve gitmekte geciktim. Benim dönmedi¤imi
gören babam, beni aramaya bafllam›fl ve adam göndermifl. Aram›fllar bula-
mam›fllar. Onlar telâfl içinde iken eve döndüm. Babam; “Bu zamana kadar
nerede idin? Seni aramad›¤›m›z yer kalmad›” dedi. Ben de; “Babac›¤›m!
Ben bu gün tarlalar› dolaflmaya ç›km›flt›m. Fakat yolda bir H›ristiyan kilise-
sine rastlad›m. ‹çeri girdim. Bakt›m ki; görmedikleri ve her fleye hâkim ve
kadir olan bir Allah’a îmân ediyorlar. Onlar›n ibâdetlerine flaflt›m kald›m.
Akflama kadar onlar› seyrettim. Onlar›n dîninin hak oldu¤unu anlad›m“ de-
dim. Bunu duyan babam; “Ey o¤lum! Yanl›fl düflünüyorsun, babalar›n›n ve
dedelerinin dîni, onlar›n dîninden daha do¤rudur. Onlar›n dîni bozuktur. Sa-
k›n aldanma ve inanma!” dedi. Ben de; “Hay›r, onlar›n dîni bizimkinden da-
ha hay›rl›d›r ve onlar›nki hak, bizimki bât›ld›r” dedim. Babam, buna çok
k›zd› ve beni el ve ayaklar›mdan ba¤lay›p eve hapsetti. 

Bu durumda iken, devaml› fiam’a gidecek kervandan haber beklerdim.
Nihâyet H›ristiyan râhiplerin, kervan› haz›rlad›klar›n› ö¤rendim. ‹plerimi
çözüp kaçt›m ve kervan›n bulundu¤u kiliseye gittim. Buralarda duramaya-
ca¤›m› anlatt›m ve kervana kat›larak fiam’›n yolunu tuttum. fiam’da H›risti-
yan dîninin en büyük âlimini sordum. Bana birini târif ettiler, onun yan›na
gidip hâlimi anlatt›m. Yan›nda kalmak istedi¤imi, kendisine hizmet edece¤i-
mi söyleyip, H›ristiyanl›¤› ö¤retmesini, Allahü teâlây› tan›tmas›n› rica ettim.
Kabul etmiflti. Art›k ona hizmet etmeye, kilisenin ifllerini yapmaya bafllam›fl-
t›m. O da bana H›ristiyanl›¤› ö¤retiyordu. 

Fakat sonradan onun kötü kimse oldu¤unu anlad›m. Çünkü H›ristiyan-
lar›n, fakirlere vermek için getirdikleri sadaka, alt›n ve gümüflleri saklar,
muhtaçlara vermezdi. Tam yedi küp alt›n ve gümüfl biriktirmiflti. Bunu
benden baflka bilen yoktu. Bir müddet sonra vefât etti. H›ristiyanlar defn
için topland›lar. Onlara; “Neden buna bu kadar hürmet ediyorsunuz, o
hürmete lây›k bir insan de¤ildir!” dedim. “Sen bunu nereden ç›kar›yor-
sun?” dediler ve bana inanmad›lar. Ben de biriktirdi¤i alt›nlar›n yerini
gösterdim. Yedi küp alt›n› ve gümüflü ç›kard›lar, sonra; “Bu, defne ve teç-
hize lây›k bir kimse de¤ildir” diyerek bir yere at›p üzerini taflla örttüler.
Yerine baflka birisi geçti. 

Bu zât gerçekten ilim sahibi zâhid bir kimse olup, dünyâya hiç ehemmi-
yet vermezdi. Âhirete tâlib bir kimse idi ve hep âhiret için çal›fl›r, gece-gün-
düz dâima ibâdet ederdi. Onu çok sevdim ve uzun zaman yan›nda kald›m.
Hizmetini severek yapard›m. Birlikte ibâdet ederdik. 
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Bir gün ona; “Ey benim efendim! Uzun zamandan beri yan›n›zday›m ve si-
zi çok sevdim. Çünkü Allahü teâlân›n emirlerine itâat ediyor ve men ettikle-
rinden kaç›yorsunuz. Vefât etti¤iniz zaman, ben ne yapay›m bana ne tavsiye
edersiniz?” diye sordum. Cevap olarak; “O¤lum, fiam’da insanlar› ›slâh ede-
cek bir kimse kalmad›. Kime gitsen seni ifsâd eder. Fakat Musul’da bir zât
vard›r, Onu bulman› tavsiye ederim” dedi. 

Vefât edince, Musul’a geçtim, târif etti¤i zât› buldum ve bafl›mdan geçen-
leri anlatt›m. Hizmetine kabul etti. O da, di¤er zât gibi çok k›ymetli, dünyâya
düflkün olmayan ve devaml› ibâdet eden bir kimse idi. Ona da uzun zaman hiz-
met ettim. Fakat bir gün hastaland›. Vefât zaman›, ayn› sorular› ona da sor-
dum. Bana Nusaybin’de bir zât› tavsiye etti. Vefât› üzerine derhal Nusaybin’e
gittim. Söyledi¤i kimseyi bulup, yan›nda kalmak istedi¤imi bildirdim. Kabul
etti, bir müddet de onun hizmetinde bulundum. Hastalan›nca, beni baflka biri-
ne göndermesini söyledim. Bu sefer bana Amuriye adl› Rum flehrinde bulunan
baflka bir zât› tarif etti. Vefât›ndan sonra Amuriye’nin yolunu tuttum. Söyle-
di¤i bu flahs› da bulup, hizmetine girdim ve uzun zaman kald›m. 

Onun da vefât› yaklaflt›. Beni birine havale etmesini rica edince; “Vallahi
flimdi böyle bir kimse bilmiyorum. Fakat âhir zaman peygamberinin gelmesi
yaklaflt›. O, Arablar aras›ndan ç›kacak, vatan›ndan hicret edip, tafll›k içinde
hurmas› çok bir flehre yerleflecek. Hediyeyi kabul eder sadakay› kabul etmez.
‹ki omuzu aras›nda nübüvvet mührü vard›r” diyerek alâmetlerini sayd›. Bu zât
da vefât edince, söylediklerine uyarak Arab diyar›na gitmeye karar verdim.

Amuriye’de çal›fl›p, bir kaç öküz ile bir mikdâr koyun sahibi olmufltum.
Benî Kelb kabîlesinden bir kâfile, Arab beldesine gidecekti. Onlara; “Bu s›-
¤›r ve koyunlar sizin olsun, beni Arab vilâyetine götürün!” deyince, teklifi-
mi kabul edip yanlar›na ald›lar. Vâdiy-ül-Kurâ denilen yere gelince, ihanet
edip, köledir diyerek beni bir Yahudiye satt›lar. Yahudinin bulundu¤u yerde
hurma bahçeleri gördüm. “Âhir zaman peygamberinin hicret edece¤i yer
herhalde buras›d›r” diye düflündüm. Fakat bir türlü ›s›namad›m. Bu Yahudi-
ye bir müddet hizmet ettim. Sonra beni amcas›n›n o¤luna satt›. O da al›p
Medîne’ye getirdi. Medîne’ye var›nca, buras›n› önceden görmüfl gibi ›s›n-
d›m. Art›k günlerim Medîne’de geçiyor, beni sat›n alan Yahudinin ba¤›nda
bahçesinde çal›fl›p, hizmetini görüyordum. Bir taraftan da as›l maksad›ma
kavuflman›n sab›rs›zl›¤› içinde idim.

Bir gün, bir hurma a¤ac›na ç›km›fl çal›fl›yordum. Sahibim, biri ile bir a¤a-
c›n alt›nda konufluyordu. Bir ara; “Evs ve Hazrec kabîleleri helâk olsunlar.
Mekke’den bir kimse Kuba’ya geldi. Peygamber oldu¤unu söylüyor. Bu ka-
bîleler de O’nu kabûl edip dînine giriyorlar...” diye konufltular. Ben bu söz-
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leri iflitince, kendimden geçer gibi oldum. Derhal afla¤› inip, o flahsa; “Ne di-
yorsun?” dedim. Sahibim bana; “Neyine lâz›m, neden soruyorsun, sen ifline
bak!” diyerek bir tokat vurdu. O gün akflam olunca, bir miktar hurma al›p, he-
men Kuba’ya vard›m. Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin ya-
n›na girip; “Sen sâlih bir kimsesin, yan›nda da fakirler vard›r. Bu hurmalar›
sadaka getirdim” dedim. 

Resûlullah, yan›nda bulunan Eshâba; ““GGeelliinniizz  hhuurrmmaa  yyiiyyiinniizz”” buyur-
du. Onlar yediler. Fakat kendisi hiç yemedi. Kendi kendime; “‹flte alâme-
tin biri budur. Sadaka kabul etmiyor” dedim. Resûlullah efendimiz Medî-
ne’yi teflrif ettikten sonra bir mikdar hurma daha al›p, Resûlullah’a getir-
dim. “BBuu,,  hheeddiiyyeeddiirr” dedim. Bu defa yan›ndaki Eshâb ile birlikte yediler.
“‹flte ikinci alâmet de ç›kt›” dedim. Götürdü¤üm hurma yirmi befl civar›n-
da idi. Hâlbuki yenen hurma çekirdekleri bin kadard›. Resûlullah efendi-
mizin mûcizesiyle hurma artm›flt›. Kendi kendime; “Bir alâmet daha gör-
düm” dedim. Resûlullah’›n yan›na tekrar gitmifltim. Cenaze defnediyor-
lard›. Nübüvvet mührünü görmeyi arzu etti¤im için iyice yaklaflt›m. Be-
nim murad›m› anlay›p, gömle¤ini kald›rd›. Mübârek s›rt› aç›l›nca, nübüv-
vet mührünü gördüm; hemen öptüm ve a¤lad›m. O anda Kelime-i flehâde-
ti söyleyerek müslüman oldum. 

Sonra da Resûlullah’a, bafl›mdan geçen hâdiseleri bir bir anlatt›m. Hâlime
taaccüb edip, bunu Eshâb-› kirâma da anlatmam› emir buyurdular. Eshâb-› ki-
râm topland›, ben de bafl›mdan geçenleri en ince teferruat›na kadar anlatt›m...”

Selmân-› Fârisî îmân etti¤i zaman, Arab lisân›n› bilmedi¤i için, tercüman
istemiflti. Gelen Yahudi tercüman, onun sevgili Peygamberimizi medhetme-
sini aksi flekilde söylüyordu. O esnada Cebrâil aleyhisselâm gelip, Hazreti
Selmân’›n sözlerini do¤ru olarak Resûlullah’a bildirdi. Yahudi durumu anla-
y›nca, Kelime-i flehâdet getirerek müslüman oldu.

Selmân-› Fârisî, müslüman olduktan sonra, köleli¤e bir müddet daha de-
vam etti. Sevgili Peygamberimizin; ““KKeennddiinnii  kköölleelliikktteenn  kkuurrttaarr  yyââ  SSeellmmâânn””
buyurmas› üzerine, sâhibine gidip, âzâd olmak istedi¤ini söyledi. Buna zorla
raz› olan Yahudi, üç yüz hurma fidan› dikerek yetifltirip, hurma verir hâle ge-
tirmesi ve k›rk rukye alt›n (o zamanki ölçüye göre bir mikdar alt›n) vermesi
flart›yla kabul etti.

Bunu, Resûlullah efendimize haber verdi. O da, Eshâb›’na; “KKaarrddeeflfliinniizzee
yyaarrdd››mm  eeddiinniizz”” buyurdu. Onun için üç yüz hurma fidan› toplad›lar. Resûlullah
efendimiz; “BBuunnllaarr››nn  ççuukkuurrllaarr››nn››  hhaazz››rr  eeddiipp,,  ttaammaamm  oolluunnccaa  bbaannaa  hhaabbeerr  vveerr” bu-
yurdu. Çukurlar› haz›rlay›p, haber verince, teflrif edip fidanlar› kendi mübârek
elleriyle dikti. Bir tanesini de Hazreti Ömer dikmiflti. Hazreti Ömer’in dikti¤i
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hâriç, hepsi Allahü teâlân›n izni ile, o sene hurma verdi. Resûlullah efendimiz
o bir taneyi de söküp, kendi mübârek eli ile yeniden dikti ve dikti¤i anda hur-
ma verdi.

Selmân-› Fârisî hazretleri anlatt› ki: “Bir gün, bir zât beni ar›yor ve; “Sel-
mân-› Fârisî Mükâteb-i fakîr (efendisi ile hürriyetine kavuflmak için belli bir
mikdarda anlaflan köle) nerededir?” diye soruyordu. Beni buldu ve elinde
bulunan yumurta büyüklü¤ündeki alt›n› verdi. Bunu al›p Peygamberimize
gittim ve durumu arzettim.

Resûlullah alt›n› tekrar bana verip; ““BBuu  aalltt››nn››  aall  bboorrccuunnuu  ööddee!!”” buyurdu.
Ben; “Yâ Resûlallah! Bu alt›n Yahudinin istedi¤i a¤›rl›kta de¤il” deyince, Re-
sûlullah efendimiz o alt›n› al›p, mübârek dilinin üzerine sürdü. “AAll  bbuunnuu!!  AAllllaa--
hhüü  tteeââllââ  bbuunnuunnllaa  sseenniinn  bboorrccuunnuu  eeddaa  eeddeerr”” buyurdu. Allah hakk› için o alt›n› tart-
t›m, istenilen kadard›. Onu da götürüp verdim. Böylece kölelikten kurtuldum.” 

Selmân-› Fârisî bu günden sonra, Eshâb-› suffe aras›na kat›ld›.

Melekler, dinlemek için gelirdi

Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem Kur’ân-› kerîmi öyle güzel,
öyle tatl› ve te’sirli okurdu ki, O’nu dinleyen gayr-i müslimler de hayran ka-
l›rlard›. O’nu dinleyerek müslüman olanlar›n say›s› çoktu. Hazreti Berâ bin
Âzib anlatt› ki: “Bir yats› namaz›ndan sonra Resûlullah efendimizi, Tîn sû-
resini okurken dinlemifltim, öyle güzel okuyordu ki, sesi ve okuyuflu O’ndan
daha mükemmel olan bir kimse dinlemifl de¤ildim.”

Eshâb-› kirâm aras›nda sesi çok güzel olan, Kur’ân-› kerîmi okurken a¤-
layan ve a¤latanlar pek çoktu. Bunlardan birisi, Üseyd bin Hudayr idi. Bir ge-
ce, at›n› yan›na ba¤lay›p, Bekara sûresini okumaya bafllad›. Okurken at bir-
den bire ürktü. Hazreti Üseyd sustu, at sâkinleflti. Okumaya bafllad›, at yine
ürktü. Susunca sâkinleflti. Tekrar okumaya bafllay›nca, yine ürktü. Üseyd bin
Hudayr’›n o¤lu Yahya, ata yak›n bir yerde yat›yordu. At›n, çocu¤a bir zarar
vermesinden endifle ederek, okumay› b›rakt›. Gökyüzüne bakt›¤›nda, beyaz
bulut gölgesine benzeyen bir sisin içinde, kandil gibi par›ldayan fleyler farket-
ti. Okumay› kesince, o par›ldayan fleylerin semaya do¤ru yükselerek gitti¤ini
gördü. Sabah olunca, sevgili Peygamberimizin huzûr-› flerîflerine gidip, ba-
fl›ndan geçenleri anlatt›. Resûlullah efendimiz; “OOnnllaarr››nn  nnee  oolldduu¤¤uunnuu  bbiilliiyyoorr
mmuussuunn??”” diye sorunca, Hazreti Üseyd; “Anam-babam sana fedâ olsun yâ Re-
sûlallah! Bilmiyorum” diye cevap verdi. Peygamber efendimiz buyurdu ki:
““OOnnllaarr  mmeelleekklleerr  iiddii..  SSeenniinn  sseessiinnee  yyaakkllaaflflmm››flflllaarrdd››..  EE¤¤eerr  ookkuummaayyaa  ddeevvaamm  eett--
sseeyyddiinn,,  ssaabbaahhaa  kkaaddaarr  sseennii  ddiinnlleerrlleerr,,  iinnssaannllaarr  ddaa  oonnllaarr››  ggöörrüürr  vvee  sseeyyrreeddeerrlleerrddii..
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OOnnllaarr,,  hhaallkk››nn  ggöözzlleerriinnddeenn  ggiizzlleennmmeezzlleerrddii..””
Kur’ân-› kerîmi pek yan›k okuyanlardan biri de Hazreti Ebû Bekr-i S›d-

dîk idi. Namaz k›larken okumaya bafllay›nca, kendini tutamaz, mübârek
gözlerinden yafllar boflan›rd›. Görenler bu hâline hayran olurlard›. Bir gün
müflrikler toplan›p; “Bu kimse, peygamberin getirdiklerini yan›k yan›k oku-
yarak a¤l›yor. Çocuklar›m›z ve kad›nlar›m›z›n onun bu hâline meftun olup,
müslüman olmalar›ndan korkuyoruz” demifllerdi.

Sevgili Peygamberimizin mübârek cemâlini görerek, O’na âfl›k olanlar-
dan, mübârek sözlerini ve okudu¤u Kurân-› kerîmi dinleyince, hayran kal›p
müslüman olanlardan biri de Abdullah bin Selâm hazretleridir.

Tevrât ve ‹ncîl’i iyi bilen Abdullah bin Selâm, îmân etmeden önce bir
Yahudi âlimi idi. Kendisi, müslüman oluflunu flöyle anlat›r: “Ben Tevrât’› ve
izahlar›n› babamdan okuyup ö¤renmifltim. Bir gün babam, âhir zamanda ge-
lecek olan peygamberin s›fatlar›, alâmetleri ve yapaca¤› iflleri bana anlatt›
ve; “E¤er O, Hârûn evlâd›ndan gelecek olursa, O’na tâbi olurum; yoksa tâ-
bi olmam!” dedi ve Resûlullah’›n Medîne’ye geliflinden önce öldü.

Resûlullah’›n Mekke’de nübüvvetini îlân etti¤ini iflitti¤im vakit, O’nun
s›fatlar›n›, ismini ve gelece¤i vakti biliyordum. Bu sebeple, O’nu gözleyip
durdum. Resûlullah’›n Medîne yak›n›nda Kuba denilen yerdeki Amr bin
Avf o¤ullar›n›n evinde misâfir oldu¤unu birinden ö¤reninceye kadar bu hâ-
limi Yahudilerden saklay›p sustum.

Bir gün bahçemde hurma a¤ac›ndan yafl hurma toplarken, Nâdir o¤ullar›n-
dan birisi, “Bu gün, Arablar›n adam› geldi” diye ba¤›rd›. Beni bir titreme alm›fl-
t›. Hemen; “Allahü ekber” diyerek tekbir getirdim. O anda halam Hâlide binti
Hâris, a¤ac›n alt›nda oturuyordu. Çok yafll› bir kad›nd›. Tekbirimi iflitince; “Al-
lah elini bofla ç›kars›n ve seni umdu¤una kavuflturmas›n. Vallahi sen, Musa bin
‹mrân’›n gelece¤ini iflitseydin bundan fazla sevinmezdin!” diyerek bana ç›k›fl-
t›. Ona; “Ey hala! O, vallahi Mûsa bin ‹mrân’›n kardeflidir ve O’nun gibi bir
peygamberdir. O’nun yolundad›r ve O’nun gönderildi¤i tevhîd ile gönderilmifl-
tir” dedim. 

Bunun üzerine bana; “Ey kardeflimin o¤lu! Yoksa O, k›yamete yak›n
gönderilece¤i bize bildirilen peygamber midir?” dedi. “Evet” dedim, “öy-
leyse hakl›s›n” dedi.

Resûlullah Medîne’ye hicret etti¤i zaman, O’nu görmek için hemen hal-
k›n aras›na kar›flt›m. Mübârek cemâlini, nûrlu yüzünü görür görmez; “O’nun
yüzü yalanc› bir yüz olamaz!” dedim. Resûlullah, toplanan insanlara ‹slâmi-
yet’i anlat›yor, nasîhatler veriyordu. Burada Resûlullah’dan iflitti¤im ilk ha-
dîs-i flerîf fludur:
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““SSeellââmm››  aarraann››zzddaa  yyaayy››nn››zz,,  aaçç  kkiimmsseelleerrii  ddooyyuurruunnuuzz,,  ss››llaa--ii  rraahhmm  yyaapp››nn››zz
(yak›n akrabâlar› ziyâret ediniz), iinnssaannllaarr  uuyykkuuddaa  iikkeenn  nnaammaazz  kk››ll››nn››zz..  BBööyyllee--
ccee  CCeennnneett’’ee  sseellââmmeettllee  ggiirreerrssiinniizz..””

Fahr-i âlem sallallahü aleyhi ve sellem, beni nübüvvet nûru ile tan›y›p; ““SSeenn,,
MMeeddîînnee  ââlliimmii  îîbbnn--ii  SSeellââmm  mm››ss››nn??”” buyurdu, ben de; “EEvveett” deyince, sevgili
Peygamberimiz; ““YYaakkllaaflfl”” buyurarak, flu suâli sordu: ““EEyy  AAbbdduullllaahh!!  AAllllaahhüü  ttee--
ââllââ  iiççiinn  ssööyyllee!!  TTeevvrraatt’’ttaa  bbeenniimm  vvaass››ffllaarr››mm››  ookkuuyyuupp  öö¤¤rreennmmeeddiinn  mmii??”” Ben de;
“Allahü teâlân›n s›fatlar› nelerdir, söyler misiniz?” dedim. Bu suâle karfl›l›k, Re-
sûlullah biraz bekledi ve Cebrâil aleyhisselâm ‹hlâs sûresini indirdi: Resûlullah
efendimizin okudu¤u bu sûreyi iflitince, Peygamberimize hemen: “Evet yâ Re-
sûlallah! Do¤ru söylüyorsun, flehâdet ederim ki, Allahü teâlâdan baflka ilâh yok-
tur. Sen O’nun kulu ve Resûlüsün” diyerek Kelime-i flehâdet getirip müslüman
oldum.”

Sonra; “Yâ Resûlallah! Yahudiler; insan› hayrete düflürecek kadar yalan
söyleyen, as›ls›z isnâd ve iftirâlarda bulunan zâlim bir millettir. E¤er sen be-
nim seciye ve her hâlimi onlardan sorup ö¤renmeden önce, onlar benim
müslüman oldu¤umu duyup ö¤renirlerse, muhakkak sizin yan›n›zda bana,
akla gelmeyen iftiralarda bulunurlar. Siz, önce beni onlardan sorunuz!” de-
dim ve evin bir taraf›na sakland›m. Benim peflimden Yahudilerin ileri gelen-
lerinden bir grup içeri girdi. Resûlullah efendimiz, Yahudilere; “AArraann››zzddaakkii
AAbbdduullllaahh  bbiinn  SSeellââmm,,  nnaass››ll  bbiirr  kkiimmsseeddiirr??”” diye sordu. Yahudiler de; “O bi-
zim en yüksek âlimimiz ve en büyük âlimimizin de o¤ludur! ‹bn-i Selâm bi-
zim en hay›rl›m›z ve en hay›rl›m›z›n da o¤ludur!” dediler. Bunun üzerine
Resûlullah efendimiz, Yahudilere; “EE¤¤eerr  oo  mmüüssllüümmaann  oolldduuyyssaa,,  ssiizz  bbuunnaa  nnee
ddeerrssiinniizz??”” diye sordu. Yahudiler; “Allah onu böyle bir fleyden korusun!” di-
ye karfl›l›k verdiler.

O s›rada sakland›¤›m yerden ç›k›p; “Ey Yahudi toplulu¤u! Allahü teâlâ-
dan korkunuz! Size geleni kabul ediniz. Allahü teâlâya yemîn ederim, siz de
bilirsiniz ki; elinizdeki Tevrât’ta isminin ve s›fatlar›n›n yaz›l› oldu¤unu gör-
dü¤ünüz Allahü teâlân›n resûlü budur. Ben flehâdet ederim ki, Allahü teâlâ-
dan baflka ilâh yoktur. Yine flehâdet ederim ki, Muhammed aleyhisselâm
O’nun kulu ve resûlüdür” diyerek O’nu tasdik ettim. Bunun üzerine Yahu-
diler; “O bizim en kötümüzdür ve en kötümüzün de o¤ludur!” diyerek çeflit-
li kusurlar ve iftirâlarda bulunup beni kötülediler. Ben; “Zâten korktu¤um
bu idi. Yâ Resûlallah! Ben onlar›n zâlim, yalanc›, kötülükten çekinmeyen,
iftirac› bir millet oldu¤unu size haber vermemifl miydim? ‹flte hepsi ortaya
ç›kt›!” dedim. Resûlullah Yahudilere; “BBiirriinnccii  flfleehhââddeettiinniizz  bbiizzee  kkââffiiddiirr,,  iikkiinn--
cciissii  iissee  llüüzzuummssuuzzdduurr”” buyurdu. Bunun üzerine hemen evime döndüm. Aile-
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mi ve akrabâlar›m› ‹slâmiyet’e dâvet ettim. Halam da dâhil hepsi müslüman
oldular.

Benim îmân etmem, Yahudileri çok k›zd›rd›. Bunun için beni s›k›flt›rma-
ya bafllad›lar. Hattâ Yahudi âlimlerden bâz›lar›; “Arablardan peygamber ç›k-
maz, senin adam›n hükümdard›r” diyerek, beni ‹slâmiyet’ten vazgeçirme¤e
kalk›flt›lar, fakat muvaffak olamad›lar.”

Kendisi ile birlikte; Sa’lebe bin Sa’ye, Üseyd bin Sa’ye, Esed bin Übeyd
ve bâz› Yahudiler samimî olarak müslüman oldular. Fakat bâz› Yahudi âlim-
leri; “Muhammed’e yaln›z bizim flerlilerimiz inand›. E¤er onlar hay›rl›lar›-
m›zdan olsalard›, atalar›n›n dînini b›rakmazlard›” dediler. Bunun üzerine
Allahü teâlâ, onlara cevap olarak âyet-i kerîme indirip, meâlen buyurdu ki:
““OOnnllaarr››nn (ehl-i kitâb›n) hheeppssii  bbiirr  ddee¤¤iillddiirr..  EEhhll--ii  kkiittââbb››nn  iiççiinnddee  iibbââddeett  vvee  ttââaatt--
ttee  bbuulluunnaann  bbiirr  cceemmââaatt  vvaarrdd››rr  kkii,,  oonnllaarr  ggeeccee  vvaakkiittlleerriinnddee  sseeccddeeyyee  kkaappaannaarraakk
AAllllaahhüü  tteeââllââ’’  nn››nn  ââyyeettlleerriinnii  ookkuurrllaarr..”” (Âl-i ‹mrân sûresi: 113)

Hicretin birinci senesinde vukû bulan di¤er bâz› olaylar

Hicretin birinci senesinde, Ensâr’dan Es’ad bin Zürâre, Berâ bin Ma’rûr,
Külsüm bin Hidm, Muhâcirlerden Osman bin Maz’ûn vefât etti. Kâfirlerle sa-
vafla izin verildi. Ayr›ca, Medîne’nin hava ve suyunun te’sirine dayanamayan
Hazreti Ebû Bekr ile Bilâl-i Habeflî rad›yallahü anh s›tma hastal›¤›na tutuldu-
lar. Bunun üzerine Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem; “YYââ  RRaabbbbîî!!  MMeekk--
kkee’’yyii  sseevvddiirrddii¤¤iinn  ggiibbii  MMeeddîînnee’’yyii  ddee  bbiizzee  sseevvddiirr  vvee  bbuurraaddaa  bbiizzee  bbeerreekkeett  vvee  rr››--
zz››kk  bboolllluu¤¤uu  vveerr”” diye duâ ettiler. Cenâb-› Hak da duâs›n› kabul buyurup, Mu-
hâcirlere Medîne’yi sevdirdi.

Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellemin bizzat ifltirâk ettikle-
ri Ebvâ, Veddân gazâlar› bu senede yap›lm›flt›r. ‹kinci y›l›n bafllar›nda; Bu-
vât, Safevân, Zülufleyre gazâlar› bunlar› tâkib etmifl ve bu gazâlarda savafl
vukû bulmam›flt›r.

‹lk yaz›l› andlaflma

Mekkeli müflrikler bofl durmuyor, Resûlullah efendimize, Mekke’ de ya-
pamad›klar›n› Medîne’de yapmaya kalk›fl›yorlard›. Medîneli müflriklere teh-
dit mektuplar› gönderdikleri gibi, Medîne’deki Yahudi kabîlelerine de teh-
didlerle dolu mektuplar, ve haberler gönderiyorlard›. Onlar›n bu tehdidleri,
Yahudilerin, Resûlullah efendimize yaklaflmalar›na sebep oldu.

Bu s›rada Yahudiler, Resûlullah efendimizin huzûruna gelip; “Sizinle
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sulh yapmaya geldik. Bir andlaflma yapal›m da birbirimize zarar›m›z olma-
s›n” dediler. Peygamberimiz de onlarla elli befl maddelik bir andlaflma yap-
t› ki, al›nan bu kararlar›n bâz›lar› flöyledir:

11- Bu andlaflma; Resûlullah Muhammed aleyhisselâm taraf›ndan Mekke-
li ve Medîneli müslümanlarla, onlara tâbi olanlar ve sonradan iltihâk eden-
ler ve onlarla beraber savaflanlar aras›nda yaz›lan bir belgedir.

22- fiüphesiz ki, bunlar di¤er insanlardan ayr› bir cemâattir.
33- Her kabîle, esirlerinin kurtulmal›k akçelerini (müslümanlar aras›ndaki

adalete göre) ortaklafla ödeyeceklerdir.
44- Müslümanlar, kendi aralar›nda kar›fl›kl›k ç›karan kimselere, evlatlar›

bile olsa, karfl› cephe alacaklard›r.
55- Yahudilerden müslümanlara tâbi olanlar, her hangi bir zulme u¤rama-

yacaklar› gibi, onlara yard›m da edilecekdir.
66- Yahudiler, müslümanlarla berâber bir grup teflkil edecek, herkes ken-

di dîninin îcâblar›n› yerine getirecektir.
77-Yahudilerden hiç birisi, Muhammed aleyhisselâm›n izni olmadan aske-

rî bir sefere ç›kamayacakt›r.
88- Hiç bir kimse, anlaflt›¤› kimseye kötülük etmeyecek, zulme u¤rayana

mutlaka yard›m edilecektir.
99- Medîne vâdisi, bu andlaflmay› yapanlar için dokunulmaz, haram bölge-

dir.
1100- Mekkeli müflrikler ve onlara yard›m edenler hiç bir sûrette himâye

edilmeyeceklerdir.
1111- Medîne’ye hücûm edecek kimselere karfl›, müslümanlar ile Yahudi-

ler aralar›nda yard›mlaflacaklard›r.
Yahudiler, bu andlaflma ile (görünüflte) müslümanlarla dostluk yapacak-

lar, onlara kin tutmayacak ve düflmanl›kta bulunmayacaklard›.

Ey Habîbîm! Mahzûn olma!..

Resûlullah efendimizin hicretinden önce, Medîne’de bulunan Hazrec ka-
bîlesinin reisi Abdullah bin Übey, Medîne’ye hükümdar seçilecekti. Akabe
bî’atlar›, daha sonra da hicret hâdisesiyle Evs ve Hazrec kabîlelerinin ço¤u
müslüman olunca, Abdullah bin Übey’in hükümdarl›¤› gerçekleflmedi. Bu
sebeple Abdullah bin Übey, baflta Peygamber efendimize ve Muhâcir olan
Eshâb-› kirâma, sonra Medîneli sahâbeye difl biliyor, fakat düflmanl›¤›n› aç›k-
ça gösteremiyordu. Kendisi gibi bir kaç kimse ile, münâf›klar zümresini te-
flekkül ettirdi. Bunlar, müslümanlar›n yan›nda ‹slâm dînine girdiklerini söy-
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lüyor, fakat arkalar›ndan alay ediyorlard›. Gizliden gizliye nifak tohumlar›
ekmeye ve fitne ç›karmaya bafllad›lar. Bunda öyle ileri gittiler ki, Fahr-i âlem
sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin mübârek sözlerini tersine nakletmeye
ve de¤ifltirmeye kalkt›lar.

Düflmanl›klar›n› içinde sakl›yan Yahudiler, Peygamber efendimizle bir
andlaflma imzalad›lar. Peygamber efendimize gruplar hâlinde geldiler. Ken-
dilerince çok zor olan sorular sordular. Ald›klar› cevaplardan O’nun, hak
peygamber oldu¤unu anlad›lar. Fakat inâd ve k›skançl›klar›ndan îmân etme-
diler. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz; ““BBaannaa  YYaahhuuddii  ââlliimmlleerriinnddeenn  oonn
kkiiflflii  îîmmâânn  eettmmiiflfl  oollssaayydd››,,  YYaahhuuddiilleerriinn  hheeppssii  îîmmâânn  eeddeerrlleerrddii”” buyurdular. Re-
sûlullah efendimizin böyle mahzûn olmas›n›, Allahü teâlâ flu âyet-i kerîme-
siyle tesellî eyledi: ““(Ey Habîbim!) EEyy  flflaannll››  RReessûûll!!  KKaallbblleerriiyyllee  iinnaannmmaadd››kk--
llaarr››  hhââllddee,,  aa¤¤››zzllaarr››yyllaa  iinnaanndd››kk  ddiiyyeennlleerrllee (münâf›klarla) YYaahhuuddiilleerrddeenn  kküüffüürr
iiççiinnddee  kkooflfluuflflaannllaarr,,  sseennii  mmaahhzzûûnn  eettmmeessiinn..  OOnnllaarr,,  dduurrmmaaddaann  yyaallaann  ddiinnlleeyyeennlleerr
vvee  sseenniinn  hhuuzzûûrruunnaa  ggeellmmeeyyeenn  bbaaflflkkaa  bbiirr  kkaavviimm (Hayber Yahudileri) iiççiinn,,  (Ku-
reyzâo¤ullar›ndan) ccaassuusslluukk  eeddeennlleerrddiirr.. KKeelliimmeelleerrii  (Allahü teâlâ taraf›ndan)
yyeerrlleerriinnee  kkoonndduukkttaann  ssoonnrraa  ddee¤¤iiflflttiirriirrlleerr..  ““EE¤¤eerr  ssiizzee flfluu (fetvâ) vveerriilliirrssee  oonnuu
kkaabbûûll  eeddiinn,,  vveerriillmmeezzssee  ssaakk››nn››nn””  ddeerrlleerr..  AAllllaahhüü  tteeââllââ,,  kkiimmiinn  ffiittnneeyyee  ddüüflflmmeessii--
nnii  ddiilleerrssee,,  aarrtt››kk  sseenn,,  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  iirrââddeessiinnii  öönnlleemmeeyyee  hhiiçç  bbiirr  ssuurreettttee  mmuukk--
tteeddiirr  oollaammaazzss››nn..  OOnnllaarr  ööyyllee  kkiimmsseelleerrddiirr  kkii,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ,,  (onlar›n) kkaallbblleerriinnii
tteemmiizzlleemmeekk  ddiilleemmeemmiiflflttiirr..  OOnnllaarraa,,  ddüünnyyââddaa  hhaakkîîrr  vvee  ppeerriiflflâânnll››kk;; ââhhiirreettttee  ddee
ppeekk  bbüüyyüükk  bbiirr  aazzââbb  vvaarrdd››rr..”” (Mâide sûresi: 41)

Yap›lan andlaflma sebebiyle, sahâbeden bâz›lar›, komflular› olan Yahudi-
lerle dostluk kurmufllard›. Allahü teâlâ, onlar› da bundan men ederek buyur-
du ki: ““EEyy  îîmmâânn  eeddeennlleerr!!  DDiinn  kkaarrddeeflfllleerriinniizzddeenn  bbaaflflkkaass››nn››  (kâfir ve münâf›k-
lar›) ddoosstt  eeddiinnmmeeyyiinn..  OOnnllaarr  ssiizzee  ffeennaall››kk  yyaappmmaakkttaa,,  ffeessaatt  çç››kkaarrmmaakkttaa  kkuussuurr  eett--
mmeezzlleerr  vvee  ss››kk››nntt››yyaa  ggiirrmmeenniizzii  aarrzzuu  eeddeerrlleerr..  OOnnllaarr››nn  ssiizzee  kkaarrflfl››  oollaann  kkiinn  vvee
ddüüflflmmaannll››kkllaarr››,,  aa¤¤››zzllaarr››nnddaann  dd››flflaarr››  ddöökküüllmmüüflflttüürr..  KKaallbblleerriinnddee  ggiizzlleeddiikklleerrii
ddüüflflmmaannll››kk  iissee  ddaahhaa  bbüüyyüükkttüürr..  OOnnllaarr››nn  ddüüflflmmaannll››kkllaarr››nnaa  ddââiirr  ââyyeettlleerrii  aaçç››kkllaa--
dd››kk,,  ee¤¤eerr  ddüüflflüünnüürr  aannllaarrssaann››zz......””  (Âl-i ‹mrân sûresi: 118)

Mekkeli müflrikler, Medîne’deki müflrikleri, münâf›klar›, Yahudileri ve
Medîne’nin çevresindeki kabîleleri durmadan tahrik ve tehdide devam edi-
yorlard›. Bir an önce ‹slâm’›n nurunu söndürmeye çal›fl›yorlar, sevgili Pey-
gamberimizin mübârek vücûdunu ortadan kald›rman›n yollar›n› ar›yorlard›.

Münâf›klar›n ve müflriklerin bu flekildeki hareketlerine karfl›, Resûlullah
efendimiz hep sulh yoluna gidiyordu. Eshâb-› kirâmdan bâz›lar›, art›k düfl-
mana karfl› ç›kman›n lâz›m geldi¤ine inan›yor ve; “Yâ Rabbî! Bizim için, se-
nin yolunda, flu müflriklerle mücâdele etmekten daha k›ymetli birfley yoktur.
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Bu Kureyflli müflrikler ki, Habîbinin peygamberli¤ini yalanlad›lar ve Mek-
ke’den ç›kmaya mecbûr ettiler. Allah’›m! Her hâlde onlarla harp etmemize
müsaade edersin!..” diye duâ ediyorlard›. 

Resûlullah efendimiz ise, bu yolda Allahü teâlân›n emrini bekliyor, ne bu-
yurulursa ona göre hareket ediyordu. Art›k zaman› gelmiflti. Cebrâil aleyhis-
selâm›n getirdi¤i vahiyde buyruluyordu ki: ““SSiizzee  kkaarrflfl››  hhaarrbb  aaççaannllaarrllaa,,  ssiizz  ddee
AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  yyoolluunnddaa  ççaarrpp››flfl››nn..  FFaakkaatt  hhaaddddii  tteeccââvvüüzz  eeddiipp,,  aaflfl››rr››  ggiittmmeeyyiinn..
(Sizinle savaflmayanlara dokunmay›n. Savafld›klar› sûretde de kad›nlar›, ço-
cuklar›, ihtiyarlar› öldürmeyin. ‹flkence yapmay›n.) MMuuhhaakkkkaakk  kkii,,  AAllllaahhüü  ttee--
ââllââ  aaflfl››rr››  ggiiddeennlleerrii  sseevvmmeezz..  OOnnllaarr›› (kâfirleri) nneerreeddee  bbuulluurrssaann››zz  ööllddüürrüünn..  OOnnllaarr
ssiizzii (Mekke’ den) çç››kkaarrdd››kkllaarr››  ggiibbii,,  ssiizz  ddee  oonnllaarr››  çç››kkaarr››nn.. OOnnllaarr››nn  flfliirrkk  ffiittnneellee--
rrii,,  aaddaamm  ööllddüürrmmeekktteenn  ddaahhaa  kkööttüüddüürr.. OOnnllaarr  MMeesscciidd--ii  HHaarraamm’’ddaa  ssiizziinnllee  ççaarrpp››flfl--
mmaadd››kkççaa,,  ssiizz  ddee  oorraaddaa,,  kkeennddiilleerriiyyllee  hhaarrbb  eettmmeeyyiinn..  FFaakkaatt,,  oonnllaarr  ssiizzii  oorraaddaa  ööll--
ddüürrüürrlleerrssee,,  ssiizz  ddee  oonnllaarr››  oorraaddaa  ööllddüürrüünn..  KKââffiirrlleerriinn  cceezzaass››  bbööyylleeddiirr..  EE¤¤eerr  oonnllaarr,,
AAllllaahhüü  tteeââllââyy››  iinnkkâârrddaann  vvee  mmuuhhaarreebbeeddeenn  vvaazzggeeççeerrlleerrssee,, (siz de b›rak›n. Zirâ)
mmuuhhaakkkkaakk  kkii,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ  ppeekk  ççookk  mmaa¤¤ffiirreett  vvee  mmeerrhhaammeett  eeddiicciiddiirr..”” (Bekara
sûresi: 190-192) 

Daha sonra gönderilen bir âyet-i kerîmede de buyruldu ki: “fifiiirrkk  ffiittnneessiinn--
ddeenn  eesseerr  kkaallmmaayy››nnccaayyaa  vvee  ddiinn  ddee  yyaallnn››zz  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  oolluunnccaayyaa (yaln›z Al-
lahü teâlâya ibâdet edilinceye) kkaaddaarr,,  oo  mmüüflflrriikklleerrllee hhaarrbb  eeddiinn..  (fiirkden) vvaazz
ggeeççeerrlleerrssee,,  (onlara zulüm yokdur.) AArrtt››kk  ddüüflflmmaannll››kk (cezâ) aannccaakk  zzââlliimmlleerr
üüzzeerriinneeddiirr..”” (Bekara sûresi: 193)

‹lk seriyyeler

Fahr-i kâinat sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz, Medîne’nin asâyiflini
korumak, düflmanlar›n durumunu kontrol etmek için seriyyeler yâni küçük as-
keri birlikler tertipledi. Bu seriyyelere kat›lanlar›n say›s›, befl ile dört yüz ara-
s›nda de¤iflirdi. Peygamber efendimizin kat›ld›¤› ve bizzat idare etti¤i savaflla-
ra da ggaazzââ denirdi. Sevgili Peygamberimiz, düflman›n anî sald›r›lar›n› önlemek
için, Medîne’ de nöbet tutma usûlünü koyarak, gerekli emniyet tedbiri ald›.

Müflrikleri, ticârî ve iktisadî yönden zay›f düflürmek ve yola getirmek lâ-
z›md›. Bunun için Suriye ticâret yollar›n› kesmeleri îcâbediyordu. Bu s›rada,
bir müflrik kervan›n›n Medîne yak›nlar›ndan geçmekte oldu¤u iflitildi. Sev-
gili Peygamberimiz, derhal sefer haz›rl›¤› yap›lmas›n› emredip, otuz süvâri-
nin bafl›na Hazreti Hamza’y› kumandan tâyin etti. Kendisine, Allahü teâlâ-
dan korkmay›, emri alt›nda bulunanlara iyi davranmay› tavsiye buyurduktan
sonra; ““AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  yyoolluunnddaa,,  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  iissmmiinnii  aannaarraakk  ggaazzââyyaa  çç››kk››--
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nn››zz!!  AAllllaahhüü  tteeââllââyy››  ttaann››mmaayyaannllaarrllaa  ççaarrpp››flfl››nn››zz......”” buyurdular. Hazreti Ham-
za’ya, beyaz bir bayrak vererek u¤urlad›lar.

Hazreti Hamza, emrindeki süvârilerle, üç yüz süvârinin korudu¤u müflrik
kervan›na do¤ru harekete geçti. Kervan; fiam’dan Mekke’ye gitmek üzere
SSîîffrr--üüll--BBaahhrr denilen yere gelince, mücâhidlerle karfl›laflt›lar. fianl› sahâbîler,
derhal savafl düzenine girerek çarp›flmaya haz›rland›lar. O s›rada, orada bu-
lunan Mecdî bin Amr el-Cühenî, yetiflip araya girdi. Mecdî bin Amr el-Cü-
henî, iki taraf›n da müttefiki idi. Müslümanlar›n say›ca çok az, müflriklerin
pek fazla olduklar›n› görüp, müslümanlar›n yenilebileceklerini düflündü.
Müslüman devletinin ilelebet devam›n› umarak arabuluculuk edip, iki taraf›
çarp›flmaktan vazgeçirdi. Sonra, Hazreti Hamza ve arkadafllar› Medîne’ye
geri döndüler. Mecdinin hareketi, Peygamber efendimize arzedilince, mem-
nuniyetini bildirerek; “Mübârek, iyi ve do¤ru bir ifl yapm›flt›r” buyurdular.

Bundan sonra seriyyelerin arkas› kesilmedi. Ubeyde bin Hâris hazretleri-
nin emrine altm›fl veya seksen kadar mücâhid verilerek, Rabig’e gönderildi.
Müflrikler, müslümanlardan korkarak selâmeti kaçmakta buldular.

Peygamber efendimiz bir gün, Kureyfl müflriklerini gözetlemek üzere,
Nahle’ye seriyye tertip etmek istediler. Gönderilecek askerlere de Ebû
Ubeyde bin Cerrah hazretlerini kumandan yapmay› istediler. Ebû Ubeyde
bin Cerrah, bu emri al›nca, Peygamberimizden uzak kalman›n ac›s›yla a¤la-
maya bafllad›. Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem onun yerine Abdullah
bin Cahfl hazretlerini emir tâyin ettiler.

Abdullah bin Cahfl, ‹slâmiyet’i heyecanla yaflayan zâtlardand›. Müslü-
man oldu¤u zaman, kâfirler kendisine akla gelmedik iflkence yapmalar›na
ra¤men, onlara îmân gücü ile karfl› koymufl, ezâ ve cefâlar›na metanetle kat-
lanm›flt›. Bu sebeple Peygamber efendimiz, onun için Eshâb›na; “.....AAççll››¤¤aa
vvee  ssuussuuzzlluu¤¤aa  eenn  ççookk  ddaayyaannaann  vvee  kkaattllaannaann››nn››zzdd››rr”” buyurmufltu. Abdullah bin
Cahfl, Resûlullah efendimizin flehîdler için verdi¤i müjdeleri duyarak, hep
flehâdete can atm›flt›. Harplerde en önde kahramanca çarp›fl›rd›.

Hazreti Abdullah bin Cahfl der ki: “O gün, Resûl aleyhisselâm, yats› na-
maz›n› k›l›nca, beni yan›na ça¤›rd›. ““SSaabbaahh  eerrkkeennddeenn  yyaann››mmaa  ggeell..  SSiillââhh››nn  ddaa
yyaann››nnddaa  oollssuunn..  SSeennii  bbiirr  ttaarraaffaa  ggöönnddeerreeccee¤¤iimm”” buyurdu. 

Sabah olunca, mescide gittim. K›l›c›m, yay›m, ok ve çantam üzerimde,
kalkan›m da yan›mda idi. Resûl aleyhisselâm, sabah namaz›n› k›ld›rd›ktan
sonra evine döndüler. Ben daha önce geldi¤im için kap›n›n önünde bekliyor-
dum. Muhâcirlerden benimle gidecek bir kaç kifli buldu. ““SSeennii  bbuu  kkiiflfliilleerriinn
üüzzeerriinnee  kkuummaannddaann  ttââyyiinn  eettttiimm”” buyurarak, bir mektup verdi. ““GGiitt!!  iikkii  ggeeccee
yyooll  aalldd››kkttaann  ssoonnrraa  mmeekkttuubbuu  aaçç..  OOnnddaa  bbuuyyrruullaannaa  ggöörree  hhaarreekkeett  eett”” buyurdu.
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“Yâ Resûlallah! Hangi tarafa gideyim?” diye sordum. ““NNeeccddiiyyee  yyoolluunnuu  ttuutt..
RReekkiiyyee’’yyee,,  kkuuyyuuyyaa  yyöönneell!!”” buyurdu. 

Abdullah bin Cahfl, Nahle seferine me’mur edildi¤i zaman, kendisine ilk
defa, Emîr-ül mü’minîn s›fat› verildi. ‹slâm’da ilk defa bu isimle an›lan
emir, o oldu. Sekiz veya on iki kiflilik bir birlik ile, iki gün sonra Melel mev-
kiine vard›klar›nda, açt›¤› mektupta;

““BBiissmmiillllââhhiirrrraahhmmâânniirrrraahhîîmm..  BBuu  mmeekkttuubbuu  ggöözzddeenn  ggeeççiirrddii¤¤iinn  zzaammaann,,  MMeekk--
kkee  iillee  TTââiiff  aarraass››nnddaakkii  NNaahhllee  vvââddiissiinnee  iinniinncceeyyee  kkaaddaarr,,  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  iissmmii  vvee
bbeerreekkeettiiyyllee  yyüürrüüyyüüpp  ggiiddeerrssiinn..  AArrkkaaddaaflflllaarr››nnddaann  hhiiçç  bbiirriinnii,,  sseenniinnllee  bbiirrlliikkttee  ggiitt--
mmeeyyee  zzoorrllaammaayyaass››nn!!  NNaahhllee  vvââddiissiinnddeekkii  KKuurreeyyflflîîlleerrii,,  KKuurreeyyflflîîlleerriinn  kkeerrvvaann››nn››
ggöözzeettlleeyyiipp  ddeenneettlleeyyeessiinn..  OOnnllaarr››nn  hhaabbeerrlleerriinnii  bbiizzee  bbiillddiirreessiinn”” yaz›l›yd›.

Emir-ül mü’minîn Hazreti Abdullah bin Cahfl, mektubu okuduktan son-
ra; “Bizler Allahü teâlân›n kullar›y›z ve hep O’na dönece¤iz. ‹flittim ve itâ-
at ettim. Allahü teâlân›n ve sevgili Resûlünün emrini yerine getirece¤im” di-
yerek mektubu öpüp, bafl›na koydu. Sonra arkadafllar›na dönerek; “Hanginiz
flehîd olmaya can at›yorsa benimle gelsin. Gelmek istemeyen dönüp gidebi-
lir. Hiç birinizi zorlay›c› de¤ilim. Gelmezseniz, ben tek bafl›ma gidip, Resûl
aleyhisselâm›n emrini yerine getirece¤im” dedi. Arkadafllar› hep birden;
“Biz Peygamber efendimizin emirlerini iflittik. Allahü teâlâya, Resûlullah
sallallahü aleyhi ve selleme ve sana itâat edicileriz. Nereye istersen, Allahü
teâlân›n bereketi üzere yürü” diye cevap verdiler. 

Sa’d bin Ebî Vakkas hazretlerinin de bulundu¤u bu küçük ordu, Hicaz’a
do¤ru yol ald› ve Nahle’ye geldi. Bir yere gizlenerek oradan gelip geçen Ku-
reyflîleri gözetlemeye bafllad›. Bu s›rada, bir Kureyfl kâfilesi geçti. Develeri
yüklü idi. Mücâhidler, kâfileye yaklaflarak onlar› ‹slâm’a dâvet ettiler, Ka-
bul etmeyince çarp›flma¤a bafllad›lar. Birisini öldürüp ikisini esir ald›lar, bi-
risi atl› oldu¤u için yetiflemediler. Kâfirlerin bütün mal› mücâhidlere kald›.
Abdullah bin Cahfl, bu ganîmet mallar›n›n beflte birini Resûlullah efendimi-
ze ay›rd›. Bu, müslümanlar›n ald›klar› ilk ganîmetti. 

Mescid-i K›bleteyn

Sevgili Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem, Medîne-i münevve-
reye hicret edeli on yedi ay geçmiflti. fiimdiye kadar hep Kudüs-i flerîfdeki
Beyt-i Makdis’e dönerek namazlar›n› k›larlard›. Bu s›rada Yahudilerin; “Ne
acâib ifltir! Dîni bizden ayr›, fakat k›blesi bizim gibi!” diye söyledikleri, Re-
sûlullah efendimize kadar geldi. Bu söylentilerden, kalbi flerîfleri incindi.
Bir gün Cebrâil aleyhisselâm geldi¤inde, ona buyurdular ki: ““EEyy  CCeebbrrââiill!!
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AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn,,  yyüüzzüümmüü,,  YYaahhuuddiilleerriinn  kk››bblleessiinnddeenn  KKââbbee’’yyee  ççeevviirrmmeessiinnii  aarrzzuu
eeddiiyyoorruumm..”” Cebrâil aleyhisselâm da; “Ben, ancak bir kulum. Bunu, Allahü
teâlâdan niyaz et!” diye cevap verdi. Bundan sonra Bekara sûresinin 144.
âyet-i kerîmesi nâzil oldu. Buyruldu ki: ““(Ey Habîbim! Vahyin gelmesi için)
yyüüzzüünnüünn  sseemmââyyaa  ddoo¤¤rruu  ççeevvrriilliipp  dduurrdduu¤¤uunnuu  mmuuhhaakkkkaakk  ggöörrüüyyoorruuzz..  BBuunnuunn
iiççiinn,,  bbiizz  sseennii,,  rraazz››  oollaaccaa¤¤››nn  bbiirr  kk››bblleeyyee  ççeevviirreeccee¤¤iizz..  fifiiimmddii  yyüüzzüünnüü  MMeesscciidd--ii
HHaarraamm  ttaarraaff››nnaa  (Kâbe’ye) ddöönnddüürr..  (Ey mü’minler!) SSiizz  ddee,,  hheerr  nneerreeddee  oolluurr--
ssaann››zz  yyüüzzüünnüüzzüü  nnaammaazzllaarrddaa  oo  ttaarraaffaa  ççeevviirriinniizz..  fifiüüpphhee  yyookk  kkii,,  kkeennddiilleerriinnee  kkii--
ttaapp  vveerriilleennlleerr,,  bbuu  kk››bbllee  ççeevvrriilliiflfliinniinn,,  RRaabblleerrii  ttaarraaff››nnddaann  hhaakk  oolldduu¤¤uunnuu  eellbbeettttee
bbiilliirrlleerr..  AAllllaahhüü  tteeââllââ  iissee,,  oonnllaarr››nn  yyaappaaccaakkllaarr››nnddaann  ggââffiill  ddee¤¤iillddiirr..””

Bu âyet-i kerîme nâzil oldu¤unda, Resûlullah efendimiz eshâb›na ö¤le
namaz›n› k›ld›r›yordu. Namaz›n yar›s›na gelmifllerdi. Vahyi al›r almaz yön-
lerini Kâbe-i muazzamaya çevirdiler. Eshâb-› kirâm da Habîb-i ekrem efen-
dimize uyarak, O tarafa döndüler. Bu mescide MMeesscciidd--ii  KK››bblleetteeyynn yâni iikkii
kk››bblleellii  mmeesscciidd ismi verildi. Resûlullah efendimiz, Kuba’ya da gidip, ilk ya-
p›lan mescidin mihrab›n› Mübârek elleriyle yeniden yapt› ve mescidin du-
varlar›n› de¤ifltirdi.
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Kemâl-i zât›n›n nâ’t› an›lmaz yâ resûlallah
Kal›r levh u kalem mislin yaz›lmaz yâ resûlallah

Senin medhinde flirket eylesem Mevlâ’ya ma’dûmum
Bu babda cürm ü isyâna bak›lmaz yâ resûlallah

Ne hâkim ben ki nâ-flüste kalam deryây› cûdunda
Habâb-› Nün felak hîçe say›lmaz yâ resûlallah

fiafak-vefl her ki dâ¤-› âteflîn’i aflk›n› açmaz
Gül-i maksûd billâhi aç›lmaz yâ resûlallah

Gubâr-› âsitân›n pertevinden âb olan hât›r
Fürû¤-i pençe-i mihre kap›lmaz yâ resûlallah

Ümîd oldur ki Gâlib çâker-i evlâd ü âlindir
Gürûh-i ehl-i hüsrâna kat›lmaz yâ resûlallah.

fiEYH  GÂL‹B



BEDR GAZÂSI

Yap›lan seriyyelerde, Eshâb-› kirâm›n baflar›l› olmas›, kâfirleri korkut-
maya bafllad›. Art›k kervanlar› kafileler hâlinde ve yanlar›nda askerlerle se-
fere ç›k›yordu. Hicretin ikinci y›l›nda, Mekkeli müflrikler her aileden sermâ-
ye al›p, bin develik bir kervan› fiam’a gönderdiler. Bafllar›nda Mekke’nin
ileri gelenlerinden Ebû Süfyân vard› ve henüz müslüman olmam›flt›. Kerva-
n› korumak için k›rk kadar da muhaf›z vazifelendirilmiflti!. Mallar sat›ld›k-
tan sonra, paran›n tamâmiyle silâh sat›n alacaklar ve bunlar, müslümanlarla
savaflta kullan›lacakt›.

Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem müflriklerin büyük bir kervan› ti-
câret için fiam’a gönderdiklerini haber al›nca, durumlar›n› keflif için, Muhâ-
cirlerden bir kaç kimseyi vazifelendirdi. Zül’aflîre denilen yere vard›klar›n-
da, kervan›n geçti¤ini ö¤renip, Medîne’ye döndüler. Küfür ehlinin, silâh ve
mallar› ellerinden al›n›rsa, ehl-i ‹slâm’a zararlar› dokunmaz ve mukavemet-
leri k›r›l›rd›. Bu sebeple Resûlullah efendimiz, Talha bin Abdullah ile Sa’îd
bin Zeyd hazretlerini, kervan›n dönüflünü ö¤renmek üzere keflif kolu olarak
gönderdiler.

F›rsat kaç›r›lacak gibi de¤ildi. Peygamber efendimiz hemen haz›rl›k ya-
p›p, Medîne’de yerine namaz k›ld›rmak üzere Abdullah ibni Ümmi Mek-
tûm’u b›rakt›lar. Han›m› rahats›z olan Hazreti Osman ve onun gibi alt› kifli-
ye vazife verip, Medîne’de kalmalar›n› emir buyurdular. Yanlar›na Muhâcir-
lerden ve Ensâr’dan üç yüz befl sahâbî alarak, Ramazân-› flerîfin on ikinci
günü Bedr mevkiine do¤ru yürüdüler. Say›lar›, vazifeli ve Medîne’de kalan-
larla birlikte 313 kifliyi buluyordu. Bedr; Mekke, Medîne ve Suriye’ye giden
yollar›n birleflti¤i bir yerdi.

Bu sefere ç›kmak için yeni yetiflen gençler, hattâ kad›nlar bile Peygamber
efendimize yalvar›yorlard›. Ümmü Varaka’n›n, Resûlullah efendimizin
huzûruna gelip; “Anam-babam sana fedâ olsun yâ Resûlallah! Müsaade eder-
seniz, sizinle gelmek istiyorum. Yaral›lar›n yaralar›n› sarar, hastalar›n hizme-
tini görürüm. Belki, Allahü teâlâ bana da flehîdlik nasîb eder!” demesi üzeri-
ne; Habîb-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem; “SSeenn,,  eevviinnddee  oottuurr,,  KKuurr’’âânn--››  kkee--
rrîîmm  ookkuu..  fifiüüpphheessiizz  kkii,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ  ssaannaa  flfleehhiiddllii¤¤ii  nnaassîîbb  eeddeerr’’’’  buyurmufltu.
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Sa’d bin Ebî Vakkâs anlatt› ki: “Resûlullah efendimiz, bizimle gazâya
gitmek isteyen çocuklar› geri çevirmek istediklerinde, kardeflim Umeyr’in
bir tarafa saklanmaya, göze görünmemeye çal›flt›¤›n› gördüm. O zaman on
alt› yafl›nda idi. “Sana ne oldu ki, böyle gizleniyorsun?” dedim. “Resûlul-
lah efendimizin beni de küçük görüp geri çevirmesinden korkuyorum! Hâl-
buki, gazâya kat›l›p, Allahü teâlân›n bana flehîdlik nasîb etmesini arzu edi-
yorum” dedi. Bu s›rada onu, Resûlullah efendimize bildirdiklerinde, karde-
flime; “SSeenn  ggeerrii  ddöönn” buyurdular. O zaman, kardeflim Umeyr a¤lamaya bafl-
lad›. Merhamet deryas› Habîb-i ekrem efendimiz, onun gözyafl›na dayana-
may›p, müsaade ettiler. Hâlbuki, kardeflimin k›l›c›n›, kendisi kuflanamad›¤›
için beline ben takm›flt›m.”

Âlemlerin efendisi olan sevgili Peygamberimizin, sanca¤›n› Mus’ab bin
Umeyr, Sa’d bin Mu’âz ve Hazreti Ali tafl›yorlard›. Eshâb-› kirâm›n yanla-
r›nda sâdece iki at ve yetmifl deve vard›. Bunlara da nöbetleflerek biniyorlar-
d›. Resûlullah efendimiz, Hazreti Ali, Ebû Lübâbe, bir de Mersed bin Ebî
Mersed ile nöbetleflerek biniyorlard›. Fakat hepsi, Resûl aleyhisselâm›n yü-
rümeyip hep deve üzerinde gitmesi için; “Can›m›z sana fedâ olsun yâ Resû-
lallah! Siz deveden inmeyiniz. Yüksek zât›n›z›n yerine biz yürürüz” diyerek
yalvar›yorlard›. Fakat Kâinat›n sultân›, kendisini onlardan farkl› görmeyip;
“SSiizz,,  yyüürrüümmeekkttee  bbeennddeenn  ddaahhaa  kkuuvvvveettllii  oollmmaadd››¤¤››nn››zz  ggiibbii,,  eecciirr  vvee  mmüükkââffaatt  hhuu--
ssuussuunnddaa  ddaa  bbeenn  ssiizzddeenn  mmüüssttaaggnnii  vvee  iihhttiiyyaaççss››zz  ddee¤¤iilliimm”” buyurdular. Resûl-i
ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz ve yüce Eshâb›, çölde kavuru-
cu bir s›cak alt›nda yürüyorlard›. Ayr›ca oruçluydular. Eshâb-› kirâm, ‹slâ-
miyet’i yaymak için, pek çok s›k›nt›lara katlanarak Peygamber efendimizin
peflinden aflk ve flevkle gidiyorlard›. Çünkü sonunda, Allahü teâlân›n ve Re-
sûlünün r›zâs› vard›, ziyâdesiyle arzu ettikleri flehîdlik ve Cennet vard›...
Sevgili Peygamberimiz, Eshâb›n›n hâllerine bak›p; ““AAllllaahh’’››mm!!  OOnnllaarr,,  yyaayyaa--
dd››rrllaarr..  SSeenn,,  oonnllaarraa  bbiinniitt  vveerr!!  AAllllaahh’’››mm!!  OOnnllaarr  aaçç››kk  vvee  çç››ppllaakktt››rrllaarr..  SSeenn,,  oonnllaa--
rr››  ggiiyyddiirr!!  AAllllaahh’’››mm!!  OOnnllaarr  aaççdd››rrllaarr,,  oonnllaarr››  ddooyyuurr:: FFaakkiirrddiirrlleerr,,  ffaaddll--››  kkeerreemmiinn--
llee  oonnllaarr››  zzeennggiinn  eeyyllee!!”” diye duâ buyurdular.

Peygamber efendimiz ve mübârek ordusu, bu fliddetli s›caklar alt›nda
Bedr’e do¤ru ilerlerken, müflriklerin fiam’dan gelen kervanlar› da Bedr’e
yaklaflm›flt›. Peygamber efendimizin, kervandan haber almak üzere gönderdi-
¤i iki sahâbî, kervan›n bir-iki gün içinde Bedr’e gelebilece¤ini ö¤renip,
sür’atle geri döndüler. Kervandakiler, onlar›n haberi ö¤rendi¤i köye geldik-
lerinde, köylülere; “Müslümanlar›n casuslar›ndan haberiniz var m›d›r?” diye
sordular. Onlar; “Bilmiyoruz. Fakat iki kifli gelip, flurada biraz oturdular, son-
ra da kalk›p gittiler” dediler. 
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Ebû Süfyân, tarif edilen yere gidip tetkik etti¤inde, yerdeki deve pislik-
lerini ezdi ve içinde yem çekirdekleri gördü ve; “Bunlar Medîne yemleridir,
öyle zan ederim ki, o iki adam Muhammed’in (aleyhisselâm) casuslar›d›r”
dedi. Müslümanlar›n çok yak›nlarda oldu¤unu tahmin ederek, büyük bir kor-
kuya kap›ld›. Kervan›n âk›betinden endifleye düflerek, gece-gündüz yürüyüp,
vakit kaybetmeden K›z›ldeniz sahilinden Mekke’ye sür’atle gitmeye karar
verdi. Ayr›ca, Damdam bin Amr G›fârî isminde birini, durumu bildirmek
üzere Mekke’ye haberci olarak gönderdi.

Bu kimse, Mekke’ye gelince gömle¤ini önünden ve arkas›ndan y›rtt›. De-
vesinin palan›n› ters çevirdi. Acâib bir vaziyette; “‹mdâaat! ‹mdat!... Ey Ku-
reyflliler! Yetiflin!... Kervan›n›za, Ebû Süfyân’›n yan›ndaki mallar›n›za, Mu-
hammed ve Eshâb› sald›rd›lar. E¤er yetiflebilirseniz kervan›n›z› kurtarabilir-
siniz!...” diye feryâdu figân edip ba¤›rmaya bafllad›.

Bunu duyan Mekkeliler, derhal toparlan›p, haz›rl›klar›n› yapt›lar. Yedi
yüz develi, yüz atl› süvâri ve yüz elli piyade toparlad›lar. Ebû Leheb’e; “Hay-
di sen de kat›l!” dediklerinde, korkusundan hastal›¤›n› bahane etti. Yerine, As
bin Hiflâm’› bedel olarak gönderdi. Ümeyye bin Halef ad›ndaki müflrik, har-
be haz›rlanmakta gâyet gevflek davran›yordu. Zîrâ, Peygamber efendimizin;
““BBeenniimm  EEsshhââbb››mm,,  ÜÜmmeeyyyyee’’yyii  kkaattlleeddeerr”” buyurdu¤unu duymufltu. O’nun, hiç
bir zaman do¤ruluktan ayr›lmad›¤›n› bildi¤i için korkuyordu. Bu sebeple,
Ebû Cehl’in ›srarlar›na karfl› yafll› ve çok fliflman oldu¤unu ileri sürdü. Fakat
Ebû Cehl’in korkakl›kla itham etmesi üzerine gitmek mecburiyetinde kald›.

Müflrik ordusunun ço¤u z›rhl› idi. Yanlar›nda güzel sesli kad›nlar vard›.
Çalg› âletlerini ve içki almay› da ihmâl etmemifllerdi. Bu kadar güçlü bir or-
du ile, de¤il üç yüz kifliye, bin kiflilik bir orduya bile ân›nda galip geliriz zan-
n›nda idiler. Yola ç›kmadan öldürecekleri kimseleri, alacaklar› ganîmetleri
hesâb edenler bile vard›. Fakat hepsinin en büyük emeli; ‹slâm’› ortadan kal-
d›rmakt›. Bu azg›n müflrik sürüsü, kad›nlar›n çald›¤› defler ve söyledi¤i flar-
k›larla yola ç›kt›.

Bu s›rada Ebû Süfyân, Bedr’den epeyce uzaklaflm›fl, Mekke’ye do¤ru bir
hayli yol alm›flt›. Tehlikenin kalkt›¤›ndan emîn olunca, Kays bin ‹mri-ül-Kays
ismindeki adam›n› Kureyfl’e gönderip; “Ey Kureyfl cemâati! Siz kervan›n›z›,
adamlar›n›z› ve mallar›n›z› muhâfaza etmek için Mekke’den yola ç›km›flt›n›z.
Biz tehlikeden kurtulduk. Art›k geri dönünüz!...” dedi. Ayr›ca; “Müslümanlar-
la çarp›flmak üzere Medîne’ye gitmekten sak›n›n!” diye tavsiyede bulundu. 

Kays, müflrik ordusuna haberi getirdi¤inde, Ebû Cehl; “Yemîn ederim ki,
Bedr’e var›p üç gün üç gece flenlik yap›p, develer bo¤azlar, flarab içeriz. Et-
raftaki kabîleler bizi seyrederek, hâlimize imrenirler ve hiç kimseden kork-

180



mad›¤›m›z› görürler. Bundan sonra, heybetimizden, kimse bize sald›rmaya
cesaret edemez. Ey yenilmez Kureyfl ordusu! Yürüyün...” dedi.

Kays, Ebû Cehl’in söz dinleyecek hâlde olmad›¤›n› görüp, geri döndü ve
durumu Ebû Süfyân’a bildirdi. ‹leriyi gören ve tedbirli bir kimse olan Ebû
Süfyân; “Eyvah! Yaz›k oldu Kureyfl’e!... Bu Amr bin Hiflâm’›n (Ebû Cehl’in)
bir plân›d›r. Bu ifli mutlaka insanlara bafl olma sevdâs›yle yapt›. Hâlbuki böy-
le azg›nl›k, her zaman büyük bir eksiklik ve u¤ursuzluktur. E¤er müslüman-
lar, onlara rastlarsa Kureyfl’in vay hâline!..” demekten kendini alamad›. Ker-
van› sür’atle Mekke’ye ulaflt›r›p, orduya yetiflti.

Bu s›rada, Server-i kâinat sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz, Eshâb›y-
la Bedr’e yaklafl›yorlard›. Bir ara, Medîneli müflriklerden Hubeyb bin Yesâf
ile Kays bin Muharris’i ‹slâm ordusunun aras›nda gördüler.

Hubeyb’in bafl›nda demir tolgas› oldu¤u hâlde tan›d›lar ve Hazreti Sa’d
bin Mu’âz’a; “BBuu,,  HHuubbeeyybb  ddee¤¤iill  mmiiddiirr??”” buyurdular. O da; “Evet, yâ Resü-
lallah!” dedi. Hubeyb harp san’at›n› bilen, yi¤it bir pehlivand›. Kays ile Re-
sûlullah efendimizin huzûr-› flerîfine geldiler. Peygamberimiz onlara; “SSiizz,,
bbiizziimmllee  nniiççiinn  ggeelliiyyoorrssuunnuuzz??”” buyurdular. Onlar da; “Sen, bizim k›zkardefli-
mizin o¤lusun ve komflumuzsun. Biz de kavmimizle birlikte ganîmet topla-
mak üzere geliyoruz!” dediler. Efendimiz, Hubeyb’e; “SSeenn  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  vvee
RReessûûllüünnee  îîmmâânn  eettttiinn  mmii??”” buyurunca; “Hay›r” dedi. Resûl aleyhisselâm; “ÖÖyy--
llee  iissee  ggeerrii  ddöönn!!  BBiizziimm  ddîînniimmiizzddee  oollmmaayyaann,,  bbiizziimmllee  bbeerraabbeerr  oollaammaazz””  buyurdu. 

Hubeyb; “Benim yi¤itli¤imi, kahramanl›¤›m› ve düflman›n ba¤r›nda yara-
lar açan bir pehlivan oldu¤umu herkes bilir. Ganîmet için senin yan›nda, düfl-
man›na karfl› harb ederim” dedi. Peygamber efendimiz, onun yard›m›n› kabul
buyurmad›. 

Bir müddet gidince Hubeyb, iste¤ini tekrarlad›, fakat Peygamberimiz,
müslüman olmad›kça arzusunun kabul edilemeyece¤ini bildirdi. Revha mev-
kiine geldiklerinde Hubeyb, Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimi-
zin huzûruna gelip; “Yâ Resûlallah! Allahü teâlân›n, âlemlerin Rabbi oldu¤u-
na ve senin peygamberli¤ine inand›m, îmân ettim” deyince; Server-i kâinat
efendimiz çok sevindiler. Kays da, Medîne’ye döndükten sonra îmânla fleref-
lendi (rad›yallahü anh).

‹slâm ordusu, Safra vâdisine geldi¤inde, Mekkelilerin bir ordu kurup, ker-
vanlar›n› kurtarmak için Bedr’e do¤ru yürüdüklerini haber ald›. Peygamber
efendimiz Eshâb›n› toplay›p, onlarla bu durumu istiflare ettiler. Zîrâ, Medîne-
li müslümanlar, Resûlullah efendimize Akabe’de bî’at ettiklerinde; “Yâ
Resûlallah! Sen, bizim flehrimize gel. Seni orada, düflman›na karfl› can›m›z
pahas›na da olsa, koruyaca¤›z ve sana tâbi olaca¤›z” diye söz vermifllerdi.
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Hâlbuki flimdi, Medîne’den d›flar› ç›km›fllard›. Karfl›lar›nda ise kendilerinden
say›, silâh ve malca kat kat fazla büyük bir düflman ordusu vard›. Resûlullah
efendimiz, Eshâb›na, fikirlerini sorunca, Muhâcirlerden Ebû Bekr-i S›ddîk ve
Ömer-ül Fâruk ayr› ayr› kalk›p, düflman ordusuyla çarp›flmak lâz›m oldu¤u-
nu bildirdiler. Yine Muhâcirlerden Mikdâd bin Esved kalkt›; “Yâ Resûlallah!
Allahü teâlân›n emri ne ise, onu yerine getir. O’nun fermân›yla yürü. Her an
seninle berâberiz, bir an yan›ndan ayr›lmay›z. Biz, ‹srâilo¤ullar›n›n Mûsâ
aleyhisselâma dedikleri gibi; “YYââ  MMûûssââ!!  CCeebbbbâârrllaarr,,  zzââlliimmlleerr  kkaavvmmii  oo  bbööllggee--
ddee  bbuulluunndduukkllaarr››  mmüüddddeettççee  bbiizz  oorraayyaa  ggiiddeecceekk  vvee  oo  bbeellddeeyyee  ggiirreecceekk  ddee¤¤iilliizz..  AArr--
tt››kk  sseenn  vvee  RRaabbbbiinn  bbeerraabbeerr  ggiiddiinn  ddee,,  iikkiinniizz  oonnllaarrllaa  mmuuhhaarreebbee  eeddiinn,,  ççaarrpp››flfl››nn..  BBiizz
bbuurraaddaa  kkaall››pp  oottuurruuccuullaarr››zz......”” (Mâide sûresi: 24) fleklinde bir söz de söyleme-
yiz. Can›m›z› ve bafl›m›z› Allahü teâlân›n ve Resûlünün yolunda fedâ ederiz.
Seni, hak peygamber olarak gönderen Allahü teâlâya yemîn ederiz ki, deniz
ötesi Habeflistan’a göndersen, yine gideriz. Sana asla en küçük bir muhalefet-
te bulunmay›z. Her arzunuzu yerine getirmek için haz›r›z. Anam-babam, ca-
n›m sana fedâ olsun yâ Resûlallah...” dedi. Mikdâd’›n bu konuflmas›, sevgili
Peygamberimizi ziyâdesiyle memnun etti. Ona hay›r duâlarda bulundu.

Burada Medîneli müslümanlar›n reyleri çok önemliydi. Çünkü, hem say›-
ca fazlayd›lar, hem de Resûlullah’› Medîne’de korumak üzere söz vermifller-
di. Medîne d›fl›nda çarp›flmak üzere bir vaadleri yoktu. Bu düflünce anlafl›l›n-
ca, Ensâr’dan Sa’d bin Mu’âz aya¤a kalkt› ve; “Yâ Resûlallah! E¤er izin ve-
rirseniz, Ensâr nâm›na konuflay›m” dedi. ‹zin verilince; “Yâ Resûlallah! Biz,
sana îmân ettik, peygamberli¤ini tasdik ettik. Her ne getirdin ise hakd›r, do¤-
rudur. Bu hususta, dinlemek ve itaat etmek üzere sana kesin söz verip yemîn
ettik. Biz, o sözümüzden asla dönmeyiz ve her nereyi teflrif ederseniz emri-
nizdeyiz. Emrinizi bafl›m›z›n üzerinde tutar›z. Can›m›z› ve bafl›m›z›, yoluna
fedâ ederiz. Seni hak peygamber olarak gönderen Allahü teâlâya yemîn ede-
riz ki, denize dalsan peflinden biz de dalar›z. Hiç birimiz bundan bir ad›m ge-
ri kalmay›z. Hât›r-› flerîfinizde ne var ise, emreyle tutar›z. Mal›m›z da, can›-
m›zla beraber fedâ olsun. Düflmandan asla yüz döndürmeyiz. Cenkte sab›rl›-
y›z. Ümidimiz seni sevindirip r›zâna kavuflmakt›r. Allahü teâlân›n rahmeti
üzerinize olsun...” dedi. Bu sözleri dinleyen Eshâb-› kirâm, çok heyecanlan-
d›lar. Hepsi bu sözlere, cân-ü gönülden kat›ld›klar›n› bildirdiler. Resûlullah
sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz çok memnun kald›lar. Hazreti Sa’d’a ve
Eshâb›na duâ buyurdular.

Art›k bütün tereddüdler ortadan kalkm›flt›.. Düflman ne kadar çok, ne ka-
dar güçlü olursa olsun, flanl› Eshâb, sevgili Peygamberimizin peflinden göz-
lerini k›rpmadan flehâdete yürüyecekler, Allahü teâlân›n ve Resûlünün r›zâ-
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s›n› kazanacaklard›. Bafllar›nda Kâinat›n efendisi oldukça gidilmeyecek yer
yoktu... Fahr-i âlem efendimiz, Eshâb›n›n kendisine olan ba¤l›l›¤›n› ve he-
yecan›n› görünce, onlara; ““HHaayyddii,,  yyüürrüüyyüünnüüzz!!  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  llüüttffuu  iillee  flflaadd
oolluunnuuzz..  VVaallllaahhii,,  flfliimmddii  bbeenn,,  ssaannkkii  KKuurreeyyflfl  kkaavvmmiinniinn  hhaarrpp  mmeeyyddaann››nnddaa  vvuurruu--
lluupp  ddüüflfleecceekklleerrii  yyeerrlleerree  bbaakk››yyoorr,,  oonnllaarr››  ggöörrüüyyoorruumm!!””  buyurarak, müjde ver-
di. Bu müjde üzerine, Eshâb-› kirâm aflk ile Resûlullah efendimizin peflinden
yürüdüler.

Meleklerin yard›ma gelmesi

Bedr’in çevresine ulaflt›klar›nda Cumâ gecesi idi. Sevgili Peygamberi-
miz, Eshâb›na; ““fifiuu  kküüççüükk  tteeppeenniinn  yyaann››nnddaakkii  kkuuyyuu  bbaaflfl››nnddaann,,  bbiirrttaakk››mm  bbiillggii--
lleerr  eellddee  eeddeebbiilleeccee¤¤iinniizzii  uummaarr››mm””  buyurdular. Allahü teâlân›n aslan› Hazreti
Ali, Sa’d bin Ebî Vakkâs, Zübeyr bin Avvâm ve bâz› Eshâb›n› oraya gön-
derdiler.

Hazreti Ali ve arkadafllar› derhâl kuyunun bafl›na gittiler. Orada Kureyfl’in
devecilerini ve sucular›n› gördüler. Onlar müslümanlar› görünce kaçt›lar. Fa-
kat içlerinden ikisi yakaland›. Bunlar›n biri Haccâco¤ullar›n›n kölesi Efllem,
di¤eri de As bin Sa’îdo¤ullar›n›n kölesi Arîz Ebû Yesâr idi. Peygamber efen-
dimizin huzûruna getirdiklerinde, Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem onla-
ra; ““KKuurreeyyflfl  nneerreeddeeddiirr??”” buyurdu. Onlar da; “fiu görünen kum tepesinin arka-
s›na kondular” cevâb›n› verdiler. Efendimiz; ““KKuurreeyyflfl  kkaaçç  kkiiflfliiddiirr??”” buyurdu-
lar. “Bilmeyiz” dediler. ““GGüünnddee  kkaaçç  ddeevvee  kkeessiiyyoorrllaarr??”” suâline de; “Bir gün do-
kuz, bir gün on” diye cevap al›nca, Peygamber efendimiz; “BBiinnddeenn  aazz,,  ddookkuuzz
yyüüzzddeenn  ffaazzllaadd››rrllaarr”” buyurdu. Tekrar; ““KKuurreeyyflfl  eeflflrraaff››nnddaann  kkiimmlleerr  vvaarr??”” diye
sordular. Onlar; “Utbe, fieybe, Hâris bin Amr, Ebü’l-Bühterî, Hâkim bin Hu-
zâm, Ebû Cehl, Ümeyye bin Halef...” deyince, Resûlullah efendimiz, Eshâb›-
na dönüp; ““MMeekkkkee  eehhllii,,  ccii¤¤eerrppâârreelleerriinnii  ssiizzee  ffeeddââ  eettttii”” buyurdular. Sonra o iki
kimseye; ““GGeelliirrkkeenn  KKuurreeyyflfl’’tteenn  ggeerrii  ddöönneenn  oolldduu  mmuu??”” buyurunca; “Evet. Benî
Zühre’den Ahnes bin Ebî fierik geri döndü” diye cevap verdiler. Efendimiz de;
“OO,,  ddoo¤¤rruu  yyoollddaa  ddee¤¤iillkkeenn;;  ââhhiirreett,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ  vvee  kkiittaapp  bbiillmmeezzkkeenn;;  BBeennîî  ZZüühh--
rreelleerree  ddoo¤¤rruu  yyoolluu  ggöösstteerrmmiiflflttiirr......  OOnnllaarrddaann  bbaaflflkkaa  ggeerrii  ddöönneenn  oolldduu  mmuu??”” buyu-
runca; “Adî bin Ka’b o¤ullar› döndü” diye cevâb ald›lar.

Peygamber efendimiz, Hazreti Ömer’i, son bir defa îkaz için, Kureyfllile-
re andlaflmaya gönderdi. Ömer bin Hattâb onlara; “Ey inatç› kavim! Resûl
aleyhisselâm buyurur ki: “HHeerrkkeess  bbuu  iiflfltteenn  vvaazzggeeççssiinn..  SSeellââmmeettllee  ggeerrii  ddöönnssüünn..
ZZîîrrââ  ssiizzddeenn  bbaaflflkkaass››  iillee  ççaarrpp››flflmmaakk,,  bbaannaa,,  ssiizziinnllee  ççaarrpp››flflmmaakkttaann  ddaahhaa  mmaakkbbuull--
ddüürr!!......”” dedi. 
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Bu teklif karfl›s›nda Kureyfl müflriklerinden Hâkim bin Huzâm ileri ç›k›p;
“Ey Kureyfl cemâati! Muhammed size çok insafl› davrand›. ‹stedi¤ini derhal
kabul ediniz. E¤er, dedi¤ini yapmazsan›z, yemîn ederim ki, bundan sonra si-
ze hiç insaf etmez!...” dedi. Ebû Cehl, Hâkim’in bu sözüne k›zarak; “Bunu
asla kabûl etmeyiz ve müslümanlardan intikam almad›kça, geri dönmeyiz.
Tâ ki, bir daha kimse, kervan›m›za taarruz edemesin!” dedi ve sulh yollar›-
n› kapad›. Hazreti Ömer geri döndü.

O gece, Peygamber efendimiz ve flanl› Eshâb›, Bedr’e müflriklerden ön-
ce gelip, kuyulara yak›n bir yere indiler. Peygamber efendimiz, Eshâb›yla is-
tiflare edip, karargâh›n nerede kurulmas› gerekti¤i hakk›nda reylerini sordu.
‹çlerinden, henüz otuz üç yafl›nda bulunan Habbâb bin Münzir, aya¤a kalka-
rak söz istedi. Kabul buyurulunca; “Yâ Resûlallah! Buras›, Allahü teâlân›n
size karargâh kurulmas› için emretti¤i ve mutlaka kal›nmas› gereken bir yer
midir? Yoksa flahsî bir görüfl neticesi ve bir harp tedbiri olarak m› seçildi?”
diye suâl eyledi. Peygamber efendimiz; ““HHaayy››rr!!  BBiirr  hhaarrpp  tteeddbbiirrii  iiccââbb››  bbuurraa--
ss››  sseeççiillddii”” buyurdu. 

Bunun üzerine Hazreti Habbâb; “Anam-babam, can›m sana fedâ olsun yâ
Resûlallah! Biz harpci kimseleriz. Buralar› da iyi biliriz. fiu Kureyfllilerin
konaca¤› yerin yak›n›ndaki kuyuda tatl› ve bol su var. Müsaadeniz olursa
oraya konal›m. Etraftaki kuyular›n hepsini kapatal›m. Sonra bir havuz yap›p,
içini su ile doldural›m. Düflmanla çarp›fl›rken, susad›kça havuzumuzdan ge-
lip su içeriz. Düflman ise su bulamaz ve periflân olur” dedi.

O anda Cebrâil aleyhisselâm, bu fikrin do¤ru oldu¤unu bildiren vahyi ge-
tirdi. Peygamber efendimiz; ““EEyy  HHaabbbbââbb!!  DDoo¤¤rruu  oollaann  ggöörrüüflfl  sseenniinn  iiflflaarreett  eett--
ttii¤¤iinnddiirr”” buyurdular ve aya¤a kalkt›lar. Hep birlikte belirtilen kuyunun bafl›-
na geldiler. Tatl› suyu olan kuyudan baflka bütün kuyular› kapat›p, büyük bir
havuz yapt›lar. ‹çini su ile doldurup içmek için kaplar koydular.

Bu s›rada Hazreti Sa’d bin Mu’âz, Peygamber efendimizin huzûr-› flerîf-
lerine gelip; “Yâ Resûlallah! Biz sana, hurma dallar›ndan, içinde oturaca¤›n
bir gölgelik yapal›m m›?” diye teklifte bulundu. Fahr-i âlem efendimiz,
Sa’d’›n bu düflüncesine memnun oldular ve duâ buyurdular. Derhal bir göl-
gelik yap›ld›.

Peygamberlerin Sultân›, flerefli Eshâb›yla harp sahas›n› gezip inceledi-
ler. Zaman zaman durup; ““‹‹nnssââaallllaahh,,  yyaarr››nn  ssaabbaahh  ffiillâânn››nn  vvuurruulluupp  ddüüflfleeccee¤¤ii
yyeerr  flfluurraass››dd››rr!!  ‹‹nnflflââaallllaahh  yyaarr››nn  ssaabbaahh  ffiillâânn››nn  vvuurruulluupp  ddüüflfleeccee¤¤ii  yyeerr  flfluurraass››dd››rr!!
‹‹flflttee  flfluurraass››dd››rr!!  fifiuurraass››dd››rr......””  buyurarak Mübârek elleriyle Kureyflli müflrikle-
rin öldürülece¤i yerleri birer birer gösterdiler.

Sonradan, Hazreti Ömer bunu; “Onlardan her birinin, Resûl-i ekremin
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mübârek elini koydu¤u yerlerin tam üzerinde vurulup öldürüldü¤ünü gör-
düm. Ne birazc›k ileride, ne de geride idiler” fleklinde haber vermifltir.

Âlemlerin efendisi sallallahü aleyhi ve sellem Eshâb-› kirâm›, üç gruba ay›r-
d›. Muhâcirlerin sanca¤›n› Mus’ab bin Umeyr’e. Evslilerinkini Sa’d bin
Mu’âz’a, Hazreclilerinkini de Habbâb bin Münzir’e verdiler. Herbiri sancakla-
r›n›n alt›nda topland›lar. Efendimiz, orduyu saf hâline geçirip, nizâma soktu.

Orduyu intizama koyarken, saftan ileri ç›kan Sevâd bin Gaziyye’nin gö¤-
süne, mübârek elindeki çubuk ile dokundular ve; ““HHiizzââyyaa  ggeell,,  yyââ  SSeevvââdd!!””
buyurdular. Sevâd; “Yâ Resûlallah! Elinizdeki çubuk can›m› ac›tt›. Seni,
hak din ile, Kitâb ve adaletle gönderen Allahü teâlâ hakk› için, ben de size
çubukla öyle dokunmak isterim” dedi. Onun bu sözüne bütün Eshâb-› kirâm
hayret ettiler. Kâinat›n efendisinden k›sas istemek olur mu idi? Böyle fley
yap›labilir mi idi? Resûlullah efendimiz, mübârek gömleklerinin önünü aç-
t›lar ve; “HHaayyddii,,  kk››ssaass  eett  vvee  hhaakkkk››nn››  aall” buyurdular. 

Hazreti Sevâd, Habîb-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin
mübârek gö¤sünü büyük bir sevinç ve muhabbetle öptü. Herkes k›sas bek-
lerken, gördükleri manzara karfl›s›nda, kardeflleri Sevâd’a hayran olup, onun
hâline imrendiler. Sevgili Peygamberimiz; “NNiiççiinn  bbööyyllee  yyaapptt››nn!!”” diye sor-
duklar›nda; “Anam-babam, can›m sana fedâ olsun yâ Resûlallah! Bu gün,
Allahü teâlân›n emriyle ecelimin geldi¤ini görüyor, yüksek zât›n›zdan ayr›l-
maktan korkuyorum. Bu sebeple, aram›zda geçen bu son dakikalarda, mübâ-
rek vücûdunuza dudaklar›m›n de¤mesini arzu ettim. Bunu, k›yamet günün-
de bana flefaat etmenize, böylece azâbdan kurtulmama vesile etmek istedim”
dedi. Onun bu muhabbeti karfl›s›nda Peygamber efendimiz de çok duygulan-
d›lar ve Hazreti Sevâd’a duâ buyurdular.

Mübârek ‹slâm ordusunun sa¤ kanad›na kahraman mücâhid Zübeyr bin
Avvâm, sol kanad›na da Mikdâd bin Esved kumanda edecekti.

Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz, flerefli Eshâb›yla, sava-
fla nas›l bafllanaca¤› hakk›nda istiflare etmek istediler; ““NNaass››ll  ççaarrpp››flfl››rrss››nn››zz??””
buyurdular. As›m bin Sabit aya¤a kalk›p, elinde yay› ve oku oldu¤u hâlde;
“Yâ Resûlallah! Kureyflliler bize yüz metre kadar yaklaflt›klar›nda, onlar› ok
at›fl›na tutal›m. Sonra elimizle tafl at›m› mesafesine geldiklerinde, tafl atal›m.
M›zrak eriflecek kadar yaklaflt›klar›nda da, k›r›l›ncaya kadar m›zraklar›m›z-
la mücâdele edelim. Sonra da k›l›çlar›m›z› s›y›r›p çarp›flal›m!” diyerek reyi-
ni bildirdi. Bu taktik, Peygamber efendimizin hofluna gitti. Eshâb›na flu
tâlimat› verdi: 

““HHaattllaarr››nn››zz››  bb››rraakk››pp  aayyrr››llmmaayy››nn››zz..  BBiirr  yyeerree  kk››mm››llddaammaaddaann  yyeerrlleerriinniizzddee  ssee--
bbââtt  eeddiinniizz..  BBeenn  eemmiirr  vveerrmmeeddiikkççee  hhaarrbbee  bbaaflflllaammaayy››nn››zz..  OOkkllaarr››nn››zz››,,  ddüüflflmmaann  ssii--
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zzee  yyaakkllaaflflmmaaddaann  kkuullllaann››pp  iissrrââff  eettmmeeyyiinniizz..  DDüüflflmmaann,,  kkaallkkaann››nn››  aaççtt››¤¤››  zzaammaann
ookkuunnuuzzuu  aatt››nn››zz..  DDüüflflmmaann  iiyyiiccee  ssookkuulluunnccaa,,  eelliinniizzllee  ttaaflfl  aatt››nn››zz..  YYaakkllaaflfltt››kkllaarr››nn--
ddaa  ddaa  mm››zzrraakkllaarr››nn››zz››  kkuullllaann››nn››zz..  DDüüflflmmaannllaa  ggöö¤¤üüss  ggöö¤¤üüssee  ggeelliinnddii¤¤ii  zzaammaann  ddaa
kk››ll››ççllaarr››nn››zzllaa  ççaarrpp››flfl››nn››zz....””

Sonra nöbetçiler b›rak›larak Eshâb-› kirâma istirâhat verildi. Onlar, Alla-
hü teâlân›n hikmeti, öyle derin bir uykuya dald›lar ki, göz kapaklar›n› kald›-
racak hâlde de¤ildiler. Peygamber efendimiz de, hurma dallar›yla yap›lan
gölgeli¤e çekildiklerinde, Hazreti Ebû Bekr, sonra Sa’d bin Mu’âz k›l›çlar›n›
s›y›r›p gölgeli¤in kap›s›nda nöbet tuttular. Sevgili Peygamberimiz sallallahü
aleyhi ve sellem mübârek ellerini kald›r›p, büyük bir hüzün içinde Allahü te-
âlâya; ““YYââ  RRaabbbbii!!  SSeenn  flfluu  bbiirr  aavvuuçç  cceemmââaattii  hheellââkk  eeddeerrsseenn,,  aarrtt››kk  ssaannaa  yyeerr  yyüü--
zzüünnddee  hhiiçç  iibbââddeett  oolluunnmmaazz....””  diyerek yalvarmaya bafllad› ve bu hazîn duâ sa-
baha kadar devam etti.

Mübârek ‹slâm ordusunun karargâh kurdu¤u yer, kumluktu. Bu yüzden
yürümede güçlük çekiliyor ve ayaklar kuma gömülüyordu. Allahü teâlân›n
ihsân›, Resûlullah efendimizin duâs› bereketiyle, o gece gittikçe h›zlanan bir
ya¤mur ya¤maya bafllad›, derelerde taflacak kadar sel gidiyordu. Su kaplar›
dolduruldu, zemîn, ayaklar batmayacak kadar sertleflti.

Müflrikler ise çamur ve sel içinde kald›lar. Fecrden sonra, Resûlullah efen-
dimiz Eshâb›n› namaza kald›rd›lar. Sabah namaz›n› k›ld›rd›ktan sonra, düfl-
manla cihâd etmenin ve flehîdli¤in fazîletinden bahsederek, onlar› çarp›flmaya
teflvik eylediler. Buyurdular ki; ““MMuuhhaakkkkaakk  kkii,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ,,  hhaakk  vvee  ggeerrççeekk
oollaann››  eemmrreeddeerr..  HHiiçç  kkiimmsseenniinn  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  rr››zzââss››  iiççiinn  yyaapp››llmmaayyaann  aammeelliinnii
kkaabbuull  eettmmeezz......  RRaabbbbiimmiizziinn  bbuu  yyeerrlleerrddee,,  ssiizzee  rraahhmmeettiinnii  vvee  mmaaggffiirreettiinnii  vvaaaadd  eett--
ttii¤¤ii  eemmrriinnii  yyeerriinnee  ggeettiirrmmeeyyee  ççaall››flfl››nn››zz  vvee  iimmttiihhaann››  kkaazzaann››nn››zz!!  ÇÇüünnkküü,,  OO’’nnuunn
vvaaaaddii  hhaakk,,  ssöözzüü  ggeerrççeekk,,  cceezzaass››  ddaa  flfliiddddeettlliiddiirr..  BBeenn  vvee  ssiizz,,  HHaayyyy  vvee  KKaayyyyûûmm
oollaann  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  bbaa¤¤ll››yy››zz..  OO’’nnaa  ss››¤¤››nndd››kk,,  OO’’nnaa  ttuuttuunndduukk,,  OO’’nnaa  ddaayyaanndd››kk..
EEnn  ssoonn  ddöönnüüflflüümmüüzz  ddee  OO’’nnaadd››rr..  AAllllaahhüü  tteeââllââ,,  bbeennii  vvee  bbüüttüünn  mmüüssllüümmaannllaarr››  bbaa--
¤¤››flflllaass››nn!!......””

Ramazân-› flerîfin on yedisinde Cumâ gününün günefli do¤du. Biraz son-
ra târihin en amans›z, en nisbetsiz, en mühim, en büyük savafl› bafllayacak-
t›... Bir tarafta Fahr-i âlem sallallahü aleyhi ve sellem ve canlar›n› fedâ et-
mekten zerre kadar çekinmeyen bir avuç flerefli Eshâb›; di¤er tarafta ise, ‹s-
lâm’›, bir kafl›k suda bo¤mak, Allahü teâlân›n habîbi olmakla flereflenen bir
peygamberi yok etmek için toplanan azg›n ve taflk›n bir kâfir güruhu vard›.
Ne yaz›k ki, bunlar›n içinde Resûl-i ekremin akrabâlar› da bulunuyordu. On-
lar da sevgili ye¤enleri ile çarp›flmak için Bedr’e gelmifllerdi.

Peygamber efendimiz, ordusunun intizâm›n› yeniden gözden geçirip,
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verdi¤i tâlimatlar› tekrarlad›lar. Bu s›rada, Kureyfl müflrikleri karargâhlar›n-
dan ç›k›p, Bedr vâdisine do¤ru akmaya bafllad›lar ço¤unun üzeri z›rhlarla
kapl› idi. Büyük bir gurur ve kibir içinde ‹slâm ordusuna hücûma geçmifller-
di. Resûlullah efendimiz, müflriklerin bu hâlini görünce, Hazreti Ebû Bekr
ile çad›ra girdi ve mübârek ellerini kald›rarak cenâb-› Hakk’a yalvarmaya
bafllad›; “YYââ  RRaabbbbii  iiflflttee,,  KKuurreeyyflfl  mmüüflflrriikklleerrii  bbüüttüünn  gguurruurr  vvee  kkiibbiirrlleerrii  iillee  ggeellii--
yyoorr!!......  SSaannaa  mmeeyyddaann  ookkuuyyoorr,,  PPeeyyggaammbbeerriinnii  yyaallaannll››yyoorrllaarr..  EEyy  AAllllaahh’’››mm!!  BBaa--
nnaa  yyaappmm››flfl  oolldduu¤¤uunn  yyaarrdd››mm  vvee  zzaaffeerr  vvaaaaddiinnii  yyeerriinnee  ggeettiirrmmeennii  sseennddeenn  iissttiiyyoo--
rruumm!!......  AAllllaahh’’››mm!!  EE¤¤eerr  flfluu  bbiirr  aavvuuçç  mmüüssllüümmaann››nn  hheellââkkiinnii  ddiilliiyyoorrssaann,,  ssoonnrraa  ssaa--
nnaa  iibbââddeett  eeddeenn  bbuulluunnmmaayyaaccaakktt››rr!!......””

Bu flekilde, durmadan, tekrar tekrar yard›m dileyerek Allahü teâlâya yal-
var›yordu. Peygamber efendimizin, bu fevkalâde hazîn, içleri parçalayan
yalvar›fl›, kendinden geçerek ridâs›n›n mübârek omuzundan düflmesine ka-
dar devam etti. Bu içli yakar›fla dayanamayan Hazreti Ebû Bekr, mübârek ri-
dây› büyük bir hürmetle yerden kald›r›p, efendimizin mübârek omuzuna ko-
yarken; “Can›m sana fedâ olsun yâ Resûlallah! Bu kadar yalvarman›z yeti-
flir!... Rabbine karfl› duâda ›srar buyurdunuz! Muhakkak ki, Allahü teâlâ, sa-
na vaad etti¤i zaferi yak›nda verecektir” diye tesellî eyledi. O anda, Âlemle-
rin efendisi flu âyet-i kerîmeleri okuyarak çad›rdan ç›kt›lar. Meâlen; 

“(Bedr’deki) bbuu  ttoopplluulluukk,,  yyaakk››nnddaa  mmuuhhaakkkkaakk  bboozzuulluupp  hheezziimmeettee  uu¤¤rraayyaa--
ccaakk  vvee  aarrkkaallaarr››nn››  ddöönnüüpp  kkaaççaaccaakkllaarr..  DDaahhaa  ddoo¤¤rruussuu  oonnllaarr››nn  aass››ll  aazzââbb  vvaakkttii,,  kk››--
yyaammeetttteeddiirr..  OO  vvaakkttiinn  aazzaabb››  ddaahhaa  mmüütthhiiflfl,,  ddaahhaa  aacc››dd››rr””  buyuruluyordu. (Ka-
mer sûresi: 45,46)

Sevgili Peygamberimiz, ordusunun bafl›na geldi. fianl› Eshâb›na, flu âyet-
i kerîmeleri okudular: ““EEyy  îîmmâânn  eeddeennlleerr!!  SSiizz,,  bbiirr  ddüüflflmmaann  ttoopplluulluu¤¤uu  iillee  kkaarr--
flfl››llaaflfltt››¤¤››nn››zz  zzaammaann,,  sseebbââtt  eeddiinn  vvee  AAllllaahhüü  tteeââllââyy››  ççookk  zziikkrreeddiinn  kkii  kkuurrttuullaass››nn››zz......
SSaabb››rr  vvee  sseebbââtt  ggöösstteerriinniizz..  ÇÇüünnkküü,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ  ssaabbrreeddeennlleerrllee  bbeerraabbeerrddiirr””  (En-
fâl sûresi: 45.46) Toplu olarak düflman ile yap›lan ilk savafl bu olacakt›. Sa-
vafl bafllamak üzereydi. Heyecan son haddine gelmiflti. Bütün Eshâb-› kirâm,
Resûl-i ekrem efendimizin; ““AAllllaahhüü  tteeââllââyy››  ççookk  zziikkrreeddiinn......”” meâlindeki âyet-
i kerîmeyi okumas› üzerine, hep birlikte “Allahü ekber!... Allahü ekber!...”
demeye ve zafer ihsân etmesi için cenâb-› Hakk’a yalvarmaya bafllad›lar.
Art›k Peygamber efendimizin bir iflâretini bekliyorlard›.

O zamanki âdetlere göre, iki ordu karfl›laflmadan önce, her iki taraftan yi-
¤itler meydana ç›kar, karfl›l›kl› çarp›fl›rlard›. Bu vuruflmada, her iki taraf›n sa-
vaflma hiddeti ve arzusu ço¤al›r, savafla ›s›n›p al›fl›rlard›. Müflriklerden Âmir
bin Hadramî bu kâideye uymayarak ve çi¤neyerek, ‹slâm ordusuna bir ok at-
t›. Ok, Muhâcirlerden Mihcâ’ya isabet etti ve flehîd olup, mübârek ruhu Cen-
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net’e yükseldi. Peygamberlerin efendisi, bu ilk flehîd için; ““MMiihhccââ,,  flfleehhîîddlleerriinn
eeffeennddiissiiddiirr”” buyurarak müjde verdi. Eshâb-› kirâm yerinde duramaz hâle gel-
mifllerdi. Fakat, Efendimizden bir emir gelmeden küçük bir harekette buluna-
m›yorlard›. Her birinin içleri birer volkan gibi kaynamaya bafllad›!...

Bu s›rada, müflrik ordusundan üç kiflinin ileri at›ld›¤› görüldü. Bunlar;
Rebîao¤ullar›ndan az›l› ‹slâm düflmanlar› Utbe, kardefli fieybe ve o¤lu Velîd
idi. Mücâhidlere do¤ru; “‹çinizde bizimle çarp›flabilecek kimse var m›d›r?”
diye ba¤›rd›lar. Eshâb-› kirâmdan, en önce Hazreti Ebû Huzeyfe, babas› Ut-
be’ye karfl› çarp›flmak için ilerleyince, Âlemlerin sultân›, ona; “SSeenn  dduurr!!”
buyurdular. Medîneli mücâhidlerden Afra Hâtun’un o¤ullar›; Mu’âz ve
Mu’avvez, Abdullah bin Revâha ileri yürüdüler. Utbe, fieybe ve Velîd’in
karfl›lar›na dikildiler. Ellerinde k›l›ç, haz›r bekliyorlard›. 

Müflrikler; “Siz kimsiniz” diyerek kendilerini tan›tmalar›n› istediler. On-
lar da; “Medîneli müslümanlardan›z” deyince, müflrikler; “Bizim sizlerle ifli-
miz yok! Bize Abdülmuttalibo¤ullar› lâz›m. Onlarla çarp›flmak isteriz” de-
diler ve ‹slâm ordusuna dönüp; “Yâ Muhammed! Bizim karfl›m›za, kendi
kavmimizden dengimiz olanlar› ç›kar!” diye ba¤›rd›lar.

Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz, meydandaki bu üç
yi¤it Eshâb›na duâ buyurduktan sonra, yerlerine dönmelerini emretti. Son-
ra Eshâb› aras›na göz gezdirip; “EEyy  HHââflfliimmoo¤¤uullllaarr››!!  KKaallkk››nn››zz!!  AAllllaahhüü  tteeââllââ--
nn››nn  nnuurruunnuu,,  bbââtt››ll  ddiinnlleerriiyyllee  ssöönnddüürrmmeekk  iiççiinn  ggeelleennlleerree  kkaarrflfl››,,  HHaakk  yyoolluunnddaa
ççaarrpp››flfl››nn››zz  kkii,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ  zzââtteenn  PPeeyyggaammbbeerriinniizzii  ddee  bbuunnuunn  iiççiinn  ggöönnddeerrmmiiflfl
bbuulluunnuuyyoorr..  KKaallkk,,  yyââ  UUbbeeyyddee!!  KKaallkk,,  yyââ  HHaammzzaa!!  KKaallkk,,  yyââ  AAllii!!”” buyurdular.

Allahü teâlân›n aslanlar› Hazreti Hamza, Hazreti Ali ve Hazreti Ubeyde
mi¤ferlerini giyip meydana yürüdüler. Onlar›n karfl›lar›na geçtiklerinde,
müflrikler; “Siz kimsiniz? E¤er bizim dengimiz iseniz sizinle çarp›fl›r›z” de-
diler. Onlar da; “Ben Hamza’y›m! Ben Ali’yim! Ben Ubeyde’yim!” diye ce-
vap verince, müflrikler; “Sizler de bizim gibi flerefli kimselersiniz. Sizinle
çarp›flmay› kabul ettik” dediler. Kahraman ‹slâm mücâhidleri, müflrikleri,
önce îmâna dâvet ettilerse de, kabul etmediler. Bunun üzerine üçü birden k›-
l›çlar›n› s›y›r›p müflriklerin üzerine sald›rd›lar. Hazreti Hamza ve Hazreti
Ali, Utbe ve Velîd kâfirlerini bir hamlede öldürdüler. Hazreti Ubeyde, fiey-
be’yi yaralad›. fieybe de, Ubeyde’yi yaralad›. Hazreti Hamza ve Hazreti Ali,
Ubeyde’nin yard›m›na yetiflip, fieybe’yi orada öldürdüler. Hazreti Ubey-
de’yi kucaklay›p, Resûlullah efendimizin huzûruna getirdiler.

Hazreti Ubeyde bin Hâris’in mübârek ayak bile¤inden, kanlar ve ilik ak›-
yordu. O, bu hâline hiç ald›r›fl etmedi¤i hâlde; “Can›m sana fedâ olsun yâ
Resûlallah! Ben bu hâlimle ölürsem flehîd de¤il miyim?” diye suâl etti. Pey-
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gamber efendimiz de; ““EEvveett,,  sseenn  flfleehhîîddssiinn”” buyurarak cennetlik oldu¤unu
müjdelediler. (Hazreti Ubeyde, harp dönüflü Safra mevkiinde vefât etti.)

Bu vuruflmada üç mühim adam›n› kaybeden müflrikler, flaflk›na döndüler.
Buna ra¤men Ebû Cehl, ordusunun moralini düzeltmek için; “Siz Utbe’nin,
fieybe’nin, Velîd’in ölmelerine bakmay›n, onlar çarp›flmada acele edip, bofl
yere öldüler! Yemîn ederim ki, müslümanlar› tutup iplere ba¤lamad›kça ge-
ri dönmeyece¤iz!...” diyerek tesellî vermeye çal›fl›yordu.

Kahraman Eshâb-› kirâm ise, bir an önce bu müflrik gürûhunu k›l›çlar›yla
cezaland›rmak için sab›rs›zlan›yordu. Peygamber efendimiz de sallallahü
aleyhi ve sellem mübârek dilinden düflürmedi¤i flu duây› tekrarl›yorlard›; ““AAll--
llaahh’’››mm!!  BBaannaa  yyaapptt››¤¤››nn  vvaaaaddiinnii  yyeerriinnee  ggeettiirr!!....  AAllllaahh’’››mm!!  fifiuu  bbiirr  aavvuuçç  ‹‹ssllââmm  ccee--
mmââaattiinnii  hheellââkk  eeddeerrsseenn  aarrtt››kk  ssaannaa  yyeerryyüüzzüünnddee  iibbââddeett  eeddeecceekk  kkiimmssee  kkaallmmaazz!!......””

Bu s›rada müflrik saflar›ndan, Kureyfl’in en cesaretli ve keskin ok at›c›la-
r›ndan Hazreti Ebû Bekr’in henüz müslüman olmayan o¤lu Abdurrahmân
meydana yürüyüp, er diledi. Mücâhidlerin saflar›ndan da bir kimsenin, der-
hal k›l›c›na davran›p ileri yürüdü¤ü görüldü. Bu kimse, ilk müslüman olmak-
la ve S›ddîk’l›k makâm›yla flereflenen, peygamberlerden sonra en üstün in-
san, kahraman Hazreti Ebû Bekr’di... O¤luna karfl› çarp›flmak için ileri at›l-
m›flt›. Fakat Âlemlerin efendisi ona; “YYââ  EEbbââ  BBeekkrr!!  BBiillmmeezz  mmiissiinn  kkii,,  sseenn  bbee--
nniimm,,  ggöörreenn  ggöözzüümm,,  iiflfliitteenn  kkuullaa¤¤››mm  yyeerriinnddeessiinn......””  buyurarak çarp›flmaktan men
etti. Ebû Bekr S›ddîk, o¤luna; “Ey habis! Bana olan münâsebetin nerede kal-
d›?” demekten kendini alamad›.

Sonra peygamberlerin sultân› Habîb-i ekrem efendimizin yere e¤ilip bir
avuç kum ald›¤› görüldü. Bu kumlar› düflman üzerine savurarak; ““KKaarraa  ooll--
ssuunn  yyüüzzlleerrii!!......  AAllllaahh’’››mm!!  KKaallbblleerriinnee  kkoorrkkuu  ssaall,,  aayyaakkllaarr››nnaa  ttiittrreemmee  vveerr!!”” bu-
yurdu ve Eshâb›na dönüp; “Hücûma kalk›n›z!.. Sald›r›n›z.” emrini verdiler.
Bir iflaret bekleyen flanl› Eshâb, önceden verilen tâlimat üzere hareket etme-
ye bafllad›. “Allahü ekber!... Allahü ekber!...” nidâlar› aras›nda oklar v›nla-
maya, tafllar hedeflerini bulmaya, m›zraklar z›rhlara çarpmaya bafllad›... Al-
lahü teâlân›n aslanlar› Hazreti Hamza iki eline ald›¤› iki k›l›çla çarp›fl›yor;
Hazreti Ali, Hazreti Ömer, Zübeyr bin Avvâm, Sa’d bin Ebî Vakkas, Ebû
Dücâne, Abdullah bin Cahfl müflrik saflar›n›n bir ucundan girip bir ucundan
ç›k›yorlar, kâfirleri flaflk›na çeviriyorlard›. Herbiri geçilmez birer kale ol-
mufltu. “Allahü ekber!... Allahü ekber!...” sadâlar› âlemi dolduruyor, Allahü
teâlân›n flân›n›n büyüklü¤ü, kâfirlerin beyinlerine balyoz gibi indiriliyordu.
Peygamber efendimiz; “YYââ  HHaayyyyuu!!  YYââ  KKaayyyyûûmm!!” diye, Allahü teâlâya yal-
var›yordu. Hazreti Ali; “Bedr’de hepimizin en cesâretlisi, en kahraman› Re-
sûl aleyhisselâmd›. Müflrik saflar›na en yak›n olan da O idi. S›k›flt›¤›m›z za-
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man O’na s›¤›n›rd›k” demifltir.
Müflrikler, reisleri olan Ebû Cehl’i ortalar›na ald›lar. ‹çlerinden birini Ebû

Cehl gibi giydirip ona benzettiler. Bu nasipsizin ad› Abdullah bin Münzir’di.
Hazreti Ali, Abdullah’›n üzerine sald›rd›. Ebû Cehl’in gözleri önünde, Abdul-
lah’›n kafas›n› kesti. Ebû Kays’› giydirdiler. Onu da Hazreti Hamza öldürdü.

Hazreti Ali, bir müflrikle çarp›fl›yordu. Müflrik, k›l›c›n› Hazreti Ali’ye sal-
lam›fl, k›l›ç kalkana saplan›p kalm›flt›. Hazreti Ali Zülfikâr›n›, müflrikin z›rhl›
vücûduna sallay›nca, omuzundan gö¤süne do¤ru z›rh›yla birlikte biçti¤i s›ra-
da bafl› üzerinden bir k›l›c›n parlad›¤›n› gördü. Sür’atle bafl›n› e¤di. K›l›c› par-
latan; “Al! Bu da Hamza bin Abdülmuttalib’den” derken, müflrikin kellesi
mi¤feriyle beraber yere düfltü. Hazreti Ali dönüp bakt›¤›nda amcas› Hazreti
Hamza’y› iki k›l›çla çarp›fl›r gördü. Peygamberimiz, Eshâb›n›n böyle yi¤itçe
çarp›fld›¤›n› gördükçe; “OOnnllaarr,,  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  yyeerryyüüzzüünnddeekkii  aassllaannllaarr››dd››rr”” bu-
yurarak, onlar› takdîr ediyordu.

Bir ara, Resûlullah efendimizin yan›bafllar›nda çarp›flan Hazreti Ukâ-
fle’nin k›l›c› k›r›ld›. Bu hâli gören sevgili Peygamberimiz, yerde gördü¤ü bir
sopay› al›p ona uzatt› ve; “YYââ  UUkkââflflee!!  BBuunnuunnllaa  vvuurruuflfl!!....”” buyurdular, Ukâfle
sopay› al›r almaz, sopa, Peygamberimizin bir mûcizesi olarak; uzun parlak,
s›rt›n›n ortas› kuvvetli ve keskin bir k›l›ç oluverdi. Harbin sonuna kadar bu
k›l›çla bir çok müflriki öldürdü.

Âlemlerin efendisi Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem bir taraftan
çarp›fl›yor, bir taraftan da Eshâb›n› heyecana sürükleyen flu mübârek hadîs-i
flerîfini söylüyordu: ““VVaarrll››¤¤››mm  kkuuddrreett  eelliinnddee  bbuulluunnaann  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  yyeemmîînn
eeddeerriimm  kkii,,  bbuuggüünn  cceennââbb--››  HHââkkkk’’››nn  rr››zzââss››nn››  uummaarraakk,,  ssaabb››rr  vvee  sseebbââtt  ggöösstteerreerreekk
ççaarrpp››flflaannllaarr››,,  aarrkkaallaarr››nnaa  ddöönnmmeeddeenn  iilleerrlleerrkkeenn  ööllddüürrüülleennlleerrii,,  HHaakk  tteeââllââ,,  mmuu--
hhaakkkkaakk  CCeennnneett’’iinnee  kkooyyaaccaakktt››rr..””  Bu mübârek sözü ifliten Umeyr bin Hümâm;
“Ne güzel! Ne güzel! Demek, Cennet’e girebilmem için flehîd olmamdan
baflka birfley lâz›m de¤ilmifl” diyerek, hücûmlar›n› daha da s›klaflt›rd›. Bir ta-
raftan düflmanla vurufluyor, bir taraftan da; “Allahü teâlâya maddî az›klarla
de¤il, ancak Hak teâlân›n korkusu, âhiret ameli, cihâda sab›r ve sebât göste-
rerek gidilir. Bunun d›fl›ndaki bütün az›klar flüphesiz biter, tükenir!...” diyor-
du. Böylece, flehîd oluncaya kadar çarp›flt›.

Muharebe iyice fliddetlenmiflti!... Bir sahâbenin üzerine en az üç müflrik
birden sald›r›yordu. Her birine ayr› k›l›ç yetifltirmeye çal›flan flanl› Eshâb-›
kirâm›, hiç bir fley y›ld›ram›yordu. “Allahü ekber! Allahü ekber!..” dedikçe
yeniden güçleniyor, tekrar tekrar sald›rmaktan usanm›yorlard›. Bir ara müfl-
riklerin hücûmu fliddetlendi. Eshâb-› kirâm güç duruma düfltüler.

O s›rada Resûlullah efendimiz, Hazreti Ebû Bekr ile hurma dallar›ndan
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yap›lm›fl çad›r›na girdiler. Peygamberimiz, yine Allahü teâlâya münâcâta
bafllad›. “YYââ  RRaabbbbîî!!  BBaannaa  vvââddeettttii¤¤iinn  yyaarrdd››mm››  llüüttffeett!!......”” diye yalvar›yordu. O
anda vahiy geldi. Meâlen buyruluyordu ki: “OO  vvaakkiitt  RRaabbbbiinniizzddeenn  yyaarrdd››mm  vvee
zzaaffeerr  iissttiiyyoorrdduunnuuzz  ddaa,,  OO  ssiizzee;;  “Gerçekten ben arka arkaya bin melâike ile
imdâd ediyorum” ddiiyyee  dduuâânn››zz››  kkaabbûûll  bbuuyyuurrmmuuflflttuu..”” (Enfâl süresi: 9) Pey-
gamber efendimiz, hemen aya¤a kalkt›lar ve; “MMüüjjddee  yyââ  EEbbââ  BBeekkrr!!  SSaannaa,,
AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  yyaarrdd››mm››  yyeettiiflflttii!!  ‹‹flflttee  flfluu  CCeebbrrââiill’’ddiirr..  KKuumm  tteeppeelleerrii  üüzzeerriinnddee,,
aatt››nn››nn  ddiizzggiinniinnii  ttuuttmmuuflfl,,  ssiillââhhllaannmm››flfl,,  eemmiirr  bbeekklliiyyoorr”” buyurdu.

Enfâl sûresinde bildirildi¤i üzere cenâb-› Hak, meleklere meâlen buyur-
mufltu ki: ““HHaannii  RRaabbbbiinn  mmeelleekklleerree;;  (Müslümanlara nusret ve yard›m husû-
sunda) ssiizziinnllee  bbeerrââbbeerriimm  ddiiyyee  vvaahhyyeeyylleeddii..  HHaayyddii  mmüü’’mmiinnlleerree (nusret müjde-
siyle kalblerine) sseebbââtt  iillhhââmm  eeddiinniizz..  BBeenn  flfliimmddii  kkââffiirrlleerriinn  ggöönnüülllleerriinnee  ddeehhflfleett
vvee  kkoorrkkuu  ssaall››vveerreeccee¤¤iimm..  VVuurruunn  hheemmeenn  oonnllaarr››nn  bbooyyuunnllaarr››nn››nn  üüssttüünnee,,  vvuurruunn  hheerr
bbiirr  ppaarrmmaakkllaarr››nnaa  (mafsallar›n›n hepsine)!.. ÇÇüünnkküü  oonnllaarr,,  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  vvee
RReessûûllüünnee  kkaarrflfl››  ggeellddiilleerr..  KKiimm  AAllllaahhüü  tteeââllââ  vvee  RReessûûllüünnee  kkaarrflfl››  ggeelliirrssee,,  AAllllaahhüü
tteeââllâânn››nn  (azâb›na u¤rar) cceezzââss››  ççookk  ççeettiinnddiirr!!””  (Enfâl sûresi: 12,13)

Bu emir üzerine Cebrâil, Mikâil ve ‹srâfil aleyhimüsselâm, yanlar›na bi-
ner melek alarak sevgili Peygamberimizin s›ra ile; yan›nda, sa¤›nda ve so-
lunda yerlerini ald›lar.

Cebrâil aleyhisselâm, bafl›na sar› bir sar›k sarm›flt›. Di¤er meleklerin
bafllar›nda ise beyaz sar›klar vard›. Sar›klar›n uçlar›n› arkalar›na sark›tm›fl-
lar, beyaz atlara binmifllerdi. Server-i âlem efendimiz, Eshâb›na; ““MMeelleekklleerr,,
ââllââmmeettllii  vvee  nniiflflaannll››dd››rrllaarr..  SSiizz  ddee  kkeennddiinniizzee  bbiirreerr  aallââmmeett  vvee  nniiflflaann  yyaapp››nn››zz!!””
buyurdular. Zübeyr bin Avvâm, bafl›na sar›, Ebû Dücâne, k›rm›z› bir bezi
sar›k fleklinde sard›lar. Hazreti Ali, beyaz bir tu¤, Hazreti Hamza da, gö¤-
süne deve kuflu kanad› takt›.

Meleklerin harbe girmeleri ile durum bir anda de¤iflti. Eshâb› kirâm
önündeki kâfire daha k›l›c›n› sallamadan, onun bafl›, gövdesinden ayr›l›p ye-
re düflüyordu. Peygamber efendimizin sa¤›nda-solunda, önünde ve arkas›n-
da tan›nmayan kimselerin müflriklerle çarp›flt›¤› görülüyordu.

Hazreti Sehl anlatt› ki: “Bedr gazâs›nda, her birimiz bir müflrikin bafl›na
k›l›c›m›z› sallad›¤›m›z zaman, daha k›l›ç hedefine varmadan, kellesinin be-
deninden ayr›l›p yere yuvarland›¤›n› görüyorduk!...”

Ebû Cehl’in öldürülmesi... 

Müflriklerin sancaktar› Ebû Azîz bin Umeyr esir edildi. Kumandanlar›
Ebû Cehl ise, Kureyfllileri cesâretlendirmek için durmadan fliirler söyleye-
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rek, askerinin moralini düzeltmeye çal›fl›yordu. Genç bir delikanl› gibi sal-
d›r›yor; “Anam beni bu günler için do¤urdu!...” diyerek ö¤ünüyor, gençleri
teflvik ediyordu.

Müflriklerden Ubeyde bin Sa’îd, bafltan aya¤a kadar z›rh giyinmiflti. Sâde-
ce gözleri görünüyordu. At›n›n üzerinde bir o tarafa, bir bu tarafa dönüp;
“Ben, Ebû Zâtülkerifl’im! Ben Ebû Zâtülkerifl’im!” yâni ben büyük kar›nl›y›m,
kar›n babas›y›m diyerek kendince meydan okuyordu. Kahraman mücâhid
Hazreti Zübeyr bin Avvâm, yan›na yaklafl›p, m›zra¤›n› tam gözüne niflanlad›
ve; “Allahü ekber!” deyip savurdu. Hedefini bulan m›zrak, onu at›ndan yere
düflürdü. Hazreti Zübeyr, koflarak yan›na vard›¤›nda, Ubeyde ölmüfltü. Aya¤›-
n›, yana¤›na bas›p, olanca kuvvetiyle çekti¤i hâlde m›zra¤› zor ç›kt›, e¤ikti.

Hazreti Zübeyr’in, Bedr harbinde gösterdi¤i kahramanl›k çok büyüktü.
Vücûdunda yaralanmad›k yer kalmam›flt›. Bu durumu o¤lu Urve; “Babam,
önemli üç k›l›ç darbesi alm›flt›. Bunlardan biri boynunda idi. Yara o kadar
derin bir iz b›rakm›flt› ki, içine parma¤›m› sokabiliyordum” diye anlatm›flt›.

Abdurrahmân bin Avf; da k›yas›ya Kureyfllilerle çarp›fl›yor, ald›¤› yara-
lardan akan kanlara ald›rmadan, önüne geleni deviriyordu. Hazreti Abdur-
rahmân flâhid oldu¤u bir hâdiseyi flöyle anlatt›: 

“Bir ara önümde kimse kalmam›flt›. Sa¤›ma-soluma bakt›¤›m zaman, En-
sâr’dan iki delikanl› gözüme iliflti. Bunlardan en kuvvetli ve vurucu olan› ile
bulunmak istedim. Bu iki gençten biri, beni gözü ile süzdü, sonra bana dö-
nerek; “Ey amca! Ebû Cehl’i tan›r m›s›n!” diye sordu. Ben de; “Evet tan›-
r›m” dedim ve; “Ey kardeflimin o¤lu, Ebû Cehl’i ne yapacaks›n?” diye so-
runca; “Bana haber verildi¤ine göre Resûlullah’a sövermifl. Allahü teâlâya
yemîn ederim ki, onu bir görürsem, öldürünceye veya kendim ölünceye ka-
dar aslâ ondan ayr›lmayaca¤›m” dedi. Bir gencin heyecan hâlinde söyledi¤i
bu kat’î ve kararl› söze do¤rusu hayret ettim.”

Bu iki gençten di¤eri de beni gözden geçirerek ötekinin söyledi¤i gibi
söyledi. Bu s›rada, Ebû Cehl’i görmüfltüm! O, Kureyfl askeri içinde hiç dur-
madan ileri geri dönüp duruyordu. Ben; “Ey gençler! Öteye beriye telaflla gi-
den flu flah›s, Ebû Cehl’dir” deyince, hemen k›l›çlar›na sar›ld›lar ve Ebû
Cehl’in yan›na yaklaflarak çarp›flmaya bafllad›lar. Bu gençler, Afra Hâtun’un
çocuklar› Mu’âz ve, Mu’avvez kardefllerdi.

Bu s›rada Eshâb-› kirâm›n kahramanlar›ndan Mu’âz bin Amr, Ebû
Cehl’in yan›na sokulmak f›rsat›n› buldu, Uzun kuyruklu bir at üzerinde bu-
lunan Ebû Cehl’in üzerine sald›r›p, baca¤›na olanca fliddetiyle k›l›c›n› çald›.
Ebû Cehl’in baca¤› yere düfltü. O s›rada babas›n›n imdâd›na yetiflen ve daha
müslüman olmayan ‹krime, Hazreti Mu’âz bin Amr ile çarp›flmaya bafllad›.
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O anda Mu’âz ve Mu’avvez kardefller, bir flâhin gibi ileri at›ld›lar. Önle-
rine geleni devirerek Ebû Cehl’e ulaflt›lar. K›l›çlar›yla öldü zannedinceye
kadar vurdular.

Hazreti Mu’âz bin Amr ise; ‹krime ile yapt›¤› çarp›flmada elinden ve ko-
lundan yaralanm›flt›. Mübârek eli bile¤inden kesilmifl, eli deride sallan›p kal-
m›flt›. Çarp›flmaya kendini kapt›ran Mu’âz bin Amr’›n eliyle oyalanacak,
onu tedâvî için saracak zamân› yoktu. Kesik eli deride sallan›rken bile kah-
ramanca çarp›fl›yordu. “Allahü ekber!...” Bu ne kuvvetli îmân!... Bu ne gö-
rülecek manzara idi!... Hazreti Mu’âz bir müddet böyle vurufltuktan sonra,
hareket kâbiliyetinin azald›¤›n› gördü. Buna sebep, kesik eli idi. Onu derhâl
aya¤›n›n alt›na alarak kopar›p att›...

Az›l› ‹slâm düflmanlar›ndan Nevfel bin Hüveylid, Kureyfl’in en gözde
pehlivanlar›ndand›. Durmadan ba¤›r›yor, müflrik sürüsünü heyecana ve ga-
leyana getirmeye çabal›yordu. Peygamber efendimiz, onun bu hâlini görün-
ce; “AAllllaahh’’››mm!!  NNeevvffeell  bbiinn  HHüüvveeyylliidd’’ee  kkaarrflfl››  bbaannaa  yyaarrdd››mmcc››  ooll..  OOnnuunn  hhaakkkk››nn--
ddaann  ggeell”” buyurarak duâ etmiflti. Allahü teâlân›n aslan› Hazreti Ali, Nevfel
müflrikini görünce, derhâl üzerine at›ld›. fiiddetle k›l›c›n› indirdi, öyle vur-
mufltu ki, bacaklar› z›rhlarla kapl› oldu¤u hâlde ikisi birden kesildi. Sonra k›-
l›c›n› boynuna çal›p, bafl›n› gövdesinden kopard›.

Bilâl-i Habeflî’yi k›zg›n kumlara yat›r›p, gö¤süne kocaman kayalar› ko-
yan Ümeyye bin Halef, müflriklerin en az›l›lar›ndand›. Resûlullah sallallahü
aleyhi ve sellem efendimize iflkence yapmak için her f›rsat› de¤erlendiren bu
büyük ‹slâm düflman› da, Bedr vâdisinde, müflrikleri toparlamaya çal›fl›yor,
‹slâm’›n nûrunu söndürmek için çabal›yordu. Onun bu hâlini gören Hazreti
Bilâl, yal›n k›l›ç yan›na yaklaflarak karfl›s›na dikildi ve; “Ey küfrün bafl› olan
Ümeyye bin Halef!... Sen kurtulursan ben kurtulmayay›m!” deyip sald›rd›.
Bir taraftan da; “Ey Ensârî kardefller! Yetiflin, küfrün bafl› burada!” der de-
mez, Eshâb-› kirâm, Ümeyye’nin etraf›n› sar›p, hemen öldürdüler.

Müflrik ordusunda, art›k bafl kalmam›flt›. Her biri ne yapacaklar›n› bilmi-
yor, rastgele kaçmaya çal›fl›yorlard›. Küfrün kalesi y›k›lm›flt›. fianl› Eshâb
tâkibe devâm etti. Müflriklerden bir k›sm› yakalanarak esir al›nd›. Peygam-
ber efendimizin amcas› Abbâs da esirler aras›ndayd›.

Zafer inananlar›nd›... 

Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem, flanl› Eshâb›na; “NNeevv--
ffeell  bbiinn  HHüüvveeyylliidd  hhaakkkk››nnddaa  bbiillggiissii  oollaann  vvaarr  mm››??”” buyurdular. Hazreti Ali ‹le-
ri ç›k›p; “Yâ Resûlallah! Onu ben öldürdüm” dedi. Bu habere çok sevinen
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sevgili Peygamberimiz; ““AAllllaahhüü  eekkbbeerr!!”” diyerek tekbir getirdiler ve; ““AAllllaa--
hhüü  tteeââllââ,,  oonnuunn  hhaakkkk››nnddaakkii  dduuââmm››  kkaabbûûll  eeyylleeddii”” buyurdular.

Ümeyye bin Halef’in öldürüldü¤ünü söylediklerinde de çok sevindiler
ve; ““EEllhhaammddüülliillllaahh!!  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  flflüükküürrlleerr  oollssuunn..  RRaabbbbiimm  kkuulluunnuu  ttaassddiikk  eett--
ttii,,  ddîînniinnii  üüssttüünn  kk››lldd››”” buyurdular.

Resûl-i ekrem efendimiz, Ebû Cehl için; ““AAccaabbââ  EEbbûû  CCeehhll  nnee  yyaapptt››,,  nnee  ooll--
dduu,,  kkiimm  ggiiddiipp  bbiirr  bbaakkaarr??”” buyurarak, ölüler aras›nda onun araflt›r›lmas›n› em-
retti. Arad›lar bulamad›lar. Peygamber efendimiz; “AArraayy››nn››zz,,  oonnuunn  hhaakkkk››nnddaa
ssöözzüümm  vvaarr..  EE¤¤eerr  oonnuu  ttaann››yyaammaazzssaann››zz  ddiizziinnddeekkii  yyaarraa  iizziinnee  bbaakk››nn››zz..  BBiirr  ggüünn
bbeenn  vvee  oo,,  AAbbdduullllaahh  bbiinn  CCüüdd’’âânn’’››nn  zziiyyââffeettiinnddee  iiddiikk..  ‹‹kkiimmiizz  ddee  ggeennççttiikk..  BBeenn  oonn--
ddaann  bbiirraazz  bbüüyyüükkççee  iiddiimm..  SS››kk››flfl››nnccaa  oonnuu  iittttiimm..  DDiizzlleerrii  üüzzeerriinnee  ddüüflflttüü..  DDiizzlleerriinn--
ddeenn  bbiirriissii  yyaarraallaanndd››  vvee  bbuu  yyaarraann››nn  iizzii  ddiizziinnddeenn  kkaayybboollmmaadd››”” buyurdu. 

Bunun üzerine Abdullah ibni Mes’ûd, Ebû Cehl’i aramaya gitti. Onu ya-
ral› olarak buldu ve tan›d›. “Ebû Cehl sen misin?” dedi. Boynuna aya¤›n› bas-
t›. Sakal›ndan tutup çekti ve; “Ey Allahü teâlân›n düflman›! Allahü teâlâ ni-
hâyet seni hor ve hakîr etti mi?” dedi. Ebû Cehl; “Ne diye beni hor ve hakîr
edecek! Ey koyun çoban›! Allah seni hor ve hakîr etsin. Sen ç›k›lmas› pek
sarp bir yere ç›km›fls›n! Sen bana bugün zafer ve galebenin hangi tarafta ol-
du¤unu haber ver” dedi. ‹bn-i Mes’ûd hazretleri; “Zafer, Allah ve Resûlünün
taraf›ndad›r” dedi. Ebû Cehl’in mi¤ferini kafas›ndan ç›kar›rken; “Ey Ebû
Cehl! Seni öldürece¤im” dedi. Ebû Cehl; “Sen kavminin ulusunu öldürenle-
rin ilki de¤ilsin. Fakat do¤rusu, senin beni öldürmen bana çok a¤›r gelecek.
Hiç olmazsa boynumu gö¤süme yak›n kes de bafl›m heybetli görünsün!” di-
yerek küfrünün, gurur ve kibrinin ne dereceye ç›km›fl oldu¤unu gösterdi. 

‹bn-i Mes’ûd, Ebû Cehl’in bafl›n› kendi k›l›c›yla kesemeyince, Ebû
Cehl’in k›l›c›yla kesti ve silâh›n›, z›rh›n›, mi¤ferini, bafl›n› getirip, Peygam-
ber efendimizin önüne koydu. “Anam-babam sana fedâ olsun yâ Resûlallah!
Bu, Allahü teâlân›n düflman› Ebû Cehl’in bafl›d›r” dedi. Sevgili Peygambe-
rimiz; ““OO  AAllllaahh  kkii,,  OO’’nnddaann  bbaaflflkkaa  iillââhh  yyookkttuurr”” buyurdu. Sonra kalk›p Eshâ-
b›yla birlikte Ebû Cehl’in ölüsünün yan›na kadar gittiler. Orada; ““AAllllaahhüü  ttee--
ââllââyyaa  hhaammdd  oollssuunn  kkii,,  sseennii  zzeellîîll  vvee  hhaakkîîrr  kk››lldd››..  EEyy  AAllllaahh  ddüüflflmmaann››!!  SSeenn  bbuu  üümm--
mmeettiinn  ffiirr’’aavvnn’’››  iiddiinn”” buyurdu. Sonra da; ““YYââ  RRaabbbbii!!  BBaannaa  oollaann  vvaaaaddiinnii  yyeerrii--
nnee  ggeettiirrddiinn”” diyerek Allahü teâlâya flükrettiler.

Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz, yaral› Eshâb-› kirâm›n
yaralar›n› sard›rd›. fiehîd olanlar› tesbit ettirdi. Muhâcirlerden alt›, Ensârdan
sekiz olmak üzere on dört flehîd verilmiflti. Hepsinin de mübârek rûhlar›
Cennet’e uçarken, islâm’›n nûrunu söndürmeye u¤raflan müflriklerden, yet-
mifl kifli öldürüldü ve bir o kadar› da esir al›nd›.
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Resûlullah efendimiz, zaferi müjdelemek üzere Abdullah bir Revâha ve
Zeyd bin Hârise’yi Medîne’ye gönderdi.

Peygamber efendimiz, flehîdlerin cenâze namaz›n› k›ld›rarak kabirlerine
defnettirdiler.

Müflriklerin cesedlerinden yirmi dört tânesini kör bir kuyuya, di¤erlerini
topluca çukurlara at›p, üzerlerini doldurdular.

Âlemlerin efendisi, flerefli Eshâb›yla kuyunun bafl›na gelip; ““EEyy  kkuuyyuuyyaa  aatt››--
llaannllaarr!!”” buyurduktan sonra, öldürülen müflriklerin isimlerini, babalar›n›n ismiy-
le berâber say›p; ““EEyy  UUttbbee  bbiinn  RReebbîîaa!!  EEyy  ÜÜmmeeyyyyee  bbiinn  HHaalleeff!!  EEyy  EEbbûû  CCeehhll  bbiinn
HHiiflflââmm!!......  SSiizzlleerr,,  PPeeyyggaammbbeerriinniizzee  kkaarrflfl››  nnee  kkööttüü  bbiirr  kkaavviimm  iiddiinniizz..  SSiizz,,  bbeennii  yyaa--
llaannllaadd››nn››zz,,  bbaaflflkkaallaarr››  iissee  bbeennii  ttaassddiikk  eeddiipp  ddoo¤¤rruullaadd››llaarr..  SSiizz,,  bbeennii  flfleehhrriimmddeenn,,  ddii--
yyâârr››mmddaann  çç››kkaarrdd››nn››zz..  BBaaflflkkaallaarr››  iissee  bbaannaa  kkaapp››llaarr››nn››  aaçç››pp  bbaa¤¤››rrllaarr››nnaa  bbaasstt››llaarr..  SSiizz,,
bbeenniimmllee  hhaarrbb  eettttiinniizz,,  bbaaflflkkaallaarr››  iissee  bbaannaa  yyaarrdd››mm  eettttiilleerr..  RRaabbbbiimmiinn,,  vvââddeettttii¤¤iinnee
kkaavvuuflflttuunnuuzz  mmuu??  BBeenn,,  RRaabbbbiimmiinn  vvââddeettttii¤¤ii  zzaaffeerree  kkaavvuuflfldduumm”” buyurdular.

Hazreti Ömer; “Yâ Resûlallah! Lefl olmufl kimselere mi söylüyorsunuz?”
diye suâl ettiler. Bunun üzerine Resûl-i ekrem efendimiz; “BBeennii  hhaakk  ppeeyy--
ggaammbbeerr  oollaarraakk  ggöönnddeerreenn  RRaabbbbiimm  hhaakkkk››  iiççiinn  ssööyyllüüyyoorruumm  kkii,,  ssiizz  bbeennii  oonnllaarr--
ddaann  ddaahhaa  ççookk  iiflfliittmmiiyyoorrssuunnuuzz..  FFaakkaatt  cceevvaapp  vveerreemmeezzlleerr”” buyurdular.

Müflrikler, harb meydan›ndan canlar›n› kurtarmak için h›zla kaçarken,
getirdikleri hiç bir fleyi al›p götürememifllerdi. Hepsi müslümânlar›n eline
geçti. Peygamber efendimiz, ganîmet mallar›n› Bedr harbine kat›lan ve va-
zifeli olan bütün Eshâb›na paylaflt›rd›.

Bu s›rada müjdeci olarak gönderilen Abdullah bin Revâha ve Zeyd bin
Hârise, Medîne’ye yaklaflm›fllard›. Pazar günü kuflluk vakti, Akik mevkîine
gelince, ayr›ld›lar. Abdullah bin Revâha bir taraftan, Zeyd bin Hârise de bafl-
ka bir yönden Medîne’ye girdiler. Ev ev dolafl›p zaferi bildiriyorlard›. Resû-
lullah efendimizin flâiri olan Abdullah bir Revâha;

“Ey Ensâr cemâati! Size müjdelerim ki,
Sa¤ ve selâmettedir, Allah’›n Peygamberi.

Müflrikler öldürüldü ve esir edildiler,
Var esirler içinde, çok flöhretli kifliler.

Rebîa ve Haccâc’›n o¤ullar› bittamâm,
Öldürüldü hem Bedr’de, Ebû Cehl Amr bin Hiflâm”
diyerek yüksek sesle zaferi müjdeliyordu. Hazreti As›m bin Adiy; “Ey ‹bn-
i Revâha! Söyledi¤in gerçek mi?” diye sordu. Abdullah bin Revâha; “Evet,
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vallahi gerçektir! ‹nflâallah, yar›n Resûlullah da, ellerinden ba¤lanm›fl esir-
lerle birlikte gelecektir!” buyurdu.

O gün, sevgili Peygamberimizin k›z› Hazreti Rukayye vefât etmiflti.
Efendisi Hazreti Osman, cenâze namaz›n› k›ld›rm›flt›. Bu üzüntü üzerine ge-
len zafer haberi, onlar› biraz ferahlatm›flt›.

Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem Eshâb›yla Bedr zaferi-
ni kendisine ihsân eden Allahü teâlâya hamd edip, flükür secdesine kapan-
d›ktan sonra, Medîne-i münevvereye do¤ru esirlerle birlikte yola ç›kt›lar.

Daha önce müjdeyi veren Abdullah bin Revâha ile Zeyd bin Harise,
Bedr gazâs›nda olanlar› ve kimlerin flehîd oldu¤unu anlatm›fllard›. Medî-
ne’de kalan çocuklar, kad›nlar, vazifeliler zafer için çok sevinmifllerdi.
Peygamber efendimizi karfl›lamaya ç›kt›lar. fiehîd olanlar›n içinde Hârise
bin Sürâka da vard›. Hazreti Hârise’nin annesi Rebî, o¤lunun havuzdan su
içerken, bir düflman okuyla vurulup flehîd oldu¤unu ö¤renmiflti. Rebî vâli-
demiz, bu haberi iflitti¤inde; “Resûl aleyhisselâm gelmedikçe o¤lum için
a¤lamam. Saâdetle Medîne’yi teflrif ettiklerinde, kendisine suâl ederim.
E¤er o¤lum Cennet’te ise hiç a¤lamam. Yok e¤er Cehennem’de ise, göz-
lerimden yafl yerine kanlar dökerim” demiflti.

Sevgili Peygamberimiz, mübârek Eshâb-› kirâm›yla Medîne’yi teflrif et-
tiklerinde, Rebî, huzûrlar›na var›p; “Anam-babam sana fedâ olsun yâ Resû-
lallah! O¤lum Hârise’ ye olan muhabbetimi bilirsin. Acaba flehîd olup Cen-
net’e girmifl midir? E¤er böyle ise, sabredeyim. Yok öyle de¤ilse, gözümden
kanl› yafllar dökeyim” dedi. Habîb-i ekrem efendimiz ona; ““EEyy  ÜÜmmmmüü  HHââ--
rriissee!!  SSeenniinn  oo¤¤lluunn  bbiirr  ddee¤¤iill,,  bbiirrddeenn  ççookk  CCeennnneett’’  tteeddiirr..  OOnnuunn  yyeerrii  FFiirrddeevvss’’ttiirr””
buyurarak müjde verdiler. Bunun üzerine Rebî; “Art›k o¤lum için a¤lamam”
dedi. Kâinat›n sultân›, bir kap ile su istediler. Merhamet buyurup mübârek
elini suya sokup ç›kard›lar. Bu suyu Hazreti Hârise’nin annesi ve k›z karde-
fline içirdiler. Ayr›ca bu suyu, onlar›n bafllar›na ve yüzlerine sürdüler. O gün-
den sonra Rebî ve k›z›n›n yüzleri pek nûrlu idi. Ömürleri de çok uzun oldu.

Hâce-i kâinât aleyhi efdalüssalevât efendimiz, Medîne’ye getirilen yet-
mifl esiri, Eshâb› aras›nda paylaflt›rarak iyi muâmele yap›lmas›n› emir bu-
yurdular. Esirlerin âk›beti hakk›nda, Allahü teâlâdan henüz bir vahiy gelme-
miflti. Resûlullah efendimiz, Eshâb›yla istiflare ettikten sonra esirlerin, fidye
karfl›l›¤›nda serbest b›rak›lmas› karâr›na vard›lar. Her esirin mal varl›¤›na
göre, fidye mikdâr› tesbit edildi. Paras› olmayanlardan okuma yazma bilen-
ler, Medîne’de okuma yazma bilmeyen on kifliye okuma ve yazmay› ö¤rete-
cek, ondan sonra Mekke’ye gidebileceklerdi. Esirler aras›nda, Peygamber
efendimizin amcas› Abbâs da vard›. Efendimiz ona; ““EEyy  AAbbbbââss!!  KKeennddiinn,,
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kkaarrddeeflfliinniinn  oo¤¤lluu  UUkkaayyll  (Akîl) bbiinn  EEbbîî  TTââlliibb,,  NNeevvffeell  bbiinn  HHâârriiss  iiççiinn  kkuurrttuullmmaa--
ll››kk  aakkççeessii  ööddeeyyiinniizz..  ÇÇüünnkküü  sseenn,,  zzeennggiinnssiinn”” buyurdu. Hazreti Abbâs da; “Yâ
Resûlallah! Ben müslüman›m. Kureyflliler beni zorla Bedr’e getirdiler” de-
di. Resûlullah; “SSeenniinn  mmüüssllüümmaannll››¤¤››nn››  AAllllaahhüü  tteeââllââ  bbiilliirr..  DDoo¤¤rruu  ssööyyllüüyyoorr--
ssaann,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ  ssaannaa  eellbbeettttee  oonnuunn  eeccrriinnii  vveerriirr..  FFaakkaatt  sseenn,,  ggöörrüünnüüflfl  iittiibbaarriiyy--
llee  aalleeyyhhiimmiizzddeessiinn..  BBuunnuunn  iiççiinn,,  kkuurrttuullmmaall››kk  aakkççeennii  ööddeemmeenn  llââzz››mmdd››rr”” buyur-
du. Abbâs; “Yâ Resûlallah! Yan›mda ganîmet olarak ald›¤›n›z 800 dirhem-
den baflka servetim yok” deyince, Peygamber efendimiz; ““YYââ  AAbbbbââss!!  YYaa  oo
aalltt››nnllaarr››  nniiççiinn  ssööyylleemmiiyyoorrssuunn??”” buyurdu. O da; “Hangi alt›nlar›?” dedi, Sev-
gili Peygamberimiz; “HHaannii  sseenn  MMeekkkkee’’ddeenn  çç››kkaaccaa¤¤››nn  ggüünn,,  hhaann››mm››nn  HHaarriiss’’iinn
kk››zz››  ÜÜmmmm--üüll--FFaaddll’’aa  vveerrddii¤¤iinn  aalltt››nnllaarr!!  OOnnllaarr››  vveerriirrkkeenn  yyaann››nn››zzddaa  ssiizzddeenn  bbaaflfl--
kkaa  kkiimmssee  yyookkttuu..  SSeenn,,  ÜÜmmmm--üüll--FFaaddll’’aa;;  ““BBuu  sseeffeerrddee  bbaaflfl››mmaa  nnee  ggeelleeccee¤¤iinnii  bbii--
lleemmiiyyoorruumm..  EE¤¤eerr  bbiirr  ffeellââkkeettee  dduuççaarr  oolluupp  ddaa  ddöönneemmeezzsseemm,,  flfluu  kkaaddaarr››  sseenniinnddiirr,,
flfluu  kkaaddaarr››  FFaaddll  iiççiinnddiirr,,  flfluu  kkaaddaarr››  AAbbdduullllaahh  iiççiinn,,  flfluu  kkaaddaarr››  UUbbeeyydduullllaahh  iiççiinn,,  flfluu
kkaaddaarr››  KKuusseemm  iiççiinnddiirr””  ddeeddii¤¤iinn  aalltt››nnllaarr””  buyurunca, Hazreti Abbâs flafl›rd› ve;
“Yemîn ederim ki, ben bu alt›nlar› han›m›ma verirken yan›m›zda kimse yok-
tu. Bunu nereden biliyorsunuz?” dedi. Peygamber efendimiz; “AAllllaahhüü  tteeââllââ
hhaabbeerr  vveerrddii”” buyurdu¤unda, Abbâs; “Senin, Allahü teâlân›n resûlü oldu¤u-
na ve do¤ru söyledi¤ine flehâdet ederim” deyip Kelime-i flehâdet getirdi.
Müslüman olunca, Peygamber efendimiz Hazreti Abbâs’› Mekke’de vazife-
lendirdi. Oradaki müslümanlar› korumas›n›, ‹slâmiyet’e düflman olanlarla il-
gili haberleri göndermesini emir buyurdular.

Bedr gazâs›nda hezimete u¤rayan Kureyfl’e haber gönderilip, fidye kar-
fl›l›¤›nda esirlerini alabilecekleri bildirildi. Ancak, hicretten önce Peygam-
berlerin efendisine pek çok eziyet ve iflkencelerde bulunan Nadr bin Hâ-
ris’in boynu vuruldu. Bir de, Resûl aleyhisselâm Kâbe’de namaz k›larken
mübârek s›rt›na deve iflkembesi koymak bedbahtl›¤›n› gösteren alçak Ukbe
bin Ebî Mu’ayt öldürüldü. Bu az›l› ‹slâm düflman›n›n bafl› gövdesinden ay-
r›l›nca, Resûlullah efendimiz, Allahü teâlâya hamd ettiler. Yan›na var›p;
““VVaallllaahhii  AAllllaahhüü  tteeââllââyy››,,  rreessûûllüünnüü  vvee  KKuurr’’âânn--››  kkeerrîîmmii  iinnkkâârr  eeddeenn,,  ppeeyyggaamm--
bbeerriinnii  iiflflkkeenncceeddeenn  iiflflkkeenncceeyyee  uu¤¤rraattaann  sseenniinn  kkaaddaarr  kkööttüü  bbiirr  kkiimmssee  bbiillmmiiyyoo--
rruumm””  buyurdular.

Esirler, sahipleri taraf›ndan fidye karfl›l›¤› al›n›ncaya kadar, Eshâb-› kirâ-
m›n aleyhimürr›dvân yan›nda kald›lar. Sahâbenin hepsi de esirlere çok iyi
muâmele edip, onlar› yiyeceklerine ortak ettiler. Mus’ab bin Umeyr’in kar-
defli Ebû Aziz esirler aras›nda idi. O anlatt›: “Ben de Medîneli bir müslüma-
n›n evinde esir idim. Bana çok iyi davran›yorlar, sabah ve akflam yiyecekle-
ri ekme¤i bana veriyorlar, kendileri sâdece hurma yemek mecburiyetinde
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kal›yorlard›. Onlardan birinin eline bir ekmek parças› geçse, do¤ruca bana
getirip verirdi. Utand›¤›mdan ekme¤i, getirene geri verirdim. Fakat o, ekme-
¤i tekrar bana iade ederdi.”

Yine esirlerden Yezid ismindeki Kureyflli flöyle anlatt›; “Müslümanlar
Bedr’den Medîne’ye gelirken, biz esirleri hayvanlara bindirdiler, kendileri
ise yaya olarak yürüdüler.”

Müflriklerin Bedr’de hezimete u¤ray›p, periflân bir vaziyette harp meyda-
n›ndan kaçmalar›, Mekke’de büyük bir flaflk›nl›k meydana getirdi. Hiç bek-
lemedikleri, hattâ hiç ak›llar›ndan geçmeyen bir netîce ortaya ç›km›flt›. Ha-
beri ilk getirenin sözlerine, Ebû Leheb ve di¤er müflrikler inanmad›lar. Harp
meydan›ndan kaçan Ebû Süfyân Mekke’ye geldi¤inde, onu hemen yanlar›-
na ça¤›rd›lar. Ebû Leheb ona; “Ey kardeflimin o¤lu! Anlat bakal›m, nas›l ol-
du?” diye sordu. Ebû Süfyân orada, bir yere oturdu. Bir çok kimse de ayak-
ta dinliyorlard›. Ebû Süfyân flöyle anlatt›; 

“Hiç sorma, müslümanlarla karfl›lafl›nca, sanki elimiz kolumuz ba¤l› idi.
‹stedikleri gibi hareket ettiler. Bir k›sm›m›z› öldürdüler, bir k›sm›m›z› esir
ettiler. Yemîn ederim ki, ben, bizimkilerden kimseyi k›nay›p, ay›plam›yo-
rum. Çünkü, o s›rada yer ile gök aras›nda k›ratlar üzerinde beyazlara bürün-
müfl kimselerle karfl›laflt›k. Onlara ne bir fley dayanabiliyor, ne de bir kimse
karfl› durabiliyordu.” 

‹slâm’›n ilk zamanlar›nda müslüman olmas›na ra¤men, müflriklerin fler-
rinden çekindi¤i için müslümanl›¤›n› aç›¤a vurmayan Abbâs’›n kölesi Ebû
Râfi’ hazretleri orada idi. Sessizce onlar› dinlemekte olan Ebû Râfi’, sevin-
cinden her fleyi unuttu ve; “VVaallllaahhii  oonnllaarr  mmeelleekklleerrddiirr” deyiverdi. Ebû Leheb,
ona fliddetli bir tokat vurdu ve kald›r›p yere çarpt›. Bir hayli de dövdü, Bu-
nun üzerine, orada bulunan Hazreti Abbâs’›n han›m› Ümmü Fadl dayanama-
d›. Çünkü kendisi de önceden müslüman olmufltu. Ümmü Fadl, odadaki di-
reklerden birini al›p; “Kimsesi yok diye onu güçsüz gördün de¤il mi?” diye-
rek, fliddetle Ebû Leheb’e vurdu, Ebû Leheb’in bafl› yar›ld›. Kanlar akarak
zelîl, hakîr ve horlanm›fl bir vaziyette dönüp gitti. Yedi gün sonra, Allahü te-
âlâ ona, kara k›z›l denen bir hastal›k verdi. Bu hastal›ktan öldü. O¤ullar› iki
veya üç gece defnetmeden b›rakt›lar. Nihâyet kokmaya bafllad›. Herkes, Ebû
Leheb’in yakaland›¤› hastal›ktan, tâ’ûndan kaçar gibi kaç›yor ve i¤reniyor-
du. Bunun üzerine Kureyfl’ten biri, Ebû Leheb’in o¤ullar›na; “Yaz›k size,
utanm›yor musunuz? Baban›z›, kokuncaya kadar evde b›rakt›n›z. Hiç ol-
mazsa onu bir yere gömüp kaybedin” dedi. O¤ullar› o flahsa; “Biz ondaki
hastal›ktan korkuyoruz!” diye cevap verdiler. Bu defa adam onlara; “Siz gi-
diniz, ben geliyorum, size yard›mc› olaca¤›m” dedi. Sonra, üçü bir araya
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geldiler. Yüklenip, ücrâ bir yere b›rakt›lar. Görünmeyinceye kadar, üzerine
tafl att›lar. Ebû Leheb böylece ebediyyen azâb ve âtefller içerisinde kalaca¤›
yurduna, karanl›k ve Cehennem çukuru olan kabrine girdi.

Bedr’de esir edilen Kureyflliler aras›nda Velîd bin Velîd de vard›. Onu Ab-
dullah bin Cahfl esir alm›flt›. Velîd’in kardeflleri Hiflâm ile henüz müslüman
olmayan Hâlid bin Velîd Medîne’ye geldiler. Abdullah bin Cahfl fidye-i ne-
cat yâni kurtulufl akçesi verilmedikçe b›rakmak istemedi. Kardefllerinden Hâ-
lid raz› olduysa da, babas› bir annesi ayr› kardefli Hiflâm kabul etmedi. Resû-
lullah efendimiz, babalar›n›n silâh ve teçhîzât›n›n verilmesini teklif etti. Bu-
na Hiflâm raz› olduysa da Hâlid kabul etmedi. Fakat sonunda babalar›n›n yüz
dinâr k›ymetindeki k›l›c›, z›rh› ve mi¤feri, karfl›l›¤›nda anlaflt›lar. Velîd’i esa-
retten kurtar›p, Mekke’ye yola ç›kt›lar. Fakat Velîd, Mekke yolu üzerinde
Medîne’ye dört mil mesafedeki Zü’l-Huleyfe’de onlardan ayr›l›p, Peygamber
efendimizin yan›na geldi, îmân edip, Eshâb-› kirâmdan oldu. Müslüman ol-
duktan bir müddet sonra, Mekke’ye kardefllerinin yan›na gitti. O zaman Hâ-
lid bin Velîd; “Madem, müslüman olacakt›n, kurtulufl fidyesi ödemeden ol-
sayd›n? Babam›zdan kalan hât›ray› elimizden ç›kard›n. Niçin böyle yapt›n?”
diye sorunca; “Kureyfllilerin; “Esarete dayanamad› ve Muhammed aleyhisse-
lâma tâbi oldu” demelerinden korktum” cevâb›n› verdi. 

Bu cevâba çok sinirlenen kardeflleri onu, Manzum o¤ullar›ndan bâz› müslü-
manlarla, ‹yâfl bin Ebî Rebîa ve Seleme bin Hiflâm’›n yan›na haps ettiler. Velîd
bin Velîd, îmân etti¤i için senelerce hapis yatt›. ‹slâmiyet’in az›l› düflmanlar›n-
dan amcas› Hiflâm ile müflrik akrabâlar›ndan çok zulüm ve iflkence gördü. Re-
sûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz, müflriklerin zulmüne u¤rayan
lyâfl bin Ebî Rebîa ile Ebû Seleme bin Hiflâm ve Velîd için flöyle duâ ettiler:
““‹‹llââhhîî!!  VVeellîîdd  bbiinn  VVeellîîdd’’ii,,  SSeelleemmee  bbiinn  HHiiflflââmm’’››,,  llyyââflfl  bbiinn  RReebbîîaa’’yy››  (küffâr elinde
bunal›p) zzaayy››ff (ve âciz) ggöörrüülleenn  ddii¤¤eerr  mmüü’’mmiinnlleerrii  kkuurrttaarr,,  iillââhhîî,,  MMuuddaarr’’›› (Ku-
reyfl’i) ddaahhaa  bbeetteerr (çok kötü) ççii¤¤nnee..  BBuu  yy››llllaarr›› (onlara) YYûûssuuff’’uunn  yy››llllaarr››nnaa  bbeenn--
zzeett..”” Velîd, Resûlullah efendimizin duâs› bereketiyle bir f›rsat›n› bulup, ba¤l›
bulundu¤u yerden kaçt›. Medîne-i münevvereye gelip, sevgili Peygamberimi-
ze kavufltu. Habîbullah efendimiz, lyâfl bin Rebîa ile Seleme bin Hiflâm’›n hâ-
lini sorunca, onlar›n ayaklar›ndan birbirlerine ba¤l› olduklar›n›, fliddetli azâb ve
iflkenceler alt›nda k›vrand›klar›n› haber verdi. 

Kâinat›n sultân›, onlar›n hâline çok üzülüp, kurtar›lma çârelerini arad›. Ki-
min kurtarabilece¤ini sorunca, senelerce iflkence alt›nda kalmas›na ra¤men,
Velîd, büyük bir cesaret ve aflkla; “Yâ Resûlallah! Onlar› ben kurtar›r›m, sana
getiririm” diye cevap verdi. Tekrar Mekke’ye gelip, iflkence gören müslüman-
lar›n yerini, onlara yiyecek götüren bir kad›n› tâkib ederek ö¤rendi. ‹kisi de ta-
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vans›z bir binada hapisti. Velîd gece, ölümü göze alarak büyük bir cesaretle du-
vardan inip, arkadafllar›n›n yan›na vard›. ‹mân etmekten gayr› bir suçlar› olma-
yan iki mazlum, müflriklerce bir tafla ba¤lan›p; Arabistan’›n çöl havas›ndaki ya-
k›c› s›ca¤›nda, her türlü zulme u¤rat›l›yordu. Velîd, bu mübârek kardefllerini
kurtar›p, devesine bindirdi. Kendisi de yayan, yal›n ayak Medîne-i münevvere-
ye, çok sevdi¤i Resûlullah’›n yan›na bir an önce varmak için yola ç›kt›. Onu çö-
lün kavurucu s›ca¤› de¤il, Âlemlerin efendisine kavuflmak aflk› yak›yordu. 

Medîne’ye aç, susuz, yal›n ayak, üç günde geldi. Parmaklar›, tafllar›n tah-
ribat›ndan param parça olmufltu. Velîd bin Velîd, kan revân içinde çok sev-
di¤i Habîbullah’a kavufltu.

(fievk-i haddin nâr›na her can ki yansa nûr olur.
Aflk derdiyle harâb olan gönül ma’mûr olur.)

Bedr zaferi, müslümanlar› büyük bir sevince garketti. Müflrikler ise büyük
bir üzüntü ve hüsrâna düflmüfllerdi. Habeflistan meliki Necâflî de Resûlullah
efendimizin muzaffer oldu¤unu iflitince, hemen ülkesindeki Eshâb-› kirâm›n
yan›na gidip; “Allahü teâlâya hamd olsun ki, Resûlünü Bedr’de muzaffer edip,
zafer ihsân eyledi” diyerek müjde verdi.

Hazreti Ali ile Hazreti Fât›ma’n›n evlenmesi 

Hicretin ikinci senesi idi. Fahr-i kâinat sallallahü aleyhi ve sellem efendimi-
zin k›z› Hazreti Fât›ma, on befl yafl›na gelmiflti.

Bir gün Hazreti Fât›ma, bir hizmet için Resûl-i ekrem efendimizin huzûru-
na girmiflti. Resûlullah efendimiz, kerîmelerinin evlenme ça¤›na eriflti¤ini mü-
flahede ettiler. O günden sonra, Fât›ma-tüz-Zehrâ vâlidemizi pek çok kimse is-
tedi. Resûl aleyhisselâm, bunlara iltifat etmeyip; ““OOnnuunn  iiflflii,,  HHaakk  tteeââllâânn››nn  eemmrrii--
nnee  bbaa¤¤ll››dd››rr”” buyurdu.

Bir gün Ebû Bekr, Ömer ve Sa’d bin Mu’âz mescidde oturup; “Hazreti Fâ-
t›ma’y›, Hazreti Ali’den gayri herkes istedi. Kimseye iltifat olunmad›” diye ko-
nufltular. Hazreti S›ddîk; “Zannederim ki, Ali’ye nasîb olur. Gelin ziyâretine gi-
delim ve bu mes’eleyi açal›m. E¤er fakirli¤i ileri sürerse yard›mda bulunal›m”
dedi. Sa’d da; “Yâ Ebâ Bekr! Sen, hep hay›r yapars›n. Kalk, biz de sana arka-
dafl olal›m” dedi. Üçü birden mescidden ç›k›p, Hazreti Ali’nin evine gittiler.
Hazreti Ali, devesini al›p gitmifl, Ensârdan birinin hurmal›¤›na su veriyordu.
Onlar› görünce, karfl›lay›p hâl ve hat›rlar›n› sordu. Hazreti Ebû Bekr; “Yâ Ali!
Her hay›rl› iflte sen öndersin ve Resûl-i ekrem kat›nda hiç kimseye nasîb olma-
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m›fl bir mertebedesin. Hazreti Fât›ma’y› herkes taleb etti. Hiç kimseye iltifât
olunmad›. Sana nasîb olaca¤›n› zannediyoruz. Niçin teflebbüs etmezsin?” diye
sordu.

Hazreti Ali bunu iflitince, mübârek gözleri yaflla doldu ve; “Yâ Ebâ Bekr!
Beni ziyâdesiyle yakt›n. Ona benden baflka ra¤bet eden yoktur. Lâkin elimin
darl›¤› buna mânidir” dedi. Hazreti Ebû Bekr; “Böyle söyleme. Allahü teâlâ ve
Resûlünün yan›nda, dünyâ bir fley de¤ildir. Buna fakirlik mâni olamaz. Var, ta-
leb eyle” dedi.

Hazreti Ali buyuruyor ki; “Resûlullah’›n huzûruna utanarak ve s›k›larak gir-
dim. Resûlullah’›n bütün heybet ve vakâr› üzerinde idi. Huzûrunda oturdum ve
konuflmaya kâdir olamad›m. Resûlullah efendimiz; “NNiiççiinn  ggeellddiinn,,  bbiirr  iihhttiiyyââcc››nn
mm››  vvaarr??”” buyurdu. Sustum. “HHeerr  hhââllddee  FFââtt››mmaa’’yy››  iisstteemmeeyyee  ggeellddiinn”” buyurunca;
“Evet” diyebildim. (Peygamber efendimiz, Hazreti Fât›ma’ya Hazreti Ali’nin
kendisini istedi¤ini duyurdu. O da sustu.) Peygamber efendimiz; “FFââtt››mmaa’’yyaa
mmiihhrr  oollaarraakk  vveerreecceekk  nneeyyiinn  vvaarr??” buyurdular. “Yan›mda ona verilecek bir fleyim
yok yâ Resûlallah” dedim. “SSaannaa  vveerrmmiiflfl  oolldduu¤¤uumm  HHuuttaammîî  zz››rrhhll››  ggöömmllee¤¤iinn  nnee--
rreeddeeddiirr,,  nnee  oolldduu??” buyurdular. “Yan›mdad›r” deyince; “OOnnuu  ssaatt  vvee  ppaarraass››nn››  bbaa--
nnaa  ggeettiirr..  MMiihhrr  oollaarraakk  oo  kkââffiiddiirr”” buyurdular. Baflka bir rivâyette de; “Resûlullah
efendimiz, Hazreti Ali’ye; “YYaann››nnddaa  nneeyyiinn  vvaarr” buyurdu¤unda; “At›m ve z›rh-
l› gömle¤im var” diye cevap vermifl, Resûlullah efendimiz de; “AAtt››nn  ssaannaa  llââzz››mm
oolluurr,,  ffaakkaatt  zz››rrhh››nn››  ssaatt” buyurmufltu. Baflka bir rivâyette de; “YYââ  AAllii  ggiitt  kkeennddiinnee
bbiirr  eevv  kkiirraallaa” buyurdu.

Hazreti Ali, evleninceye kadar Peygamber efendimizle beraber oturuyordu.
Peygamber efendimizin emirleri üzerine, Mescid-i Nebevî yak›n›nda, Hazreti
Aîfle’nin odas›n›n karfl›s›nda bulunan Hârise bin Nu’mân’›n evini kiralad›. Z›r-
h›n› da, Hazreti Osman efendimize 480 dirheme satt›. Hazreti Osman, z›rh› sa-
t›n ald›ktan sonra, hediye olarak geri verdi.

Hazreti Ali, z›rh ve dirhemlerle Peygamberimizin yan›na gelince, Peygam-
ber efendimiz, Hazreti Osman’a çok hayr duâ ettiler ve; ““OOssmmaann,,  CCeennnneett’’ttee  bbee--
nniimm  rreeffîîkkiimmddiirr”” buyurdular. Sonra Bilâl-i Habeflî’yi ça¤›rd› ve paran›n bir k›s-
m›n› vererek; ““BBuu  ppaarraayy››  aall,,  ççaarrflfl››yyaa  çç››kk!!  BBiirraazz  ggüüll  ssuuyyuu,,  ggeerrii  kkaallaann  ppaarraa  iillee  ddee
bbaall  aall  vvee  MMeesscciidd’’iinn  bbiirr  kkeennaarr››nnddaa  tteemmiizz  bbiirr  kkaabb  iiççiinnddee  ssuu  iillee  eezziinniizz..  BBaall  flfleerrbbeettii
yyaapp››nn››zz  kkii,,  nniikkââhh  kk››yy››lldd››kkttaann  ssoonnrraa  iiççeelliimm..  EEnnssâârr  vvee  MMuuhhââcciirrlleerrddeenn  mmeevvccuutt  bbuu--
lluunnaann  EEsshhââbb››mm››  mmeesscciiddee  ddââvveett  eett  vvee  FFaatt››mmaa  iillee  AAllii’’nniinn  nniikkââhhllaarr››nn››nn  kk››yy››llaaccaa¤¤››--
nn››  hhaallkkaa  iillâânn  eett”” diye emretti. 

Bilâl-i Habeflî, d›flar› ç›k›p Hazreti Ali ile Hazreti Fât›ma’n›n nikâhlar›n›n
k›y›laca¤›n› halka îlân etti. Eshâb-› kirâm, Mescid-i Nebevî’ ye gelerek, içini
d›fl›n› doldurdular. Peygamber efendimiz aya¤a kalkarak flu hutbeyi okudular:
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“BBüüttüünn  hhaammdd  vvee  flflüükküürr,,  ââlleemmlleerriinn  RRaabbbbiinnee  mmaahhssuussttuurr..  OO,,  vveerrddii¤¤ii  nnîîmmeettlleerrllee
öö¤¤üülleenn,,  ssoonnssuuzz  kkuuddrreettiinnddeenn  vvee  kkuuvvvveettiinnddeenn  ddoollaayy››  iibbââddeett  eeddiilleenn,,  aazzââbb  vvee  hheessââ--
bb››nnddaann  kkoorrkkuullaann,,  hhüükküümm  vvee  ffeerrmmâânn››  yyeerryyüüzzüünnddee  vvee  ggöökklleerrddee  hhââkkiimm  oollaanndd››rr..
MMaahhllûûkkââtt››  kkuuddrreettiiyyllee  yyaarraattaann,,  aaddaalleettllii  hhüükküümmlleerriiyyllee  bbuunnllaarr››  bbiirrbbiirriinnddeenn  aayy››rraann,,
iinnssaannllaarr››  (‹slâm) ddîînnii  vvee  ppeeyyggaammbbeerrii  MMuuhhaammmmeedd  (aleyhisselâm) iillee  flfleerreefflleennddii--
rreenn  OO’’dduurr......

AAllllaahhûû  tteeââllââ  bbaannaa,,  kk››zz››mm  FFââtt››mmaa’’yy››  AAllii  bbiinn  EEbbîî  TTââlliibb’’ee  nniikkââhhllaammaamm››  eemmrreett--
ttii..  fifiiimmddii  ssiizzii  flflââhhiidd  ttuuttuuyyoorruumm  kkii,,  (Allahü teâlân›n emriyle) 440000  mmiisskkââll  ggüümmüüflfl
mmiihhrr  iillee FFââtt››mmaa’’yy››,,  AAllii  bbiinn  EEbbîî  TTââlliibb’’ee  nniikkaahhllaadd››mm..  RRaabbbbiimm  kkeennddiilleerriinniinn  vvaarrll››kk--
llaarr››nn››  bbiirr  aarraayyaa  ggeettiirrssiinn  vvee  bbuunnuu  kkeennddiilleerriinnee  mmüübbâârreekk  kk››llss››nn..  NNeessiilllleerriinnii  tteemmiizz  vvee
rraahhmmeettee  aannaahhttaarr,,  hhiikkmmeettee  mmââddeenn,,  üümmmmeett--ii  MMuuhhaammmmeedd’’ee  eemmiinn  kk››llss››nn..  SSööyylleeyyee--
ccee¤¤iimm  bbuunnddaann  iibbaarreettttiirr..  RRaabbbbiimmddeenn  kkeennddiimm  vvee  ssiizziinn  iiççiinn  mmaa¤¤ffiirreett  ddiilleerriimm..””

Hazreti Ali de kalkarak flu k›sa hutbeyi okudu: “... Huzûrunda bulundu¤u-
muz Muhammed aleyhisselâma salât ve selâm ederim ki, mübârek kerîmeleri
Fât›ma’y› 400 miskâl gümüfl mihrle bana nikâhlam›flt›r. Ey din kardefllerim!
fiüphesiz Peygamber efendimizin buyurduklar›n› iflittiniz ve flâhid oldunuz.
Ben de buna flâhid ve râz›y›m. Aynen kabul ediyorum. Allahü teâlâ hepimizin
sözlerine flâhiddir, hepimize vekildir.”

Nikâh akdi bittikten sonra, Peygamber efendimiz tâze hurma getirttiler ve;
“HHaayyddii  bbuu  hhuurrmmaaddaann  aall››nn››zz,,  yyiiyyiinniizz”” buyurdular. Herkes al›p yediler. Sonra
Hazreti Bilâl bal flerbeti da¤›tt›, onu da içtiler ve bütün sahâbîler; “Bârekellahü
fî kümâ ve aleykümâ ve ceme’a flemlekümâ” diye duâ ettiler.

Hazreti Fât›ma, nikâhtan sonra a¤l›yordu. Peygamber efendimiz onun
yan›na geldi ve; “EEyy  FFââtt››mmaa!!  SSaannaa  nnee  oolldduu  kkii  aa¤¤ll››yyoorrssuunn??  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  yyee--
mmiinn  eeddeerriimm  kkii,,  sseennii,,  iisstteeyyeennlleerriinn  eenn  ââlliimmiinnee,,  hhiilliimm  vvee  aakk››llll››ll››kkttaa  eenn  üüssttüünnüü--
nnee  vvee  iillkk  mmüüssllüümmaann  oollaann››nnaa  nniikkââhhllaadd››mm”” buyurdu. Hazreti Fât›ma; “Baba-
c›¤›m! Evlenen her k›z›n mihri alt›n ve gümüflle takdir ve tâyin ediliyor. Be-
nim de mihrim böyle takdir edilirse, seninle di¤erleri aras›nda ne fark olur.
K›yamet günü sen, mü’minlerin günahkârlar›ndan ne kadar kimseye flefâat-
te bulunursan, ben de onlar›n han›mlar›na flefâatte bulunmak istiyorum.
Murâd›m budur” dedi. 

Allahü teâlâ, Hazreti Fât›ma’n›n bu dile¤inin kabûl edildi¤ini bildirince, Re-
sûlullah efendimiz; “YYââ  FFââtt››mmaa,,  ppeeyyggaammbbeerr  ççooccuu¤¤uu  oolldduu¤¤uunnuu  bbeellllii  eettttiinn” bu-
yurdular.

Hazreti Ali buyurdu ki: “Bu ifllerin üzerinden bir ay geçmiflti. Bu hususta
mecliste hiç söz olmad›. Ben de hicâb›mdan yâni utand›¤›mdan a¤z›m› açama-
d›m. Ama Resûlullah efendimiz, bâzan beni tenhâda gördükleri zaman; “SSeenniinn
hhââttûûnnuunn  nnee  iiyyii  hhaann››mmdd››rr..  SSaannaa  mmüüjjddeelleerr  oollssuunn  kkii,,  oo,,  ââlleemmddeekkii  hhââttûûnnllaarr››nn  sseeyyyyii--
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ddeessiiddiirr”” buyururlard›. Bir ay sonra Ali’nin kardefli Hazreti Ukayl; “Yâ Ali! Bu
akd-i izdivâc ile mesrûr olduk. Lâkin murâd›m odur ki, bu iki mes’ûd birbirine
yak›n olalar” deyince, Hazreti Ali; “Benim de murad›m odur, lâkin hicâb edi-
yorum” dedi. Hazreti Ukayl, Ali’nin elini tutup, Peygamber efendimizin hâne-
sine var›nca, Resûlullah’›n câriyesi Ümmü Eymen’e rastlad›lar. Durumu ona
söylediler. Ümmü Eymen de; “Bu husus için sizin gelmeniz lâz›m de¤ildir. Biz
ezvâc-› tâhirât ile ittifak edip, size haber veririz. Zîrâ bu hususta hâtûnlar›n sö-
zü dinlenir” dedi. Ümmü Eymen, bu hâli Resûlullah’›n han›mlar›na söyledi.
Di¤er ezvâc-› tâhirât, Hazreti Aîfle’nin hânesine geldiler. Hazreti Hadîce’yi
anarak; “E¤er o hayatta olsayd›, bize bir endifle olmaz idi” dediler. Resûlullah
efendimiz a¤lad› ve buyurdu ki: ““HHaaddîîccee  ggiibbii  hhââttûûnn  hhaannii??  HHaallkk  bbeennii  yyaallaannllaarr--
kkeenn  oo  ttaassddiikk  eettttii  vvee  bbüüttüünn  mmaall››nn››  bbeenniimm  yyoolluummaa  ssaarrff  eettttii..  DDîînn--ii  ‹‹ssllââmm’’aa  ççookk  yyaarr--
dd››mm  eettttii..  HHaayyââtt››nnddaa,,  HHaakk  tteeââllââ  bbaannaa  eemmrreettttii  kkii,,  HHaaddîîccee’’yyee  mmüüjjddee  vveerr::  CCeennnneett’’ttee
oonnuunn  iiççiinn  zzüümmrrüütttteenn  bbiirr  kkööflflkk  yyaapp››llmm››flfltt››rr..””

Resûlullah efendimizin zevceleri, Hazreti Ali’nin murâd›n› arz ettiler. Bu-
nun üzerine Resûlullah efendimiz, Ümmü Eymen’e, Hazreti Ali’yi dâvet etme-
sini emretti. Ali gelince, meclisteki han›mlar kalk›p gittiler. Hazreti Ali bafl›n›
önüne e¤ip oturdu. Resûlullah; ““ZZeevvcceennii  iisstteerr  mmiissiinn  yyââ  AAllii??”” buyurdu.

Ali rad›yallahü anh; “Evet yâ Resûlallah! Anam ve babam sana fedâ olsun”
dedi. Resûl-i ekrem efendimiz, Esma binti Umeys’e; ““GGiitt,,  FFââtt››mmaa’’nn››nn  eevviinnii  hhaa--
zz››rrllaa”” buyurdu. Esmâ, Hazreti Fât›ma’n›n gelin gidece¤i eve gitti. Bir minder
yeni meflinden, bir minder yamal› meflinden, bir minder de has›rdan yap›p, iç-
lerini hurma lifi ile doldurdu. Resûlullah efendimiz yats› namaz›ndan sonra Fâ-
t›ma’n›n evine gelip yap›lanlar› gözden geçirdi.

Peygamberimiz, Hazreti Ali’nin getirdi¤i paran›n üçte ikisiyle yiyecek, süs
ve koku gibi fleyler; üçte biriyle de giyecek al›nmas›n› emrettiler ve ev eflyas›-
n› tamamlatt›lar. Hazreti Fât›ma’n›n çeyizi ve ev eflyâs›nda flunlar vard›: Esmâ
binti Umeys’in haz›rlad›¤› üç minder, saçakl› bir hal›, içi hurma lifi ile doldu-
rulmufl bir yüz yast›¤›, iki tane el de¤irmeni, bir su k›rbas›, topraktan yap›lm›fl
bir su testisi, meflinden yap›lm›fl bir su barda¤›, bir havlu, bir etek, daba¤lan-
m›fl bir koç postu, eskiyip tüyü dökülmüfl alacal› bir Yemen hal›s›, hurma yap-
ra¤›ndan örülmüfl bir sedir. Yemen ifli iki alacal› elbise, bir kadife yorgan. Bun-
dan sonra Resûlullah efendimiz, Hazreti Ali’ye bir mikdar para verip, hurma
ve ya¤ almas›n› söylediler. Hazreti Ali bundan sonras›n› flöyle anlatt›: 

“Befl dirhemle hurma, dört dirhemle ya¤ ald›m. Resûlullah’›n huzûruna ge-
tirdim. Deriden bir sofra istedi. Hurma, un, ya¤ ve yo¤urdu mübârek eli ile ka-
r›flt›r›p, bir çeflit yemek yapt› ve; “YYââ  AAllii!!  VVaarr,,  kkiimmii  bbuulluurrssaann  ggeettiirr”” buyurdu.
Ben d›flar› ç›kt›m, pek çok insan gördüm, hepsini dâvet ettim ve içeri girip; “Yâ
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Resûlallah Halk çoktur” diyerek arz eyledim.
Âlemlerin efendisi Fahr-i kâinat efendimiz; “OOnnllaarr››  oonnaarr  oonnaarr  iiççeerrii  ggeettiirr,,  ttaa--

aamm (yemek) yyeessiinnlleerr”” buyurdu, öyle yapt›m. Hesâb ettiler, erkek ve kad›ndan
yedi yüz kimse yemek yemifller ve doymufllar idi.”

Hazreti Ali’nin ve Fât›ma’n›n velîmesi yenildikten sonra, Ümmü Eymen’in
bildirdi¤ine göre, Peygamber efendimiz Hazreti Ali’ye ““YYââ  AAllii,,  kk››zz››mm  FFââtt››mmaa
ggeelliinn  oollaarraakk  eevviinniizzee  ggiittttii..  BBeenn  ddee  aakkflflaamm  nnaammaazz››nnddaann  ssoonnrraa  ggeelliipp  dduuââ  eeddeeccee¤¤iimm..
BBeennii  bbeekklleeyyiinn..””  buyurdu. Hazreti Ali eve gelince, bir köfleye oturdu. Hazreti
Fât›ma da evin di¤er bir köflesine oturdu. Sonra Resûlullah efendimiz gelip ka-
p›y› çald›. Ümmü Eymen kap›y› açt›. Resûlullah; “KKaarrddeeflfliimm  bbuurraaddaa  mm››??”” bu-
yurdu. Ümmü Eymen; “Anam-babam sana fedâ olsun yâ Resûlallah! Kardefli-
niz kimdir?” dedi. Resûlullah efendimiz; “AAllii  bbiinn  EEbbii  TTââlliibb’’ddiirr”” deyince, Üm-
mü Eymen; “Kerîmenizi kardeflinizle mi evlendirdiniz?” dedi. Resûlullah efen-
dimiz; ““EEvveett”” buyurdular. Ümmü Eymen, Resûlullah’›n; ““KKaarrddeeflfliimm  bbuurraaddaa
mm››??””  buyurmas›ndan, nikâh›n caiz olmayaca¤›n› sand›. Resûlullah efendimiz
de “EEvveett” buyurmakla, evlenmeye mâni olan›n ayn› anadan do¤mak oldu¤una
iflaret ettiler.

Bundan sonra Resûlullah efendimiz Ümmü Eymen’e; “EEssmmââ  bbiinnttii  UUmmeeyyss
ddee  bbuurraaddaa  mm››??”” buyurdular. “Evet” diye cevap verince; ““DDeemmeekk  RReessûûlluullllaahh’’››nn
kkeerrîîmmeessiinnee  hhiizzmmeettee  ggeellddii”” buyurdular. Ümmü Eymen; “Evet” deyince; “HHaayy--
rraa  kkaavvuuflflssuunn””  buyurup duâ ettiler.

Bundan sonra bir kabla su getirttiler. Mübârek ellerini y›kad›lar. Suyun içi-
ne de bir mikdar misk döktüler. Sonra Hazreti Fât›ma’y› ça¤›rd›lar. Hazreti Fâ-
t›ma utanc›ndan elbisesine bak›yordu. Resûlullah efendimiz sudan bir mikdar
al›p, Fât›ma’n›n gö¤süne, bafl›na ve s›rt›na serpti ve; “AAllllaahhüümmmmee  iinnnnîî  ee’’îîzzuuhhââ
bbiikkee  vvee  zzüürrrriiyyeettiihhââ  mmiinn--eeflfl--flfleeyyttâânn--iirr  rraaccîîmm (yâ Rabbî Onun ve zürriyetinin ra-
cîm olan, tafllanan fleytan›n flerrinden muhâfazas› için sana s›¤›n›r›m)”” diye duâ
ettiler. Sonra Hazreti Ali’ye de ayn›s›n› yap›p; “AAllllaahhüümmmmee  bbâârriikk  ffîîhhiimmââ  vvee  bbââ--
rriikk  aalleeyyhhiimmââ  vvee  bbâârriikk  lleehhüümmââ  ffîî  nneesslliihhiimmââ”” diye duâ ettiler. ‹hlâs ve Mu’avvi-
zeteyn sûrelerini okuyup; ““AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  iissmmii  vvee  bbeerreekkeettii  iillee  eehhlliinniinn  yyaann››nnaa
ggiirr”” buyurdular. Sonra mübârek elleriyle kap›n›n iki kanad›n› tutup, bereket ile
duâ ettiler ve oradan ayr›ld›lar.

Hazreti Ali buyurdu ki: “Dü¤ünümüzden dört gün sonra, Resûlullah efendi-
miz, hânemizi teflrif eyledi. Gönülleri alan, hikmet dolu sözleri ile bize nasîhat
ettiler ve buyurdular ki: “YYââ  AAllii!!  SSuu  ggeettiirr!!”” Kalkt›m su getirdim. Bir âyet-i ke-
rîme okudu ve; “BBuu  ssuuddaann  bbiirraazz  iiçç..  BBiirr  mmiikkddaarr  kkaallss››nn”” buyurdu. Öyle yapt›m.
Kalan suyu, bafl›ma ve gö¤süme serpti. Tekrar; “SSuu  ggeettiirr” buyurdu. Yine su ge-
tirdim. Bana yapt›¤› gibi, Fât›ma’ya da yapt›. Sonra beni d›flar› gönderdi.”
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O d›flar› ç›kt›ktan sonra k›z›na, Hazreti Ali hakk›nda, suâl eyledi. Fât›ma de-
di ki: “Babac›¤›m, bütün kemâl s›fatlar kendisinde mevcuttur. Lâkin, bâz› Ku-
reyfl hâtûnlar› bana; “Senin erin fakirdir” diyorlar” deyince, Resûlullah efendi-
miz buyurdu ki: ““EEyy  kk››zz››mm!!  SSeenniinn  bbaabbaann  vvee  hheellââlliinn  ffaakkiirr  ddee¤¤iillddiirr..  BBüüttüünn  yyeerr  vvee
ggöökk  hhaazzîînnee  vvee  ddeeffiinneelleerriinnii  bbaannaa  aarrzz  eettttiilleerr..  KKaabbuull  eettmmeeddiimm..  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  kkaa--
tt››nnddaa  mmaakkbbûûll  oollaann››  kkaabbûûll  eettttiimm..  EEyy  kk››zzccaa¤¤››zz››mm!!  EE¤¤eerr  bbeenniimm  bbiillddii¤¤iimmii,,  sseenn  bbiill--
sseeyyddiinn,,  ddüünnyyââ  sseenniinn  nnaazzaarr››nnddaa  hhoorr  vvee  aaflflaa¤¤››  oolluurrdduu..  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  hhaakkkk››  iiççiinn,,
eerriinn,,  ssaahhââbbeenniinn  eevvvveelliiddiirr..  ‹‹ssllââmm››nn  ddaa  bbüüyyüü¤¤üüddüürr,,  iilliimm  bbaakk››mm››nnddaann  eenn  ddeerriinniiddiirr..
EEyy  kk››zz››mm!!  AAllllaahhüü  tteeââllââ  EEhhll--ii  bbeeyytttteenn  iikkii  kkiimmssee  iihhttiiyyâârr  eettttii..  BBiirrii  bbaabbaann  vvee  bbiirrii  hhee--
llââlliinnddiirr..  ZZiinnhhâârr  oonnaa  iissyyâânn  eeyylleemmee  vvee  eemmrriinnee  mmuuhhaalleeffeett  eettmmee..””

Fahr-i kâinat aleyhi efdalüs-salevât efendimiz, k›z›na nasîhat ettikten sonra,
Hazreti Ali’ yi dâvet etti. Ona da Fât›ma’y› ›smarlad›; “YYââ  AAllii!!  FFââtt››mmaa’’nn››nn  hhaa--
tt››rr››nnaa  rriiââyyeett  eeyyllee..  OO  bbeennddeenn  bbiirr  ppaarrççaadd››rr..  OOnnuu  hhooflfl  ttuutt..  EE¤¤eerr  oonnuu  üüzzeerrsseenn,,  bbeennii
üüzzmmüüflfl  oolluurrssuunn”” buyurdu. ‹kisini de Allahü teâlâya ›smarlad›. Sonra kalk›p git-
meye azîmet etmiflti ki, Hazreti Fât›ma; “Yâ Resûlallah! ‹çerinin hizmetini ben
görürüm. D›flar›s›n›n hizmetini de Ali görür. Bana bir câriye ihsan ederseniz,
bâz› ifllerimde yard›mc› olur. Beni memnun edersiniz” dedi. Resûlullah efendi-
miz buyurdu ki: ““EEyy  FFââtt››mmaa!!  SSaannaa  hhiizzmmeettççiiddeenn  ddaahhaa  iiyyii  bbiirr  flfleeyy  mmii,,  yyookkssaa  hhiizz--
mmeettççii  mmii  iihhssaann  eeddeeyyiimm??””

Fât›ma vâlidemiz; “Hizmetçiden iyisini ihsân eyle” dedi. Resûlullah efendi-
miz; “HHeerr  ggüünn  yyaattaarrkkeenn  oottuuzz  üüçç  kkeerree  SSüübbhhâânnaallllaahh,,  oottuuzz  üüçç  kkeerree  EEllhhaammddüülliillllaahh,,
oottuuzz  üüçç  kkeerree  AAllllaahhüü  eekkbbeerr,,  bbiirr  kkeerree  ddee  LLââ  iillââhhee  iillllaallllaahhüü  vvaahhddeehhûû  llââ  flfleerriikkee  lleehh..
LLeehhüüll  mmüüllkküü  vvee  lleehhüüll  hhaammddüü  vvee  hhüüvvee  aallââ  kküüllllii  flfleeyy’’iinn  kkaaddîîrr,,  ssööyyllee..  HHeeppssii  yyüüzz
kkeelliimmeeddiirr..  KK››yyaammeettttee  bbiinn  hhaasseennee  (iyilik) bbuulluurrssuunn..  MMîîzzâânnddaa  hhaasseennââtt››nn  aa¤¤››rr  ggee--
lliirr”” buyurdu. Sonra Peygamber efendimiz, kerîmelerinin evinden ayr›l›p, hâne-
i saâdetlerine gittiler.

Hazreti Ali ile Hazreti Fât›ma’n›n nikâhlar› hicretten befl ay sonra, dü¤ünle-
ri ise Bedr gazvesinden sonra olmufltur.

Ka’b bin Eflrefin öldürülmesi 

Bedr gâlibiyeti ile Medîne’de bulunan Yahudi ve putperest müflriklerin
kalblerine korku düfltü. Bâz› Yahudiler, insafa gelip; “S›fatlar›n› kitaplar›m›z-
da okudu¤umuz zât mutlaka budur. Art›k O’na karfl› durmak mümkün olmaz.
Zîrâ O, hep gâlip gelecektir” diyerek müslüman oldular. Bâz›lar› da; “Muham-
med, harpten anlamayan Kureyfllilerle savaflt›. Onun için gâlib geldi. E¤er bi-
zimle cenk etseydi, O’na, harp nas›l yap›l›r, zafer nas›l kazan›l›r gösterirdik”
dediler.
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Ka’b bin Eflref ismindeki bir Yahudi de, Bedr’de ‹slâm ordusunun gâlibiye-
tini duyunca, müslümanlara olan kininden Mekke’ye gitti. Oradaki müflrikleri
toplay›p, Medîne’ye sald›rmalar› için fliirler söyledi, onlar› teflvik ve tahrik et-
ti. Peygamber efendimiz ile çarp›flmak üzere onlarla anlaflt›. Hattâ, sevgili Pey-
gamberimize sû-i kast düzenledi. Allahü teâlâ bu durumu, Resûlullah efendi-
mize bildirdi ve meâlen buyurdu ki; “OOnnllaarr,,  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  kkeennddiilleerriinnee  llâânneett
eettttii¤¤ii (rahmetinden uzaklaflt›rd›¤›) kkiimmsseelleerrddiirr......”” (Nisa sûresi: 52)

Bunun üzerine Resûl-i ekrem efendimiz, flerefli Eshâb›na; “KKaa’’bb  bbiinn  EEflflrreeffii
kkiimm  ööllddüürrüürr??  ÇÇüünnkküü  oo,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ  vvee  RReessûûllüünnee  eezzaa  eettmmiiflflttiirr”” buyurdu. Mu-
hammed bin Mesleme; “Yâ Resûlallah! ‹ster misin, ben onu öldüreyim diye su-
âl eyledi. Resûlullah efendimiz de; “EEvveett,,  iisstteerriimm”” buyurdu. Muhammed bin
Mesleme, bir kaç gün bu ifl üzerinde durup, plânlar kurdu. Arkadafllar›ndan Ebû
Nâile, Abbâs bin Biflr, Hâris bin Evs, Ebû Abs ibni Cebr’in yan›na gidip,
mes’eleyi onlara açt›. Hepsi uygun görüp; “Beraber öldürürüz” dediler. Birlik-
te Peygamber efendimize geldiler. “Yâ Resûlallah! ‹zin buyurursan›z, biz
onunla konuflurken, sizinle ilgili, Ka’b’›n hofluna gidecek bâz› sözler söyleye-
bilir miyiz?” dediler. Peygamber efendimiz, onlara istediklerini söylemeye mü-
sâde buyurdular. 

Bunun üzerine, Muhammed bin Mesleme, arkadafllar›yla Ka’b bin Eflrefin
yan›na gitti. “fiu Muhammed, bizden sadaka istedi. Bize çok vergi yükledi.
Onun için senden ödünç bir fley almak için geldim” dedi. Ka’b sevinerek, Mu-
hammed bin Mesleme’nin kendisi gibi düflündü¤ünü sand› ve; “O sizi daha da
b›kt›racak” dedi. Muhammed bin Mesleme; “‹flte O’na bir defa uymufl bulun-
duk. O’na tâbi olmakta devam edece¤iz. Bakal›m sonu ne olacak? fiimdi sen
bize biraz ödünç hurma ver” dedi. Ka’b; “Evet vereyim, fakat, bana bir fleyi re-
hin vermelisiniz!” dedi. Muhammed bin Mesleme ile yan›ndakiler; “Ne ister-
sin” dediler. Ka’b; “Kad›nlar›n›z› rehin isterim” deyince r›zâ göstermediler.
Ka’b; “O zaman o¤ullar›n›z› rehin verin” dedi. “Onlar› da rehin veremeyiz. On-
lardan birine, bir-iki deve yükü hurmaya karfl›l›k rehin olundu diye söylenir ki,
bu da bizim için unutam›yaca¤›m›z bir leke olur. Fakat sana silâh›m›z› ve z›r-
h›m›z› rehin verebiliriz” dediler. Ka’b bu teklifi kabul etti. Onlara ne zaman ge-
leceklerini de bildirdi. 

Muhammed bin Mesleme, bir gece Ka’b’›n yan›na geldi. Ebû Nâile de be-
raber idi. Ka’b onlar› kaleye ça¤›rd›. Kendisi de onlar› karfl›lamak için afla¤› in-
di. Ka’b’›n kar›s›; “Bu saatte nereye ç›k›yorsun” dedi. Ka’b; “Gelenler, Mu-
hammed bin Mesleme ile kardeflim Ebû Nâile’dir” dedi. Kar›s›; “‹flitti¤im bu
ses bana pek iyi gelmiyor. Sanki ondan, kan daml›yor” dedi. Ka’b; “Yok, on-
lar Muhammed bin Mesleme ile süt kardeflim Ebû Nâile’dir. O iyi bir gençtir.
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Geceleyin, k›l›ç vuruflmas›na bile ça¤›r›lsa, hiç tereddüt etmeden gelir. Böyle
birisidir” dedi. Muhammed bin Mesleme kendisiyle beraber iki kifliyi, bir ri-
vâyete göre de üç kifliyi kaleye soktu. Bunlar, Ebû Abs bin Cebr, Haris bin Evs,
Abbâd bin Biflr idi. Muhammed bin Mesleme hazretleri, arkadafllar›na; “Ka’b
gelince, ona saç›n› koklayaca¤›m› söyler, bafl›n› tutup koklar›m. Siz benim,
Ka’b’›n bafl›n› iyice yakalad›¤›m› gördü¤ünüz zaman, k›l›çlar›n›zla vurunuz”
dedi. Ka’b bin Eflref güzel giyinmifl olarak, güzel koku saçarak, onlar›n yan›na
geldi. ‹bn-i Mesleme; “fiimdiye kadar böyle güzel koku koklamad›m” diyerek
Ka’b’›n yan›na vard›. Ka’b; “Arab’›n en güzel kokulu kad›nlar› benim yan›m-
da” diyerek övündü. Muhammed bin Mesleme; “Bafl›n› koklamama izin verir
misiniz” dedi. Ka’b, müsâde etti¤ini söyledi. Mesleme onu koklad›. Arkadafl-
lar›na da koklatt›. Sonra, tekrar koklamak istedi¤ini söyledi. Bu defa, Muham-
med bin Mesleme bafl›n› yakalay›p, arkadafllar›na, k›l›çlar›yla vurmalar›n› ifla-
ret etti. ‹lk k›l›ç vuruldu¤unda Ka’b fliddetle ba¤›rd› fakat ölmedi. Bunun üze-
rine Muhammed bin Mesleme, hançeri ile onu öldürdü. Ka’b’› öldüren mücâ-
hidler derhal oray› terkedip, Medîne’ ye ulaflt›lar. Resûlullah efendimize müj-
deyi verdiklerinde, Peygamberimiz, Allahü teâlâya hamd etti ve mücâhidlere
duâ buyurdu.

Ka’b bin Eflref kâfirinin öldürülmesi, Yahudileri büyük bir korkuya düflür-
dü. Çünkü, Ka’b gibi ileri gelen bir lider öldürüldükten sonra, kendilerinin öl-
dürülmesi an mes’elesi idi. Sabahleyin toplan›p, Peygamber efendimizin
huzûruna geldiler. Gece olan hâdiseden flikâyetçi oldular. Resûl-i ekrem efen-
dimiz; ““OO,,  bbiizzii  hheepp  rraahhaattss››zz  eeddeerr,,  aalleeyyhhiimmiizzddee  flfliiiirrlleerr  ssööyylleerrddii..  EE¤¤eerr,,  ssiizzddeenn  hheerr
kkiimm  bbööyyllee  yyaappaarrssaa,,  bbiillssiinn  kkii,,  cceezzââss››  kk››ll››ççtt››rr”” buyurdular. Bu tehdit üzerine Ya-
hudiler, korkular›ndan Resûlullah efendimizle yeniden bir andlaflma yapt›lar...

Benî Kaynukâ Yahudileri

Bir gün Benî Kaynukâ Yahudileri, bir müslüman han›mla alay etmek istemifl,
bunu gören sahâbeden biri, derhal k›l›c›n› çekip, o Yahudiyi öldürmüfltü. Yahu-
diler de toplan›p, o mübârek sahâbîyi flehîd ettiler. Hâdise, Peygamber efendimi-
ze bildirildi. Resûl-i ekrem efendimiz, onlar›, Kaynukâ pazar yerinde toplay›p;
““EEyy  YYaahhuuddii  ttoopplluulluu¤¤uu!!  SSiizz,,  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  KKuurreeyyflfl’’ee  vveerrddii¤¤ii  aazzââbb  ggiibbii  bbiirr  aazzaabbaa
yyaakkaallaannmmaakkttaann  kkoorrkkuunnuuzz  vvee  mmüüssllüümmaann  oolluunnuuzz..  BBeenniimm,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ  ttaarraaff››nnddaann
ggöönnddeerriillmmiiflfl  bbiirr  ppeeyyggaammbbeerr  oolldduu¤¤uummuu  iiyyii  bbiilliirrssiinniizz..  BBuunnuu  ddaa,,  AAllllaahhüü  tteeââllaann››nn  ssii--
zzee  oollaann  aahhddiinnii  ddee  kkiittaabb››nn››zzddaann  ookkuummuuflfl  bbuulluunnuuyyoorrssuunnuuzz......”” buyurdu. 

Bu merhamete ra¤men, yapt›klar› andlaflmay› bozan Yahudiler, Âlemlerin
sultân›na; “Ey Muhammed! Harb etmesini bilmeyen bir kavmi hezimete u¤rat-
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man seni aldatmas›n! Yemîn ederiz ki, biz cengâver kimseleriz! Sen, ancak bi-
zimle çarp›flmaya bafllad›¤›n zaman, nas›l bahad›rlar oldu¤umuzu anlars›n!...”
diyerek meydan okudular. 

Böylece, önceki andlaflmay› bozarak meydan okuduklar›n› aç›¤a vurdu-
lar..Bunun üzerine Cebrâil aleyhisselâm vahiy getirdi ki, meâlen flöyle buyru-
luyordu; ““(Ey Habîbim!) EE¤¤eerr  (seninle) aannddllaaflflmmaa  yyaappaann  bbiirr  kkaavvmmiinn,,  bbiirr  hhaaiinn--
llii¤¤iinnddee (sözleflmeye ayk›r› hareket etti¤inde) eennddiiflfleeyyee  ddüüflfleerrsseenn,, (savafl açma-
dan önce) hhaakk  vvee  aaddaalleett  üüzzeerree  aahhiiddlleerriinnii  rreeddddeettttii¤¤iinnii  ddoo¤¤rruuccaa  kkeennddiilleerriinnee  bbiillddiirr..
ÇÇüünnkküü,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ  hhââiinnlleerrii  sseevvmmeezz..”” (Enfâl sûresi: 58) 

Baflka bir âyet-i kerîmede de meâlen buyruldu ki: “EEyy  RReessûûllüümm!!  OO  kkââffiirr
oollaann  YYaahhuuddiilleerree  ddee  kkii::  ““SSiizz  mmuuhhaakkkkaakk  mmaa¤¤llûûbb  oollaaccaakkss››nn››zz  vvee  ttooppllaann››pp  CCeehheenn--
nneemm’’ee  ssüürrüükklleenneecceekkssiinniizz,,  OO  CCeehheennnneemm,,  nnee  kkööttüü  bbiirr  kkaarraarrggââhhtt››rr..””  (Âl-i ‹mrân
sûresi: 12)

Habîb-i ekrem efendimiz, derhal, bir ordu kurup Kaynukâ Yahudilerinin
bulundu¤u kaleye yürüdüler. Beyaz sanca¤›, Hazreti Hamza tafl›yordu ve Me-
dîne’ye vekil olarak Ebû Lübâbe b›rak›lm›flt›. Mübârek ordu, Kaynukâ kalesi-
ni muhasara etti. “Biz ne cengâver bahad›rlar›z” diyen Yahudiler, de¤il karfl›
koymak, kalelerinden bir ok bile atmaya cesaret edemediler. Resûlullah efen-
dimiz, girifl ve ç›k›fllar› kontrol alt›na ald›. Kimse d›flar› ç›kamad›. Bu hâl on befl
gün devam etti. Yahudiler korkuya kap›l›p, teslîm oldular. Herbirinin öldürül-
meleri lâz›m gelirken, âlemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberi-
miz, merhamet buyurup, Kaynukâ Yahudilerinin fiam’a gitmelerine izin verdi-
ler. Böylece Medîne topraklar›ndan ç›kard›lar.

Sevgili Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem, Medîne’de hem Yahu-
dilerle, hem de Abdullah bir Übey gibi müslüman görünen münâf›klarla, bir de
müflriklerle mücâdele ediyordu. Ayr›ca Medîne d›fl›ndaki müflrik kabîleleri ‹s-
lâm’a dâvet ediyor, müslüman olmakla flereflenmeleri için u¤rafl›yordu. Sevîk,
Gatafân, Karde, Bahran... gibi gazâlar hep Bedr gazâs›ndan sonra yap›ld›.

Bu arada zekât›n farz edilmesi, sadaka-i f›tr›n verilmesi, bayram namazlar›-
n›n k›l›nmas› ve kurban kesmek emri geldi. Resûlullah efendimiz, k›z› Ümmü
Gülsüm’ü Hazreti Osman ile evlendirdi. Zeyneb binti Cahfl ve Hazreti Ömer’in
k›z› Hafsa’y› kendi nikâhlar›na ald›. Hazreti Ali’nin o¤lu Hazreti Hasen dünyâ-
ya geldi.
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Mekkeli müflrikler, Bedr gazâs›nda u¤rad›klar› bozgundan ders almad›k-
lar› gibi, bunun ac›s›n› da bir türlü unutam›yorlard›. Kureyfl, ileri gelenlerin-
den bir ço¤unu bu savaflta kaybetmiflti. Ayr›ca, fiam ticâret yolunun, müslü-
manlar›n kontrolüne geçmesi, çileden ç›kmalar›na sebeb oluyordu.

Ebû Süfyân’›n baflkanl›¤›ndaki ticâret kervan›, Mekke’ye yüzde yüz kâr-
la dönmüfltü. Sermâyeye ifltirak edenlerin ço¤u, Bedr gazâs›nda öldü¤ünden,
kervan›n kâr› Dâr-ün-Nedve denilen, müflriklerin karar almak için toplan-
d›klar› binâda muhâfaza ediliyordu.

Saffân bin Ümeyye, ‹krime bin Ebî Cehl, Abdullah bin Rebîa gibi baba-
lar›n›, kardefllerini, kocalar›n›, o¤ullar›n› Bedr’de kaybedenler; “Müslüman-
lar, bizim büyüklerimizi öldürdü. Bizleri periflân etti. Art›k onlardan intikam
almak zaman› geldi. Kervan›n kâr›yla, bir ordu haz›rl›yal›m. Medîne’yi ba-
sal›m, intikam›m›z› alal›m” diye Ebû Süfyân’a baflvurdular.

Ebû Cehl, Utbe, fieybe gibi az›l› kâfirler daha önce öldürüldü¤ü için,
müflriklerin bafl›nda, henüz müslüman olmayan Ebû Süfyân bulunuyordu.
fiam ticâretinde yüz bin alt›n elde edilmiflti. Bunun yar›s› sermâye, yar›s›
da kâr idi. Sermâye, sahiplerine hemen da¤›t›l›p, kâr da ikiye ayr›larak ya-
r›s› ile silâh di¤er yar›s› ile de asker topland›. Ayr›ca flâir ve hatiplere de
verildi. Hatipler ve flâirler halk› galeyana getirip, savafla teflvik etmek için
fliirler, mersiyeler okuyorlar; kad›nlar def, dümbelek çalarak onlara ifltirak
ediyorlard›. Müslümanlar› Medîne’den ç›karmak, sevgili Peygamberimizi
ortadan kald›rmak ve ‹slâmiyet’i yok etmek gayesinde olan müflrikler, ci-
var kabîleleri de dolaflarak asker toplad›lar.

Nihâyet Mekke’de, 3000 kiflilik büyük bir ordu haz›rland›. Bunlar›n 700’ü
z›rhl›, 200’ü atl› olup, 3000 de develeri vard›. Çalg›c›lar›n ve kad›nlar›n da ifl-
tirak etti¤i bu büyük orduya Ebû Süfyân komuta ediyordu. Han›m› Hind de
kad›nlar›n bafl›nda olup, müflrikleri savafla teflvikte pek ileri gidiyordu. Çün-
kü Bedr gazâs›nda babas›n› ve iki kardeflini kaybetmiflti. Bunun ac›s›n› unu-
tam›yor, kad›nlar›n harbe kat›lmamas›n› istiyenlere karfl›; “Bedr harbini ha-
t›rlay›n! Kad›nlar›n›za, çocuklar›n›za kavuflmak için Bedr’den kaçt›n›z!...
Bundan sonra kaçmak istiyenler, karfl›lar›nda bizleri bulacaklard›r!...” diye-



rek onlar› susturuyordu. Bu flekilde Kureyfllileri tahrik ederek bütün gücüyle
onlar› savafla teflvik etti.

Müflriklerden Cübeyr bin Mut’im’in m›zrak atmakta çok usta, pek mâ-
hir olan Vahflî adl› bir kölesi vard›. Att›¤›n› vuran keskin bir niflanc› idi.
Hind, babas› Utbe’yi, Cübeyr de amcas› Tuayma’y› Bedr’de öldürdü¤ü
için, Hazreti Hamza’ya karfl› müthifl bir intikam atefli ile yan›p tutufluyor-
lard›. Cübeyr, kölesi Vahflî’ye; “E¤er Hamza’y› öldürürsen, seni âzâd eder,
serbest b›rak›r›m!” dedi. Hind de; “Onu öldürürsen sana pek çok alt›n ve
mücevherler verece¤im!” diyerek vaadlerde bulundu. 

Bütün haz›rl›klar›n› tamamlayan Kureyfl ordusu, sancaklar›n› açarak; bi-
rini Talha bin Ebî Talha’ya, birini Ehâbîfl’ten birine, birini Üveyf o¤lu Süf-
yân’a verdiler.

Mekke’de haz›rl›klar tamamlanm›flt›. Hazreti Abbâs; müflriklerin üç bin
kiflilik bir ordu kurduklar›n›, bunlar›n yedi yüzünün z›rhl›, iki yüzünün atl›
oldu¤unu, üç bin develerinin ve say›s›z silâhlar›n›n bulundu¤unu bildiren ve
yola ç›kmak üzere olduklar›n› haber veren, buna göre tedbir al›nmas›n› iste-
yen bir mektubu, güvendi¤i bir kimseyle hemen Medîne’ye gönderdi.

Bunun üzerine Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem, durumu
incelemek üzere bir kaç arkadafl›na vazife verdi. Bu sahâbîler, Mekke’ye
do¤ru yol ald›lar. Yolda müflrik ordusunun geldi¤ini haber alarak araflt›rma-
ya koyuldular. K›sa zamanda ifllerini bitirerek sür’atle Medîne’ye döndüler.
Gördükleri ve elde ettikleri bilgiler ile gelen mektup birbirine uyuyordu.

Âlemlerin efendisi, derhal haz›rl›¤a bafllad›. Ayr›ca anî bir bask›na u¤ra-
mamak için, Medîne’nin çevresine nöbetçiler koyarak, tedbir ald›. Eshâb-›
kirâm, k›sa zamanda toparlanarak, haz›rl›klar›n› bitirdi. Evde kalanlarla ve-
dâlafl›p helâllaflarak, Sultân-› enbiyâ efendimizin etraf›nda topland›lar.

O gün Cumâ idi. Peygamber efendimiz, Eshâb›na Cumâ namaz›n› k›l-
d›rd›. Hutbede Allahü teâlân›n dînini yaymak için cihâd etmenin, fî-sebî-
lillah çarp›flman›n ehemmiyeti üzerinde durdular. Bu u¤urda ölenlerin fle-
hîd olup, Cennet’e gidece¤ini müjdelediler. Düflman karfl›s›nda sebât
edenlere, güçlüklere karfl› gö¤üs gerenlere, Allahü teâlân›n yard›m edece-
¤ini haber verdiler.

Resûl-i ekrem efendimiz, Eshâb-› kirâm›yla harbin nerede yap›lmas› ge-
rekti¤i üzerinde istiflare etmek istedi¤ini ve o gece gördü¤ü bir rüyay› anlat-
t›lar. Buyurdular ki: “RRüüyyaammddaa,,  kkeennddiimmii  ssaa¤¤llaamm  bbiirr  zz››rrhh  iiççiinnddee  ggöörrddüümm..  KK››--
ll››cc››mm  ZZüüllffiikkâârr’’››nn  aa¤¤zz››nnddaa  bbiirr  ggeeddiikk  aaçç››lldd››¤¤››nn››,,  bboo¤¤aazzllaannmm››flfl  bbiirr  ss››¤¤››rr››,,  aarrkkaa--
ss››nnddaann  ddaa  bbiirr  kkooççuunn  ggeettiirriillddii¤¤iinnii  ggöörrddüümm..””  Eshâb-› kirâm; “Yâ Resûlallah!
Bu rüyay› nas›l yordunuz?” diye sorduklar›nda ise; ““SSaa¤¤llaamm  zz››rrhh  ggiiyymmeekk,,
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MMeeddîînnee’’yyee,,  MMeeddîînnee’’ddee  kkaallmmaayyaa  iiflflaarreettttiirr..  OOrraaddaa  kkaall››nn››zz......  KK››ll››cc››mm››nn  aa¤¤zz››nnddaa
bbiirr  ggeeddiikk  aaçç››lldd››¤¤››nn››  ggöörrmmeemm,,  bbiirr  zzaarraarraa  uu¤¤rraayyaaccaa¤¤››mmaa  iiflflaarreettttiirr..  BBoo¤¤aazzllaannmm››flfl
ss››¤¤››rr,,  EEsshhââbb››mmddaann  bbââzz››llaarr››nn››nn  flfleehhîîdd  ddüüflfleeccee¤¤iinnee  iiflflaarreettttiirr..  OOnnuunn  aarrkkaass››nnddaann
bbiirr  kkooççuunn  ggeettiirriillmmeessiinnee  ggeelliinnccee,,  kkooçç,,  aasskkeerrîî  bbiirr  bbiirrllii¤¤ee  iiflflaarreettttiirr  kkii,,  iinnflflââaallllaahh
oonnllaarr››  cceennââbb--››  HHaakk  ööllddüürreecceekkttiirr”” buyurdu.

Baflka bir rivâyette de; ““RRüüyyaammddaa  kk››ll››cc››mm››  yyeerree  ççaarrpptt››mm,,  aa¤¤zz››  kk››rr››lldd››..  BBuu
UUhhuudd  ggüünnüü  EEsshhââbb››mmddaann  bbââzz››llaarr››nn››nn  flfleehhîîdd  ddüüflfleecceekklleerriinnee  iiflflaarreettttiirr..  KK››ll››cc››mm››
tteekkrraarr  yyeerree  ççaarrpptt››mm,,  eesskkii  ddüüzzggüünn  hhââlliinnee  ddöönnddüü..  BBuu  ddaa,,  AAllllaahhüü  tteeââllââddaann  bbiirr
ffeetthh  ggeelleeccee¤¤iinnee,,  mmüü’’mmiinnlleerriinn  ttooppllaannaaccaa¤¤››nnaa  iiflflaarreettttiirr”” buyruldu.

Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem kendisine vahiyle bildirilmeyen
hususlarda, Eshâb›yla istiflâre yapar, ona göre hareket ederdi. Düflman› ne-
rede karfl›lamak lâz›m geldi¤i üzerinde, Eshâbdan bâz›lar›; “Medîne’de ka-
larak müdâfaa savafl› yapal›m” dediler. Bu teklif, Peygamber efendimizin ar-
zular›na da uygundu. Hazreti Ebû Bekr, Ömer, Sa’d bin Mu’âz (rad›yallahü
anhüm) gibi Eshâb›n büyükleri, Peygamber efendimiz gibi düflünüyorlard›.

Ancak Bedr gazâs›nda bulunamayan kahraman ve genç sahâbîler; Bedr
gazâs›na kat›lan sahâbîlerin kazand›¤› ecir ve sevab›, Bedr flehîdlerinin
ulaflt›¤› yüksek dereceleri Peygamber efendimizden iflittikçe, o harpde bu-
lunamad›klar›na son derece üzülmüfllerdi. Bunun için düflman› Medîne d›-
fl›nda karfl›lamak ve gö¤üs gö¤üse çarp›flmak istiyorlard›. Hazreti Hamza,
Nu’mân bin Mâlik, Sa’d bin Ubâde bunlardan idi. Hazreti Hayseme izin
alarak; “Yâ Resûlallah! Kureyflli müflrikler, çeflitli Arab kabîlelerinden as-
ker toplad›lar. Develerine, atlar›na binip topraklar›m›za girdiler. Bizi evle-
rimizde ve kalelerimizde kuflatacak, sonra da dönüp gidecekler. Arkam›z-
dan pek çok lâflar edecekler. Bu hâl onlar›n cesaretlerinin artmas›na sebep
olacak, yeni bask›nlar düzenleyeceklerdir. fiimdi onlar›n karfl›s›na ç›kmaz-
sak, di¤er Arab kabîleleri bize göz dikecekler. Allahü teâlân›n bize, müfl-
riklerin karfl›s›nda zafer ihsân edece¤ini umar›m.

fiâyet ikincisi olursa ki flehîdliktir; Bedr beni ondan mahrum eyledi. Hâl-
buki ben onu pek özlemifltim. O¤lum Bedr gazâs›na kat›lmay› istedi¤imi
iflitti¤inde, benimle kur’a çekmiflti. O benden daha tâlihli imifl, flehîdlik fle-
refine ulaflt›.

Yâ Resûlallah! fiehidli¤i çok özledim. Dün gece rüyâda o¤lumu güzel bir
surette gördüm. Cennet bahçeleri ve ›rmaklar› aras›nda dolafl›yor ve bana;
“Cennet Eshâb›na kat›l! Ben, Allahü teâlân›n vaad etti¤i gerçe¤e kavufltum!”
diyordu.

Yâ Resûlallah! Vallahi, sabahleyin, o¤luma Cennet arkadafl› olmay› ziyâ-
desiyle arzu etme¤e bafllad›m. Art›k yafl›m da ilerledi. Rabbime kavuflmak-
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tan baflka murâd›m kalmad›.
Can›m sana fedâ olsun yâ Resûlallah! fiehîd olup, o¤luma Cennet’te ar-

kadafl olmakla flereflenebilmem için, Allahü teâlâya duâ et!...” diyerek yal-
vard›. Onun bu iste¤ini, k›rmad›lar ve flehîd olmas› için duâ buyurdular.

Ço¤unlu¤un bu fikirde oldu¤unu gören sevgili Peygamberimiz, düflman›
Medîne d›fl›nda karfl›lamak üzere karar verdiler. Sonra; ““(Ey Eshâb›m!) SSaa--
bb››rr  vvee  sseebbââtt  eeddeerrsseenniizz,,  bbuu  sseeffeerr  ddee  cceennââbb--››  HHaakk,,  ssiizzee  yyaarrdd››mm››nn››  iihhssâânn  eeddeerr..
BBiizzee  ddüüflfleenn,,  aazzmm  vvee  ggaayyrreett  ggöösstteerrmmeekkttiirr!!”” buyurdular.

‹kindi namaz›n› k›ld›ran Kâinat›n sultân›, saâdetli ve mübârek evine vard›-
lar. Arkalar›ndan Hazreti Ebû Bekr ve Ömer, izin alarak girdiler. Resûl-i ek-
rem sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin sar›¤›n› sarmas›na, z›rh›n› giyme-
sine yard›m ettiler. Efendimiz, k›l›c›n› kufland›, kalkan›n› s›rt›na yerlefltirdi.

Bu s›rada d›flarda Eshâb-› kirâm toplanm›fl, Peygamber efendimizi bekli-
yorlard›. Medîne’de kalmak ve müdâfaa savafl› yapmak isteyenler, di¤erleri-
ne; “Resûlullah, Medîne d›fl›na ç›kmak fikrinde de¤ildi. Sizin sözünüzle bunu
kabul etti. Hâlbuki Resûlullah, emri Allahü teâlâdan al›r. Siz, bu ifli O’na b›-
rak›n›z. O’nun emretti¤i fleyi iflleyiniz” dediler. Di¤erleri de yapt›klar›na pifl-
man oldular ve; “Resûl-i ekreme muhalefet etmifl olmayal›m” diyerek, bu fi-
kirlerinden vaz geçtiler. Sevgili Peygamberimiz, saâdethânelerinden ç›k›nca,
huzûr-› flerîfine var›p; “Can›m›z sana fedâ olsun yâ Resûlallah! Sen nas›l isti-
yorsan öyle yap. Medîne’de kalmak istiyorsan, kalal›m. Biz senin emrine mu-
halefet etmekten cenâb-› Hakk’a s›¤›n›r›z” diye özür dilediler. Habîb-i ekrem
efendimiz de; “BBiirr  ppeeyyggaammbbeerr,,  ggiiyymmiiflfl  oolldduu¤¤uu  zz››rrhh››nn››  hhaarrbbeettmmeeddeenn  çç››kkaarrmmaazz..
TTââ  kkii,,  cceennââbb--››  AAllllaahh  oonnuunnllaa  ddüüflflmmaann››  aarraass››nnddaa  hhüükkmmeeddiinncceeyyee  kkaaddaarr..  SSiizzee  nnaassii--
hhaattiimm  flfluudduurr  kkii,,  eemmrreettttii¤¤iimm  flfleeyylleerrii  yyaappaarr,,  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  iissmmiinnii  aannaarraakk  ssaabbrree--
ddiipp  sseebbââtt  ggöösstteerriirrsseenniizz,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ  ssiizzee  yyaarrdd››mm  eeddeecceekkttiirr......”” buyurdular.

Bu s›rada Amr bin Cemûh hazretleri, evinde dört o¤luna; “Evlâdlar›m!
Beni de bu gazâya götürünüz!” diyor, o¤ullar› da; “Babac›¤›m! Aya¤›n›n
ar›zal› olmas› sebebiyle, Allahü teâlâ seni mâzeretli sayd›. Resûlullah, senin
sefere gitmene müsaade etmedi. Cihâda ç›kmakla mükellef de¤ilsin. Senin
yerine biz gidiyoruz!” diyerek babalar›n› iknâya çal›fl›yorlard›. Fakat Hazre-
ti Amr; “Yaz›klar olsun sizin gibi evlâda! Bedr gazâs›nda da böyle diyerek,
Cennet’i kazanmaktan beni al›koymufltunuz. Bu seferden de mi mahrum
edeceksiniz?...” dedi. Sonra sevgili Peygamberimizin huzûruna ç›kt› ve;
“Can›m sana fedâ olsun yâ Resûlallah! O¤ullar›m, bâz› özürler ileri sürerek,
beni bu gazâdan mahrum etmek istiyorlar. Vallahi ben, seninle beraber sefe-
re ç›k›p, Cennet’e girmekle flereflenmek istiyorum. Yâ Resûlallah! Sen, be-
nim Allah yolunda çarp›flmam› ve flehîd düflerek flu topal ayaklar›mla Cen-
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net’te gezmemi uygun görmez misin?” dedi. Fahr-i âlem efendimiz de;
“EEvveett,,  uuyygguunn  ggöörrüürrüümm”” buyurdular. Buna çok sevinen Amr bin Cemûh haz-
retleri, haz›rlanarak orduya kat›ld›.

Medîne’de namaz k›ld›rmak üzere, Abdullah bin Ümmi Mektûm b›rak›ld›. 
Resûllerin sultân›, üç sancak ba¤lad›lar. Birini Habbâb bin Münzir’e,

birini Üseyd bir Hudayr’a di¤erini de Mus’ab bin Ümeyr’e verdiler. Bin
kifli civar›nda olan orduda; iki atl›, yüz de z›rhl› bulunuyordu.

Z›rhlar›n› giyen Sa’d bin Ubâde ile Sa’d bin Mu’âz hazretleri önde, sa¤-
da Muhâcirîn, solda Ensâr olmak üzere yola ç›kan sevgili Peygamberimiz,
Cumâ günü ikindiden sonra; “AAllllaahhüü  eekkbbeerr!!” tekbir sesleri aras›nda bayra-
ma gider gibi, Uhud’a do¤ru yola ç›kt›lar.

Yolda, Yahudilerden meydana gelen alt› yüz kiflilik askerî bir birlikle
karfl›laflt›lar. Bunlar, münâf›klar›n bafl› Abdullah bin Übey bin Selûl’ün müt-
tefikleri olup, ‹slâm ordusuna kat›lmak istiyorlard›. Peygamber efendimiz,
““OOnnllaarr,,  mmüüssllüümmaann  oollmmuuflflllaarr  mm››dd››rr??”” diye sordular. “Hay›r, yâ Resûlallah”
diyerek cevap verdiler. Efendimiz bu defa; “OOnnllaarraa  ggiiddiipp  ssööyylleeyyiinniizz,,  ggeerrii
ddöönnssüünnlleerr..  ÇÇüünnkküü  bbiizz  mmüüflflrriikklleerree  kkaarrflfl››,,  kkââffiirrlleerriinn  yyaarrdd››mm››nn››  iisstteemmeeyyiizz”” bu-
yurdular.

Nebî-i muhterem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz, Medîne ile Uhud
aras›ndaki fieyhayn denilen yere geldiler. Burada, geceyi geçirmek üzere ko-
naklad›lar. Henüz günefl batmam›flt›. Ordu içinde, düflmanla çarp›flmak ve
flehîdlik mertebesine kavuflmak isteyen çocuk yaflta sahâbîler de vard›. Sev-
gili Peygamberimiz, burada orduyu teftifl edince, on yedi kadar çocu¤un bu-
lundu¤unu gördüler. ‹çlerinden Râfi bin Hadîc, ayaklar›n›n ucuna basarak
yüksek görünmeye çal›fl›yordu. Hazreti Züheyr’in; “Yâ Resûlallah! Râfi’ iyi
ok atar” sözü üzerine, onu orduya ald›lar. Bunu gören Semüre bin Cündüp;
“Ben, güreflte Râfi’i yenebilirim. Onun için ben de gazâda bulunmak iste-
rim” dedi. Peygamber efendimiz tebessüm buyurup, ikisini gürefltirdi. Haz-
reti Semüre, Râfi’i yenince, onu da mücâhidler aras›na ald›lar. Di¤er çocuk-
lar, Medîne’ye, orada bulunanlar› korumak üzere gönderildiler.

Akflam ve yats› ezân›n›, Bilâl-i Habeflî yan›k sesiyle okudu. Sevgili Pey-
gamberimiz, namaz› k›ld›rd›ktan sonra, Muhammed bin Mesleme’yi elli ki-
flilik bir birli¤in bafl›na verdiler ve sabaha kadar nöbet tutmalar›n› emir bu-
yurdular. Eshâb-› kirâm istirâhata çekildi. O gece, Peygamber efendimizin
baflucunda nöbet tutma flerefi Hazreti Zekvân’a nasîb olmufltu.

Bu arada düflman ordusu, ‹slâm ordusunun fieyhayn’da istirâhata çekildi-
¤ini ö¤renip, ‹krime kumandas›nda bir süvâri birli¤ini devriye kolu olarak
vazifelendirdi. Henüz müslüman olmayan ‹krime, birli¤iyle Harre mevkiine
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kadar ‹slâm ordusuna sokulduysa da mücâhid devriyesinden korkarak, geri
çekildi.

Fecirden sonra Âlemlerin efendisi, Eshâb›n› uyand›rd›. Uhud da¤›na geldi-
ler. Burada iki ordu birbirini görebiliyordu. Bilâl-i Habeflî, ruhlar› coflturan, iç-
leri eriten yan›k sesiyle sabah ezân›n› okudu. Mücâhidler, silâhl› olarak sevgi-
li Peygamberimizin arkas›nda namazlar›n› k›ld›lar, duâlar›n› yapt›lar. Kâinat›n
sultân›, üzerlerine ikinci bir z›rh ve mübârek bafllar›na da mi¤ferini giydiler.

Bu s›rada, münâf›klar›n bafl› Abdullah bin Übey; “Biz, buraya kendimizi
öldürtmeye mi geldik? Bunu bafltan niye anlayamad›k” diyerek, 300 kadar
münâf›kla birlikte ‹slâm ordusunu terk ederek Medîne’ye geri döndü.

‹nanan, gönül birli¤i yapan, canlar›n›, bafllar›n› bu yola koyan ve gözünü
k›rpmayan, flehâdet rütbesine ulaflmak için can atanlar›n say›s› yedi yüz ka-
dard›. Hepsi de, sevgili Peygamberimizi, kanlar›n›n son damlas›na kadar ko-
rumak üzere söz verdiler.

Peygamberlerin efendisi sallallahü aleyhi ve sellem, mücâhidleri nizâma
soktu.

Orduyu, arkas› Uhud da¤›na, önleri Medîne’ye gelecek flekilde yerlefltir-
di. Sa¤ kanada Ukâfle bin Mihsan’›, sol kanada Ebû Seleme bin Abdülesed’i
kumandan tâyin etti. Sa’d bin Ebî Vakkâs ile Ebû Ubeyde bin Cerrâh önde,
okçu birliklerinin bafl›nda yer ald›lar. Z›rhl› kuvvetle-rin bafl›na Zübeyr bin
Avvâm, öndeki z›rhs›z kuvvetlerin bafl›na Hazreti Hamza geçtiler. Mikdâd
bin Amr’a, arkadaki kuvvetlerin bafl›nda vazife verildi. 

‹slâm ordusunun sol taraf›nda Ayneyn tepesi vard›. Bu tepede dar bir ge-
çit bulunuyordu. Resûl-i ekrem efendimiz, bu geçide Abdullah bin Cübeyr
kumandas›nda, elli okçu koydu. Okçular geçitte yerlerini ald›lar. Sevgili
Peygamberimiz, yanlar›na gelerek flu kesin emrini verdi; “BBiizzii  aarrkkaamm››zzddaann
kkoorruuyyuunnuuzz..  YYeerriinniizzddee  dduurruunnuuzz  vvee  bbuurraaddaann  hhiiçç  aayyrr››llmmaayy››nn››zz..  DDüüflflmmaann››  yyeennddii--
¤¤iimmiizzii  ggöörrsseenniizz  ddee  ssiizzee  hhaabbeerr  vveerrmmeeddiikkççee,,  aaddaamm  ggöönnddeerrmmeeddiikkççee  yyeerrlleerriinniizzddeenn
aassllaa  aayyrr››llmmaayy››nn››zz..  DDüüflflmmaann››nn  bbiizzii  ööllddüürreecceekklleerriinnii,,  ööllddüürrddüükklleerriinnii  ggöörrsseenniizz  ddee,,
ggeelliipp  bbiizzee  yyaarrdd››mmcc››  oollmmaayy››nn››zz..  OOnnllaarrddaann  bbiizzii  kkoorruummaayyaa  ççaall››flflmmaayy››nn››zz..  SSiizzee  yyöö--
nneellddiikkççee,,  ddüüflflmmaann  ssüüvvâârriilleerriinnii  ookkaa  ttuuttuunnuuzz..  ÇÇüünnkküü  ssüüvvâârriilleerr,,  aatt››llaann  ookkllaarraa  ddoo¤¤--
rruu  ggeelleemmeezzlleerr..  AAllllaahh’’››mm!!  BBuunnllaarr››  oonnllaarraa  tteebbllii¤¤  eettttii¤¤iimmee  sseennii  flflââhhiidd  ttuuttaarr››mm!!””

Bu emirlerini bir kaç defâ tekrarlayan sevgili Peygamberimiz; ‘‘’’KKuuflflllaarr››nn,,
cceesseeddlleerriimmiizzii  kkaapp››flfltt››kkllaarr››nn››  ggöörrsseenniizz  ddaahhîî,,  bbeenn  ssiizzee  aaddaamm  ggöönnddeerrmmeeddiikkççee  kkee--
ssiinnlliikkllee  yyeerriinniizzddeenn  aayyrr››llmmaayy››nn››zz..  EE¤¤eerr  bbiizziimm,,  kkââffiirrlleerrii  kk››rr››pp,,  aayyaakkllaarr››mm››zz  aalltt››nn--
ddaa  ççii¤¤nneeddii¤¤iimmiizzii  ggöörrsseenniizz  bbiillee,,  yyiinnee  bbeenn  ssiizzee  hhaabbeerr  ggöönnddeerrmmeeddiikkççee  aassllââ  yyeerrii--
nniizzii  tteerrkk  eettmmeeyyiinniizz!!......”” buyurdular. Sonra oradan ayr›l›p, ordunun bafl›na geç-
tiler.
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Sanca¤› Mus’ab bin Ümeyr’e verdiler. Hazreti Mus’ab, elinde sancak ol-
du¤u hâlde Peygamber efendimizin önünde yerini ald›.

Bu s›rada yeni evlenen Hazreti Hanzala, Medîne’den sür’atle Uhud’a ge-
lip, mücâhid saflar›na kat›ld›.

Uhud’a üç gün önce gelen müflrik ordusuna Ebû Süfyân kumanda ediyor-
du. Onlar Medîne’yi arkalar›na alacak flekilde yerlefltiler. Sa¤ kanattaki sü-
vârilere Hâlid bin Velîd, sol kanattaki süvârilere de ‹krime kumanda edecek-
ti. Saffân bin Ümeyye’nin de süvâri birliklerinin bafl›nda vazife ald›¤› rivâ-
yet edilmifltir. Müflrik sanca¤›n› Talha bin Ebî Talha tafl›yordu.

‹ki ordu aras›ndaki güç dengesi çok farkl›yd›. Kureyfl ordusu; say›, silâh
ve techîzat yönünden, ‹slâm ordusunun dört mislinden fazlayd›.

Kureyfl ordusunda; gürültü ve flamatadan geçilmiyor, intikam h›rslar›yla
gözleri deönen kad›nlar def, dümbelek çal›yor, flark›lar söyleyerek askeri sa-
vafla teflvik ediyor, tapt›klar› putlardan yard›m istiyorlard›.

Mücâhidlerin taraf›nda ise, duâlar ediliyor; “Allahü ekber! Allahü ek-
ber!...” diye tekbirler getiriliyor, “Dîn-i ‹slâm”›n korunmas› ve yay›lmas›
için Allahü teâlâdan yard›m taleb ediliyordu. Sevgili Peygamberimiz de,
kahraman Eshâb›n›, cihâda, cenâb-› Hakk’›n yolunda çarp›flmaya teflvik
ediyor, bu u¤urda kazanacaklar› sevâblar› anlatarak; ““EEyy  EEsshhââbb››mm!!  SSaayy››llaa--
rr››  aazz  oollaann  kkiiflfliilleerree,,  ddüüflflmmaannllaa  ççaarrpp››flflmmaakk  ggüüçç  ggeelliirr..  EE¤¤eerr  oonnllaarr,,  sseebbââtt  vvee  ggaayy--
rreett  ggöösstteerriirrlleerrssee,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ  oonnllaarr››  ffeerraahhll››¤¤aa  eerrddiirriirr..  ÇÇüünnkküü  AAllllaahhüü  tteeââllââ,,
kkeennddiissiinnee  iittââaatt  eeddeennlleerrllee  bbeerrââbbeerrddiirr......  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  ssiizzee  vvaaaadd  eettttii¤¤ii  mmüü--
kkââffââtt››  iisstteeyyiinniizz......”” buyuruyordu. Uhud gazâs›yla ilgili âyet-i kerîmelerde
de meâlen; ““(Ey mü’minler!) AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  vvee  RReessûûllüünnee (emrettiklerine)
iittââaatt  eeddiinn  kkii,,  mmeerrhhaammeett  oolluunnaass››nn››zz..  RRaabbbbiinniizzddeenn  mmaa¤¤ffiirreett  iisstteemmeeyyee  vvee  CCeenn--
nneett’’ee  ggiirrmmeeyyee  kkooflfluunnuuzz..  BBuunnuunn  iiççiinn  ççaall››flfl››nn››zz!!  CCeennnneett’’iinn  bbüüyyüükkllüü¤¤üü,,  ggöökklleerr
vvee  yyeerr  kküürreessii  kkaaddaarrdd››rr..  CCeennnneett,,  AAllllaahhüü  tteeââllââddaann  kkoorrkkaannllaarr  iiççiinn  hhaazz››rrllaanndd››..
BBuunnllaarr,,  aazz  bbuulluunnssaa  ddaa,,  ççookk  bbuulluunnssaa  ddaa,,  mmaallllaarr››nn››  AAllllaahh  yyoolluunnddaa  vveerriirrlleerr..
ÖÖffkkeelleerriinnii  bbeellllii  eettmmeezzlleerr..  HHeerrkkeessii  aaffffeeddeerrlleerr..  AAllllaahhüü  tteeââllââ  iihhssâânn  eeddeennlleerrii
sseevveerr..”” (Âl-i ‹mrân sûresi: 132-134)

“‹‹flflttee  oonnllaarr››nn  mmüükkââffââtt››,,  RRaabblleerriinnddeenn  bbiirr  mmaa¤¤ffiirreett  vvee  aa¤¤aaççllaarr››  aalltt››nnddaann  ››rr--
mmaakkllaarr  aakkaann  CCeennnneett’’lleerrddiirr..  OOnnllaarr,,  oorraaddaa  eebbeeddiiyyyyeenn  kkaallaaccaakkllaarrdd››rr..  BBööyyllee  yyaa--
ppaannllaarr››nn,,  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  vvee  RReessûûllüünnee  iittââaatt  eeddeennlleerriinn  mmüükkââffââtt››  nnee  ggüüzzeellddiirr!!””
buyuruluyordu. (Âl-i ‹mrân sûresi: 136)

Gönülleri îmânla dolu, gözlerinden cesâret k›v›lc›mlar› s›çrayan, flehîd
olmak arzusuyla yanan Eshâb-› kirâm yerlerinde duram›yor, bir an önce düfl-
mana at›lmak için emir bekliyordu. Bedr gazâs›nda oldu¤u gibi Hazreti Ali
beyaz, Zübeyr bin Avvâm sar›, Ebû Dücânede k›rm›z› renkteki sar›klar›n›
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bafllar›na ba¤lad›lar. Hazreti Hamza da deve kuflu kanad›ndan yap›lm›fl tu-
¤unu takt›.

‹ki ordu birbirlerine iyice yaklaflt›. Art›k heyecan son noktas›na gelmiflti.
Biraz sonra, bir tarafta, Allahü teâlân›n dînini yaymak için en yak›nlar› ile
savaflmaktan hiç tereddüt etmeyen ‹slâm mücâhidleri; di¤er tarafta, bât›l
yollar›nda ›srar eden ‹slâm düflmanlar› aras›nda büyük bir meydan savafl›
bafllayacakt›.

Bir ok at›m› yaklaflt›klar›nda, düflman saflar›ndan devesini ileri süren
z›rhl› bir müflrik, mücâhidlerden, çarp›flmak üzere er talebinde bulundu.
Herkesin kendisinden çekindi¤ini zannederek, dile¤ini üç defâ tekrarlad›.
Bunun üzerine ‹slâm ordusundan, uzun boylu, sar› sar›kl› bir kahraman mü-
câhidin, yaya olarak meydana yürüdü¤ü görüldü. Bu, Peygamber efendimi-
zin halas›n›n o¤lu Zübeyr bin Avvâm idi. ‹slâm ordusundan; “Allahü ek-
ber!...” nidâlar› yükseliyor, Hazreti Zübeyr’in muzaffer olmas› için duâ edi-
liyordu. Zübeyr bin Avvâm’›n, müflrike yaklafl›r yaklaflmaz, devesi üzerine
s›çrad›¤› görüldü. Deve üzerinde müthifl bir mücâdele bafllad›. Bu s›rada
sevgili Peygamberimizin; ““OOnnuu  yyeerree  ddüüflflüürr!!”” buyurdu¤u iflitildi. Hazreti Zü-
beyr, bu emri al›r almaz, râkibini afla¤› itti. Arkas›ndan kendi de atlay›p, k›-
l›c›n› boynuna çald›. Müflrikin tolgal› bafl› z›rhl› gövdesinden ayr›ld›. Efen-
dimiz, Zübeyr hazretlerine duâ ettiler. 

Sonra, müflriklerin sancakdâr› Talha bin Ebî Talha meydana f›rlad›; “‹çi-
nizde karfl›ma ç›kacak bir kimse var m›d›r?” diye ba¤›rd›. Karfl›s›na Allahü
teâlân›n aslan› Hazreti Ali ç›kt›. Bir vuruflta, bafltan aya¤a z›rhlara bürünmüfl
müflrik sancakdâr›n›n bafl›n› çenesine kadar yard›. Bunu gören sevgili Pey-
gamberimiz; “AAllllaahhüü  eekkbbeerr!!......  AAllllaahhüü  eekkbbeerr!!......”” diye tekbir getirdi. Buna Es-
hâb-› kirâm da kat›l›nca, tekbir sadâlar› yeri gö¤ü inletti.

Müflrik sanca¤›n›n yere düfltü¤ünü gören Talha’n›n kardefli Osman bin
Ebî Talha, meydana kofltu. Sancaklar›n› kald›r›p, er diledi. Ona da Hazreti
Hamza ç›kt›; “Yâ Allah!” diyerek Osman’›n omuzuna öyle bir k›l›ç indirdi
ki, sancak tutan kolu kopan müflrik yere düflüp can verdi.

Yine müflriklerden, Ebû Sa’d bin Ebî Talha yaya olarak meydana yürüdü.
O da bafltan aya¤a z›rhl› idi. Küfür sanca¤›n› yerden kald›rd› ve ‹slâm ordusu-
na dönüp; “Ben, Kusam’›n babas›y›m. Benim karfl›ma kim ç›kabilir?” diyerek
ba¤›rmaya bafllad›. Peygamber efendimiz, onun karfl›s›na yine Hazreti Ali’yi
ç›kard›. Hazreti Ali, o müflriki de öldürüp sancaklar›n› yere düflürdükten sonra,
mücâhidlerin saflar› aras›nda yerini ald›.

Bundan sonra pek çok müflrik s›ra ile meydana ç›k›p yere düflen sancaklar›-
n› kald›rarak, mücâhidlerden, karfl›lar›na ç›kacak yi¤it taleb ettiler. Fakat, her
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defâs›nda kahraman sahâbîler, Allahü teâlân›n izniyle gâlip geldi. Her sancak-
dâr öldürüldü¤ünde, ‹slâm askerinden tekbir sadâlar› yükseliyor, düflman safla-
r›na büyük bir üzüntü ve yeis çöküyordu. Hattâ flamatalar› ayyuka ç›kan müfl-
rik kad›nlar bile; “Yaz›klar olsun size!...” diyerek, kendi askerlerine bir taraftan
hakâret ediyorlar, bir taraftan da; “Daha ne duruyorsunuz?...” diyerek savafla
teflvik ediyorlard›.

Her iki taraf›n yerinde duramad›¤› bir anda, sevgili Peygamberimizin,
elinde tuttu¤u ve üzerinde; “KKoorrkkaakkll››kkttaa  aarr,,  iilleerrlleemmeekkttee  flfleerreeff  vvee  îîttiibbâârr  vvaarr..
‹‹nnssaann  kkoorrkkmmaakkllaa  kkaaddeerrddeenn  kkuurrttuullmmaazz””  beyti yaz›l› olan k›l›c›n› göstererek;
“BBuu  kk››ll››cc››  bbeennddeenn  kkiimm  aall››rr??”” buyurdu¤u iflitildi. Bunu duyan Eshâb-› ki-
râmdan birçoklar› hep birden almak için, ellerini uzatt›lar. Peygamberimiz
tekrar; ““BBuunnuunn  hhaakkkk››nn››  vveerrmmeekk  üüzzeerree  kkiimm  aall››rr??”” deyince, Eshâb-› kirâm
sustular ve geri durdular. K›l›c› harâretle isteyenlerden Zübeyr bin Avvâm;
“Ben al›r›m yâ Resûlallah” dedi. Peygamberimiz k›l›c› Hazreti Zübeyr’e
vermedi. Ebû Bekr, Ömer, Ali’nin istekleri de Peygamberimiz taraf›ndan
kabûl edilmedi. 

Ebû Dücâne; “Yâ Resûlallah! Bu k›l›c›n hakk› nedir?” diye sordu. Sev-
gili Peygamberimiz; “OOnnuunn  hhaakkkk››;;  ee¤¤iilliipp  bbüükküüllüünncceeyyee  kkaaddaarr,,  oonnuu  ddüüflflmmaannaa
vvuurrmmaakktt››rr..  OOnnuunn  hhaakkkk››,,  mmüüssllüümmaann  ööllddüürrmmeemmeenn,,  oonnuunnllaa  kkââffiirrlleerriinn  öönnüünnddeenn
kkaaççmmaammaanndd››rr..  OOnnuunnllaa  AAllllaahhüü  tteeââllââ  ssaannaa  zzaaffeerr  yyaahhuutt  flfleehhîîddlliikk  nnaassîîbb  eeddiinnccee--
yyee  kkaaddaarr,,  AAllllaahh  yyoolluunnddaa  ççaarrpp››flflmmaanndd››rr”” buyurunca, Ebû Dücâne; “Yâ Resû-
lallah! Ben onun hakk›n› yerine getirmek üzere al›yorum” dedi. Peygambe-
rimiz de elindeki k›l›c› ona teslîm etti. Ebû Dücâne çok cesâretli, kahraman
oldu¤u hâlde, harp meydanlar›nda çok kurnaz davran›r; ““HHaarrpp  hhiilleeddiirr”” ha-
dîs-i flerîfine eksiksiz riâyet ederdi. Ebû Dücâne hazretleri k›l›c› al›nca,
harp meydan›na do¤ru çal›ml›, vakârl› ve gururlu bir flekilde, beytler söyle-
yerek yürümeye bafllad›. Üzerinde, bir gömle¤i ve bafl›nda k›rm›z› sar›¤›n-
dan baflka bir fleyi yoktu.

Ebû Dücâne hazretlerinin bu yürüyüflü, Eshâb-› kirâm aras›nda pek hofl
karfl›lanmad›. Bunun üzerine Peygamber efendimiz; ““BBuu  bbiirr  yyüürrüüyyüüflflttüürr  kkii,,
bbuu  yyeerrlleerr (harp meydanlar›) dd››flfl››nnddaa  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  ggaaddaabb››nnaa  sseebbeeppttiirr”” bu-
yurarak, yaln›z düflmana karfl› çal›ml› yürümenin câiz oldu¤unu bildirdiler.

Daha fazla bekleyemeyen müflrik saflar›ndan Hâlid bin Velîd, emrinde-
ki kuvvetlerle hücûma kalkt›. Yerinde duramayan Eshâb-› kirâma, sevgili
Peygamberimiz de hücûm emrini verdiler. Bir anda; “Allahü ekber” sadâ-
lar› harp meydan›n› doldurmufltu. En önde Hazreti Hamza ellerindeki k›-
l›çlar›yla, z›rhs›z kuvvetlerin bafl›nda oldu¤u hâlde her gelen kâfire k›l›ç
sallamaya bafllad›. Büyük bir h›rsla gelen Hâlid bin Velîd’in kuvvetleri,
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derhal geriye püskürtüldü. Hâlid bin Velîd, bu defâ da¤ geçidindeki yer-
den dolafl›p, arkadan vurmak üzere genifl bir kavis çizerek Ayneyn tepesi-
ne vard›. Fakat Hazreti Abdullah bin Cübeyr ve emrindeki elli yi¤it, onla-
r› fliddetli bir ok at›fl›yla püskürttü.

Art›k savafl k›z›flm›flt›. Her iki taraf, olanca güçleriyle çarp›fl›yordu. Bir
sahâbî, en az dört müflrik ile mücâdele ederek, ilerlemeye çal›fl›yorlard›.
Hazreti Hamza, bir taraftan; “Allahü ekber! Allahü ekber!” nidâlar›yla ses-
leniyor, bir taraftan da; “Ben, Allahü teâlân›n aslan›y›m!” diyor ve düflma-
n› k›ra k›ra, ilerliyordu. Safvân bin Ümeyye, etrâf›ndakilere; “Hamza nere-
dedir? Bana gösteriniz” diyor, savafl meydan›n› araflt›r›yordu. Bir ara göz-
leri, iki k›l›ç ile vuruflan birini gördü ve; “Bu çarp›flan kim?” diye sordu.
Çevresindekiler; “Arad›¤›n kimse! Hamza!” dediler. Safvân; “Ben bu güne
kadar kavmini öldürmek için sald›ran, onun gibi h›rsl› ve gözü pek baflka
bir kimse görmedim” dedi.

Harbin iyice k›z›flt›¤› s›rada Muhâcirînden Zübeyr bin Avvâm, k›l›c›n
kendisine verilmemesinden dolay› üzgün oldu¤undan, kendi kendine; “Ben,
Resûlullah’tan k›l›c› istedim, lâkin Ebû Dücâne’ye verdi. Hâlbuki, ben, hala-
s› Safiyye’nin o¤luyum. Üstelik de Kureyflliyim. Hâlbuki önce ben istemifl-
tim. Gidip bakay›m Ebû Dücâne benden fazla ne yapacak?” dedi. Daha son-
ra Ebû Dücâne’yi tâkibe bafllad›. Ebû Dücâne hazretleri; “Allahü ekber!” di-
yerek tekbir, al›yor, müflriklerden kime rastlarsa, onu vurup öldürüyordu.
Müflriklerin en az›l›lar›ndan, iri cüsseli, her taraf› z›rhlarla kapl› sâdece göz-
leri görünen biri, Ebû Dücâne ile karfl›laflt›. Evvelâ kendisi, Ebû Dücâne haz-
retlerine hücûm etti. Ebû Dücâne, onun darbesinden kalkan›yla korundu.
Müflrikin k›l›c› Ebû Dücâne’nin kalkan›na gömüldü. K›l›c›na as›ld›, fakat ç›-
karamad›. S›ra Ebû Dücâne’ye gelmiflti. Bir k›l›ç darbesiyle râkibini öldürdü. 

Bundan sora Ebû Dücâne, her önüne ç›kan îmâns›z› devirerek, da¤›n ete-
¤inde defleriyle müflrikleri k›flk›rtan kad›nlar›n yan›na kadar geldi. Fakat k›-
l›c›n› kald›rd›¤› hâlde, Ebû Süfyân’›n han›m› Hind’i öldürmekten vaz geçti.
Bunu gören Zübeyr bin Avvâm kendi kendine; “K›l›c›n kime verilece¤ini
Allah ve Resûlü benden daha iyi bilir” diye söylendi. “Vallahi ben ondan da-
ha üstün çarp›flan, vuruflan bir kimse görmedim” buyurdu.

Mikdâd bin Esved, Zübeyr bin Avvâm, Hazreti Ali, Hazreti Ömer, Talha
bin Ubeydullah, Mus’ab bin Ümeyr hepsi de geçilmez bir kale idiler. Pey-
gamber efendimizin düflmana çok yak›n çarp›flt›¤›n›, tekrar tekrar hücûm et-
ti¤ini gören flanl› Eshâb, yerinde duram›yordu. Resûlullah’a bir zarar erifle-
bilir diyerek, etrâf›na toplan›yorlar, z›rhlara bürünmüfl düflmana göz açt›rm›-
yorlard›. Bu s›rada, Abdullah bin Amr hazretlerinin flehîd oldu¤u görüldü.
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Bu, Uhud’un ilk flehîdiydi. Onun flehîd oldu¤unu gören arkadafllar› aslan ke-
silerek, Allahü teâlân›n r›zâs› için düflman›n ortalar›na dalm›fllard›.

Savafl›n çok k›z›flt›¤› bir anda yi¤itli¤in sembolü Hazreti Abdullah bin
Cahfl ile okçular›n pîri Sa’d bin Ebî Vakkâs hazretleri karfl›laflt›lar. Çeflitli yer-
lerinden yaralanm›fllard›. Sa’d bin Ebî Vakkâs hazretleri diyor ki: “Uhud’da,
savafl›n fliddetli bir ân›yd›. Birdenbire Abdullah bin Cahfl yan›ma sokuldu,
elimden tuttu ve beni bir kayan›n dibine çekti. Bana; “fiimdi burada sen duâ
et, ben “âmîn” diyeyim. Ben duâ edeyim, sen de “âmîn” de!” dedi. Ben de;
“Peki” dedim. Ben flöyle duâ ettim: “Allah’›m, bana çok kuvvetli ve çetin düfl-
manlar› gönder. Onlarla k›yas›ya vuruflay›m. Hepsini öldüreyim. Gâzi olarak,
geri döneyim.” Benim yapt›¤›m bu duâya bütün kalbiyle; “Âmîn” dedi.

Sonra kendisi duâ etmeye bafllad›; “Allah’›m, bana zorlu düflmanlar gön-
der k›yas›ya onlarla vuruflay›m. Cihâd›n hakk›n› vereyim. Hepsini öldüreyim.
Sonunda biri beni flehîd etsin. Sonra dudaklar›m›, burnumu, kulaklar›m› kes-
sin. Kanlar içinde senin huzûruna geleyim. Sen; “Abdullah! Dudaklar›n›, bur-
nunu, kulaklar›n› ne yapt›n?” diye sordu¤unda; “Allah’›m, ben onlarla çok ku-
sur iflledim, yerinde kullanamad›m. Huzûruna getirmeye utand›m. Sevgili
Peygamberimin bulundu¤u bir savaflta, toza topra¤a buland›m, öyle geldim”
diyeyim” dedi. Gönlüm böyle bir duâya “âmîn” demeyi arzu etmiyordu. Fa-
kat o istedi¤i ve önceden söz verdi¤im için, istemeyerek; “Âmîn” dedim. 

Daha sonra, k›l›çlar›m›z› çekerek, savafla devam ettik. ‹kimiz de önümü-
ze geleni öldürüyorduk. O, son derece bahâd›râne sald›r›yor ve düflman saf-
lar›n› darmada¤›n ediyordu. Düflmana tekrar tekrar vuruyor, flehîd olmak için
tükenmez bir arzu ile yeniden sald›r›yordu. “Allahü ekber! Allahü ekber!...”
diye çarp›fl›rken k›l›c› k›r›ld›. O anda sevgili Peygamberimiz ona bir hurma
dal› uzatarak, savafla devam etmesini buyurdu. Bu dal bir mûcize olarak k›l›ç
oldu ve önüne gelenle vuruflmaya devâm etti. Pek çok düflman öldürdü. Sa-
vafl›n sonuna do¤ru Ebü’l-Hakem isminde bir müflrikin att›¤› oklarla arzu et-
ti¤i flehâdete kavufltu. fiehîd olunca, kâfirler cesedine hücûm ederek; burnu-
nu, dudaklar›n› ve kulaklar›n› kestiler. Her taraf› kana boyand›.”

Mücâhidler saf›nda, k›l›c›n›n k›n›n› k›r›p; “Ölmek, kaçmaktan çok daha
iyidir!” diyerek, müflriklerin aras›na yal›n k›l›ç dalan Kuzman, nice yi¤itlik-
ler, kahramanl›klar gösterdi. Tek bafl›na yedi-sekiz kâfir öldürdü. Sonunda ya-
ralan›p yere düfltü. Eshâb-› kirâm, onun bu kahramanl›¤›na flafl›p, Peygamber
efendimize bildirince; “OO  cceehheennnneemmlliikkttiirr”” buyurdular. Katâde bin Nu’mân
hazretleri, Kuzman’›n yan›na var›p; “Ey Kuzman! fiehâdet sana mübârek ol-
sun!” deyince, Kuzman; “Ben din gayreti için de¤il; Kureyfllilerin Medî-
ne’ye gelip, hurmal›¤›m› harâb etmemeleri için dö¤üfltüm!” dedi. Sonra ok
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ile bilek damarlar›n› delip, intihâr etti. Peygamber efendimizin; “OO  cceehheenn--
nneemmlliikkttiirr!!”” buyurmas›n›n hikmeti anlafl›ld›.

Savafl›n bafl›ndanberi, baflta âlemlerin efendisi sevgili Peygamberimiz ol-
mak üzere, bütün Eshâb-› kirâm büyük bir mücâdele verdiler. fiiddetli taar-
ruzlar ile müflrik ordusunu geriye püskürttüler. Tafltan, a¤açtan yapt›klar› ve
“Lât, Uzzâ, Hübel!” diye tapt›klar› putlardan fayda ve yard›m isteyen müflrik
gürûhu, mücâhidlerin bu kahramanl›klar› karfl›s›nda bozulup kaçmaya baflla-
d›. Onlar› harbe teflvik etmek için gelen kad›nlar, feryâtlar kopararak, kaçan
askerlere yetiflmeye çal›fl›yorlard›.

Kureyflli müflrikler, harp meydan›n› terk edip yanlar›nda getirdikleri mal-
lar› b›rak›p Mekke’ye do¤ru kaçmaya bafllay›nca, ‹slâm askerleri sevinerek,
Allahü teâlân›n kendilerine vaad etti¤i zafere kavufltuklar› için hamdettiler.
Say› ve kuvvetçe kat kat üstünlüklerine ra¤men müflrikler, müslümanlar kar-
fl›s›nda periflân olmufllard›. Birbirlerini çi¤neyerek kaçarlarken, flanl› Eshâb
da koval›yor, yetifltiklerini vurarak öldürüyordu. Bu hengâmede yeni evle-
nen Hanzala bin Ebû Âmir hazretleri, at› ile kaçmaya çal›flan müflrik ordu-
sunun bafl kumandan› Ebû Süfyân’a yetiflti. At›n›n bacaklar›na k›l›ç vurarak
at› yere çökertti. Yere düflen Ebû Süfyân, bütün gücüyle; “Ey Kureyflliler!...
Yetiflin!... Ben Ebû Süfyân’›m! Hanzala beni k›l›çla do¤ramak istiyor!...” di-
ye feryâda bafllad›. Onunla birlikte kaçmaya çal›flan müflrikler, bu hâli gör-
dükleri hâlde can derdine düflmüfller, kumandanlar› ile ilgilenmemifllerdi. 

Ancak, o anda Hazreti Hanzala’n›n hemen arkas›nda bulunan fieddâd bin
Esved müflriki, m›zra¤›n› Hanzala’n›n arkas›na saplad›. Hazreti Hanzala;
“Allahü ekber!” diyerek bir hamle yapmak istediyse de yere y›k›l›p flehîd ol-
du ve mübârek rûhu Cennet’e uçtu. Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sel-
lem efendimiz; “BBeenn,,  HHaannzzaallaa’’yy››,,  mmeelleekklleerriinn,,  ggöökkllee  yyeerr  aarraass››nnddaa,,  ggüümmüüflfl  bbiirr
tteeppssii  iiççiinnddee  yyaa¤¤mmuurr  ssuuyyuu  iillee  yy››kkaadd››kkllaarr››nn››  ggöörrddüümm”” buyurdu. Ebû Üseydî
flöyle anlatt›: “Resûlullah’›n bu sözünü iflitince, Hanzala’n›n yan›na vard›m.
Bafl›ndan ya¤mur suyu daml›yordu. Dönüp bunu Resûl-i ekreme haber ver-
dim.” Hazreti Hanzala’ya, GGaassîîll--üüll--mmeellââiikkee dediler.”

Müflriklerin kaçt›¤›n› gören Ayneyn geçidindeki okçular›n bâz›lar›, har-
bin bitti¤ini zannederek yerlerini terk ettiler. Kumandanlar› Abdullah bin
Cübeyr ve on iki kifli yerlerinde kald›lar. 

Hazreti Ali’nin kahramanl›¤› 

Bu esnâda tetikte bekleyen, her f›rsat› de¤erlendirmeye çal›flan Kureyfl ok-
çu birlik kumandan› Hâlid bin Velîd, geçitteki mücâhidlerin azald›¤›n› görün-
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ce, emrindeki süvârileri harekete geçirdi. ‹krime bin Ebî Cehl’le birlikte bir
anda Ayneyn geçidine geldiler. Abdullah bin Cübeyr hazretleri ile vefâkar, sâ-
d›k arkadafllar› saf hâlinde dizilip aç›ld›lar. Sadaklar›ndaki oklar bitinceye ka-
dar düflmana ok ya¤d›rd›lar. Sonra m›zraklar›yla, gö¤üs gö¤üse gelince de;
“Allahü ekber! Allahü ekber!” diye diye k›l›çlar›yla nice kahramanl›klar gös-
terdiler, îmânl› ile îmâns›zlar aras›nda, bire yirmibefl gibi çok nisbetsiz bir du-
rum vard›. fianl› Eshâb-› kirâm, Peygamberlerinin emrini yerine getirmek için,
kanlar›n›n son damlas›na kadar çarp›flt›lar. Birbiri arkas›ndan flehâdet flerbeti-
ni içip, mübârek vücûdlar› topra¤a düfltü ve ruhlar› Cennet’e uçtu (rad›yallahü
anhüm).

Müflrikler, kinlerinden Hazreti Abdullah’›n elbisesini soyarak, mübârek
vücûdunu m›zraklarla delik deflik ettiler. Karn›n› yar›p, iç organlar›n› d›flar›
ç›kard›lar.

Hâlid bin Velîd ve ‹krime, geçitteki mücâhidleri flehîd edince, sür’atle ‹s-
lâm ordusunun arkas›ndan sald›rd›lar. Eshâb-› kirâm, bir anda arkalar›nda,
peydâ olan düflman› görünce, toparlanmaya f›rsat bulamad›. Çünkü bir ço¤u
silâhlar›n› bile b›rakm›flt›. Her fley birden bire de¤iflti. Önde kaçan Kureyflli
müflrikler, Hâlid bin Velîd’in arkadan hücûma geçti¤ini görünce, tekrar dön-
düler. Mücâhidler, iki atefl aras›nda kalm›flt›. Düflman önden ve arkadan hü-
cûma geçerek mücâhidleri s›k›flt›rmaya bafllad›. Sahâbenin birbirleriyle irti-
batlar› kesildi. Da¤›lmak mecbûriyetinde kald›lar.

Hazreti Ali flöyle anlatt›: “Aralar›nda ‹krime bin Ebî Cehl’in de bulundu-
¤u bir müflrik birli¤inin ortas›na dald›m. Etrâf›m› sard›lar, ço¤unu k›l›çtan
geçirdim. Baflka bir birli¤in içine dald›m, onlardan da pek ço¤unu saf d›fl› et-
tim. Ecelim gelmedi¤i için bana bir fley olmam›flt›. Bir ara Resûlullah’› gö-
remedim. Kendi kendime; “Yemîn ederim ki, O, harp meydan›n› b›rak›p gi-
decek bir kimse de¤ildir. Her hâlde Allahü teâlâ yapt›¤›m›z uygunsuz hare-
ketlerden dolay› O’nu aram›zdan çekip, kald›rm›flt›r! Art›k benim için çarp›-
fla çarp›fla ölmekten baflka yol kalmam›flt›r” dedim ve k›l›c›m›n k›n›n› k›r-
d›m. Müflriklerin üzerine hücûm edip, onlar› da¤›tt›¤›mda, Resûlullah’›n on-
lar›n aras›nda kald›¤›n› gördüm. Anlad›m ki, Resûlullah’›, Allahü teâlâ me-
lekleriyle koruyordu.”

Düflman askerleri, Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin
yan›na kadar yaklaflm›fllard›. Durum çok tehlikeliydi. Sevgili Peygamberi-
miz, t›pk› askerî bir birlik gibi sebât ediyor, yerinden ayr›lm›yordu. Bir ta-
raftan düflmanla çarp›fl›yor, di¤er taraftan da da¤›lan Eshâb›n› toparlamaya
çal›flarak; “EEyy  ffiillâânn,,  bbaannaa  ddoo¤¤rruu  ggeell!!  EEyy  ffiillâânn,,  bbaannaa  ddoo¤¤rruu  ggeell!!  BBeenn  RReessûûlluull--
llaahh’’››mm..  BBaannaa  ddöönnüüpp  ggeelleennee  CCeennnneett  vvaarr””  buyuruyordu. Hazreti Ebû Bekr,
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Abdurrahmân bin Avf, Talha bin Ubeydullah, Ali bin Ebî Tâlib, Zübeyr bin
Avvâm, Ebû Dücâne, Ebû Ubeyde bin Cerrâh, Sa’d bin Mu’âz, Sa’d bin Ebî
Vakkâs, Habbâb bin Münzir, Üseyd bin Hudayr, Sehl bin Hanîf, Âs›m bin
Sâbit, Hâris bin Simme bir anda sevgili Peygamberimizin etrâf›nda halkala-
n›p O’nu korumak için canl› bir kale duvar› meydana getirdiler.

Bu s›rada Abbâs bin Ubâde hazretlerinin, da¤›lan Eshâb-› kirâm›n topar-
lanmas› için; “Ey kardefllerim! Bu u¤rad›¤›m›z musîbet, Peygamberimizin
emrini yerine getirmeyiflimizin bir neticesidir. Da¤›lmay›n›z! Peygamberi-
mizin etrâf›na geliniz! E¤er bizler, koruyucular›n yan›nda yer almaz da, Re-
sûlullah’a bir zarar gelmesine sebep olursak, art›k Rabbimizin kat›nda bizim
için ileri sürülecek bir mâzeret bulunmaz” diye ba¤›rd›¤› duyuldu. Hazreti
Abbâs bin Ubâde, yan›nda Hârice bin Zeyd ve Evs bin Erkam oldu¤u hâlde,
düflman›n içine “Allahü ekber!” nidâlar› ile yal›n k›l›ç dald›lar. Resûlul-
lah’›n u¤runda, O’nu korumak için kahramanca çarp›flt›lar. Hârice bin Zeyd,
on dokuz yerinden yara alm›flt›. Di¤erlerininki de ondan az de¤ildi. Nitekim
üçü de çok özledikleri flehîdlik mertebesine ulaflt›lar.

Eshâb-› kirâm, bu çok tehlikeli anda, Peygamber efendimizin etrâf›nda ya-
vafl yavafl toplanmaya bafllad›. Müflrikler, sevgili Peygamberimizi ve O’na
gövdelerini siper eden flanl› Eshâb›n› çember içine ald›lar. Her taraftan birlik
hâlinde ilerleyerek çemberi daralt›yorlard›. Kureyfllilerden bir grubun ileri at›l-
d›¤›n› gören Âlemlerin efendisi, yan›nda bulunan ve canlar›n› fedâ etmeye ha-
z›r olan Eshâb›na; “fifiuu  bbiirrllii¤¤ii  kkiimm  kkaarrflfl››llaarr??”” buyurunca. Vehb bin Kâbus haz-
retlerinin; “Can›m sana fedâ olsun yâ Resûlallah! Ben karfl›lar›m” deyip, ileri
f›rlad›¤› görüldü. Allahü teâlân›n flerefli ismini dilinden düflürmeyen bu kah-
raman, yal›n k›l›ç müflriklerin aras›na dald›. Peygamber efendimiz; ““SSeennii  CCeenn--
nneett’’llee  mmüüjjddeelleerriimm”” buyurdu. Onun düflman karfl›s›nda gösterdi¤i sebât ve gay-
retini görünce de; ““AAllllaahh’’››mm!!  OOnnaa  rraahhmmeett  eeyyllee!!  OOnnaa  aacc››..”” buyurdular. 

Müflriklerin Hazreti Vehb’i ortalar›na al›p m›zrakla flehîd ettiklerini gö-
ren Sa’d bin Ebî Vakkas, ona yard›m etmek için ileri at›ld›, düflman›n orta-
s›na girip, görülmemifl kahramanl›klar gösterdi. Bir çok kâfiri saf d›fl› etti.
Di¤erlerini de geri püskürterek, sevgili Peygamberinin yan›na geldi. Resûl-
i ekrem efendimiz, Hazreti Vehb için; ““BBeenn  sseennddeenn  rrââzz››yy››mm..  AAllllaahhüü  tteeââllââ  ddaa
rrââzz››  oollssuunn”” buyurdular.

Habîb-i ekrem efendimiz, mücâhidlerin çemberini yar›p, kendisine do¤-
ru bir müflrik bölü¤ünün ilerledi¤ini görünce, Hazreti Ali’ye; “OOnnllaarraa  hhüü--
ccûûmm  eett”” buyurdular. Hazreti Ali, hücûm edip, Amr bin Abdullah’› öldürüp,
di¤erlerini kaç›rd›. K›l›c› k›r›l›nca, Peygamberimiz, Zülfikâr’› ona verdi.
Baflka bir grup gelirken, Peygamber efendimiz; “YYââ  AAllii!!  BBuunnllaarr››nn  flfleerrrriinnii
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bbeennddeenn  ddeeff  eeyyllee”” buyurdular. Can›n› Resûlullah’a fedâ eden Allahü teâlân›n
aslan›, derhal hücûma geçti. fieybe bin Mâlik’i öldürüp, di¤erlerini geri püs-
kürttü. O anda Cebrâil aleyhisselâm gelip, Peygamber efendimize; ““YYââ  RRee--
ssûûllaallllaahh!!  BBuu  iiflfl,,  AAllii’’ddeenn  zzuuhhûûrr  eeddeenn  ffeevvkkaallââddee  bbiirr  cciivvaann  mmeerrttlliikkttiirr”” deyince,
Resûlullah efendimiz; “OO  bbeennddeenn,,  bbeenn  ddee  oonnddaann››mm”” buyurdular Cebrâil
aleyhisselâm da. “Ben de ikinizdenim” dedi. O esnâda bir ses; ““AAllii  ggiibbii  yyii--
¤¤iitt,,  ZZüüllffiikkâârr  ggiibbii  kk››ll››çç  bbuulluunnmmaazz”” diyordu.

Müflrikler, sevgili Peygamberimizin yan›na yaklaflam›yacaklar›n› anla-
y›nca, ok atmaya bafllad›lar. At›lan oklar, ya üzerinden geçiyor, ya önüne, ya
sa¤›na, veya soluna düflüyordu. Düflman› geriye püskürtmek için canlar›n›
difline takarak çarp›flan Eshâb-› kirâm, bu hâli görür görmez. Âlemlerin
efendisinin etrâf›na toplanarak, gelen oklara mübârek vücûdlar›n› siper et-
meye bafllad›lar. Peygamber efendimiz Eshâb›na, okla mukâbele etmesini
emir buyurunca, sahâbîler de düflmana ok atmaya bafllad›lar. Sevgili Pey-
gamberimiz, Sa’d bin Ebî Vakkâs hazretlerini önüne oturttular. Çok keskin
niflanc› olan Hazreti Sa’d süratle, pefl pefle düflmana ok ya¤d›rmaya bafllad›.
Sada¤›ndan yâni ok çantas›ndan her ok çekiflte; “Yâ Rabbî! Bu senin okun-
dur. Onunla düflman› vur!” diyor, Peygamber efendimiz de; ““AAllllaahh’’››mm!!
SSaa’’dd’’››nn  dduuââss››nn››  kkaabbûûll  eett!!  AAllllaahh’’››mm!!  SSaa’’dd’’››nn  ookkuunnuu  ddoo¤¤rruulltt!!......  DDeevvââmm  eett,,
SSaa’’dd!!  DDeevvaamm  eett!!  AAnnaamm--bbaabbaamm  ssaannaa  ffeeddââ  oollssuunn!!”” buyuruyordu. Bu flekilde
her ok at›flta, Peygamber efendimiz ayn› duâlar›n› tekrar ediyorlard›. 

Hazreti Sa’d’›n oku bitince, sevgili Peygamberimiz, kendi oklar›n› ona
verip att›rd›. Sa’d bin Ebî Vakkâs hazretlerinin her oku ya bir düflmana, ve-
ya bindi¤i hayvana isâbet ediyordu.

Müflriklerin ok at›fllar›nda, Ebû Talha hazretleri, sevgili Peygamberimi-
zin önüne gerilerek, gelecek her oka kendi vücûdu ve kalkan› ile siper olu-
yor, arada bir düflman› flaflk›na çeviren nâralar at›yordu. Peygamber efendi-
miz; ““AAsskkeerr  iiççiinnddee  EEbbûû  TTaallhhaa’’nn››nn  sseessii,,  yyüüzz  kkiiflfliiddeenn  hhaayy››rrll››dd››rr”” buyurdu. Ebû
Talha f›rsat buldukça, müflriklere ok atmaktan geri durmuyor, sert ve çok se-
rî ok at›yor, att›¤› bofla gitmiyordu. Att›¤› oklar› Resûl-i ekrem efendimiz,
merâk edip, mübârek bafl›n› yukar› kald›rd›kça, Ebû Talha, Resûlüllah’a bir
ok isabet eder korkusuyla; “Anam-babam can›m sana fedâ olsun yâ Resûlal-
lah! Mübârek bafl›n›z› kald›rmay›n›z. Size bir düflman oku isabet edip zarar
vermesin! Vücûdum, mübârek vücûduna siper ve sana fedâd›r! Beni bo¤az-
lamad›kça, sana ulaflamazlar! Ben ölmedikçe, size bir fley olmaz!...” diyerek
sevgili Peygamberimizi kendi nefsine tercih ederdi.

Uhud meydan›n›n her taraf›nda amans›z, müthifl bir çarp›flma bütün flidde-
tiyle devâm ediyor, bâz›lar› atl›, bâz›lar› da yaya olarak îmân-küfür mücâdele-
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sini sürdürüyorlard›. Eshâb-› kirâm daha toparlanamam›flt›. Peygamber efen-
dimizin etrâf›nda ancak otuz kadar sahâbî, pervâne gibi dönüyor; gelen okla-
ra, m›zraklara, k›l›çlara kendi vücûdlar›n› kalkan ediyorlard›. Tek arzular›;
Peygamber efendimizin emrini yerine getirmek ve O’na gelecek her türlü za-
rar› uzaklaflt›rmakt›. Yi¤itlerin serdâr› Hazreti Hamza, o hengâmede Peygam-
ber efendimizden ayr› düflmüfl, bir kalabal›¤›n ortas›nda iki elinde iki k›l›ç ile
çarp›fl›yor; “Allahü ekber!...” nidâlar›yla düflman›n kalbine korku sal›yordu.
fiimdiye kadar, tek bafl›na tam otuz bir müflrik öldürmüfl, pek ço¤unu da ya ko-
lundan veya baca¤›ndan etmiflti. Ortas›na düfltü¤ü müflrik sürüsünü da¤›tt›¤›
bir s›rada, Sibâ’ bin Ümmü Enmâr; “Bana karfl› koyabilecek bir yi¤it var m›?”
diyerek Hazreti Hamza’ya meydan okudu. Hazreti Hamza; “Yan›ma gel ey
sünnetçi kad›n›n o¤lu! Demek sen Allah’a ve Resûlüne meydan okuyorsun
öyle mi?” deyip, onu göz açt›rmadan bacaklar›ndan tutup yere serdi. Üzerine
çöküp, kafas›n› gövdesinden ay›rd›ktan sonra, karfl› kayan›n arkas›nda Vah-
flî’nin elinde m›zrak ile kendisine niflan ald›¤›n› gördü. Derhâl üzerine yürüdü,
önündeki sellerin açt›¤› çukura gelince, aya¤› kayd› ve arkas› üstü düfltü. O an-
da karn›ndan z›rh› aç›lm›flt›. F›rsat› yakalayan Vahflî, m›zra¤›n› f›rlatt›!... M›z-
rak, uçarak Hazreti Hamza’n›n mübârek vücûduna sapland› ve di¤er taraftan
ç›kt›. Kahramanlar›n büyü¤ü; “Allah’›m!” diyerek oraya çöktü. fiehîd olmufl,
özledi¤i makâma kavuflmufltu. Allahü teâlân›n yolunda, sevgili Peygamberi-
nin u¤runda can›n› fedâ etmiflti (rad›yallahü anh).

Bu s›rada, düflman saflar›nda birisi; “Ey Kureyfl cemâati! Akrabâl›k hakla-
r›n› gözetmeyen, kavminizi bölen Muhammed ile çarp›flmaktan geri durmay›-
n›z. E¤er Muhammed kurtulursa, ben kurtulmayay›m!...” diyerek müflrikleri
Kâinât›n efendisine sallallahü aleyhi ve sellem sald›rmaya teflvik ediyordu. Bu
ses, Âs›m bin Ebî Avf’›n idi. Ebû Dücâne hazretleri bu sesi iflitmiflti. Çarp›fla
çarp›fla, Âs›m bin Ebî Avf’› buldu ve hemen öldürdü. Fakat arkas›ndaki müfl-
rik Ma’bed, bütün gücüyle k›l›c›n› Hazreti Ebû Dücâne’ye sallad›. Allahü te-
âlân›n bir ihsân› olarak anî ve çok çabuk bir hareketle yere çöken Ebû Dücâne,
öldürücü darbeden kurtuldu. Derhâl kalk›p, k›l›c›n› Ma’bed’e vurarak öldürdü.

Kureyflli müflriklerin hedefleri, Âlemlerin efendisi idi. O’na yaklaflabilmek
için bütün güçlerini harc›yorlard›. Fakat, etrâf›nda pervâne gibi dönen, bir za-
rar olur korkusu ile canlar›n› fedâ etmekten zerre kadar kaç›nmayan flanl›, fle-
refli Eshâb› bir türlü geçemiyorlard›. Bu kahraman otuz yi¤it, Resûlullah efen-
dimizin önünde; “Yâ Resûlallah! Yan›ndan hiç ayr›lmamak üzere yüzümüz,
mübârek yüzünün önünde siper ve kalkan; vücûdumuz, mübârek vücûduna fe-
dâd›r; yeter ki sen selâmette ol” dediler. Müflrikler, gruplar hâlinde hücûm edi-
yorlard›. Fahr-i âlem efendimiz, yan›nda bulunan ve vücûdlar›n› kendisine si-

224



per eden kahraman Eshâb›na, bir grubu göstererek; ““AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  yyoolluunnddaa
vvüüccûûdduunnuu  bbiizzee  kkiimm  ffeeddââ  eeddeerr??”” buyurunca, Medîneli befl sahâbî ileri f›rlam›fl-
t›. Resûlullah efendimizin mübârek gözleri önünde; tekbirler alarak, döne dö-
ne çarp›flt›lar. Nihâyet bunlardan dördü flehîd oldu. Beflincisi on dört yerinden
yaralan›p yere düflünce, Âlemlerin efendisi; “OOnnuu,,  bbeenniimm  yyaann››mmaa  yyaakkllaaflfltt››rr››--
nn››zz”” buyurdu. Vücûdunun her yerinden kanlar ak›yordu. Sevgili Peygamberi-
miz oturarak, mübârek ayaklar›n› bafl›na yast›k yapt›lar. O hâlde flehîd olmak
flerefine kavuflan bu mutlu sahâbî, Umâre bin Yezîd hazretleriydi.

Talha bin Ubeydullah’›n kahramanl›¤›

Müflriklerin iyice yaklaflt›klar› bir s›rada, Peygamberimiz; ““fifiuunnllaarr››  kkiimm
kkaarrflfl››llaarr,,  kkiimm  dduurrdduurruurr??”” buyurdu. Talha bin Ubeydullah hazretleri; “Ben! Yâ
Resûlallah!” deyip, ileri at›lmak istedi. Peygamber efendimiz; “SSeenniinn  ggiibbii  ddaa--
hhaa  kkiimm  vvaarr??”” buyurdular. Medîneli sahâbîlerden biri; “Yâ Resûlallah! Ben!”
diyerek izin istedi. Sevgili Peygamberimiz; ““HHaayyddii,,  sseenn  kkaarrflfl››llaa”” buyurunca,
ileri f›rlad› ve müflriklerin üzerine at›ld›. Efline rastlanmad›k kahramanl›klar
gösterdi. Bir kaç îmâns›z› öldürdükten sonra flehâdet flerbetini içti. 

Resûl-i ekrem efendimiz, yine; “fifiuunnllaarraa  kkiimm  kkaarrflfl››  kkooyyaarr??” buyurdular.
Herkesten önce, yine Talha hazretleri ç›kt›. Peygamber efendimiz; “SSeenniinn  ggii--
bbii  ddaahhaa  kkiimm  vvaarr??” diye sorunca, Ensârdan bir mübârek; “Ben karfl›lar›m yâ Re-
sûlallah” dedi. Peygamberimiz; “HHaayyddii  oonnllaarr››  sseenn  kkaarrflfl››llaa”” buyurdular. O da
müflriklerle çarp›fla çarp›fla flehîd oldu. Bu flekilde Peygamber efendimizin o
anda yan›nda bulunan bütün sahâbîler, vurufla vurufla flehâdete erdiler. Kâinâ-
t›n sultân› efendimizin o anda yan›nda Talha bin Ubeydullah hazretlerinden
baflka kimse kalmam›flt›. Hazreti Talha, Resûlullah’a bir zarar eriflir diye en-
difle ediyor, dört bir tarafa kofluyor, kâfirlerle k›yas›ya çarp›fl›yordu onun bu
kadar serî k›l›ç sallamas›, bir anda Resûlullah’›n her taraf›ndaki düflmana kar-
fl›l›k vermesi, ok, m›zrak ve k›l›ç darbelerine vücûdunu kalkan yapmas› efline
rastlanmayacak bir hâdiseydi. Hazreti Talha, pervâne gibi dönüyor, kendisine
de¤en k›l›çlara hiç ald›rm›yordu. Dile¤i, Kâinât›n sultân›n› korumak, bu u¤ur-
da di¤er kardeflleri gibi flehîd olmakt›. Vücûdunda yara almayan yer kalma-
m›flt›, elbisesinde kandan baflka bir fley görünmez olmufltu. Fakat o buna ra¤-
men dört tarafa birden yetifliyordu. O s›rada Hazret-i Ebû Bekr ve Sa’d bin Ebî
Vakkâs hazretleri, Resûl-i ekrem efendimizin yan›na yetifltiler. 

Yi¤itlerin efendisi Hazreti Talha da bu arada kan kayb›ndan s›cak topra-
¤a düflüp bay›ld›. Her yeri k›l›ç, m›zrak ve ok darbeleriyle delik deflikti. Alt-
m›fl alt› büyük, say›lamayacak kadar da küçük yaras› vard›. Sevgili Peygam-
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berimiz, Hazreti Ebû Bekr’e, hemen Hazreti Talha’ya yard›ma koflmas›n›
emrettiler. Ebû Bekr-i S›ddîk, Hazreti Talha’n›n ay›lmas› için mübârek yü-
züne su serpti. Talha bin Ubeydullah hazretleri ay›l›r ay›lmaz; “Yâ Ebâ
Bekr! Resûlullah ne yap›yor?” diyerek, sevgi ve ba¤l›l›¤›n en güzelini gös-
terdi. Resûl-i ekremi sevmek, can›n›, O’nun mübârek vücûduna fedâ etmek
ancak bu kadar olurdu. Hazreti Ebû Bekr; “Resûlullah iyidir. Beni O gön-
derdi” deyince, Talha rahat bir nefes al›p; “Allahü teâlâya sonsuz flükürler
olsun. O sa¤ olduktan sonra her musîbet hiçtir” dedi. O s›rada bir kaç sahâ-
be daha yetiflmifllerdi. 

Âlemlerin efendisi, Muhammed Mustafâ sallallahü teâlâ aleyhi ve sel-
lem, Hazreti Talha’n›n yan›na teflrif ettiler. Yaral› mücâhid, Resûlullah’› sa¤
olarak görünce, sevincinden a¤lad›. Peygamber efendimiz, onun vücûdunu
mesh ettikten sonra, ellerini aç›p; “AAllllaahh’’››mm!!  OOnnaa  flfliiffââ  vveerr,,  kkuuvvvveett  iihhssâânn  eeyy--
llee”” diye duâ buyurdular. Resûl-i ekrem efendimizin bir mûcizesi olarak,
Hazreti Talha sapa sa¤lam aya¤a kalkt› ve tekrar düflmanla harbetmeye bafl-
lad›. Sevgili Peygamberimiz onun için; “UUhhuudd  ggüünnüü,,  yyeerr  yyüüzzüünnddee  ssaa¤¤››mmddaa
CCeebbrrââiill’’ddeenn,,  ssoolluummddaa  ddaa  TTaallhhaa  bbiinn  UUbbeeyydduullllaahh  ‘‘ddaann  bbaaflflkkaa  bbaannaa  yyaakk››nn  bbiirr
kkiimmsseenniinn  bbuulluunnmmaadd››¤¤››nn››  ggöörrddüümm..””  ““YYeerryyüüzzüünnddee  ggeezzeenn  cceennnneettlliikk  bbiirr  kkiimmssee--
yyee  bbaakkmmaakk  iisstteeyyeenn,,  TTaallhhaa  bbiinn  UUbbeeyydduullllaahh’’aa  bbaakkss››nn”” buyurdular.

Bütün cephede çarp›flma, olanca fliddeti ile devam ediyordu. Peygamber
efendimizin etrâf›nda Ebû Dücâne, sancakdâr Mus’ab bin Umeyr, Talha bin
Ubeydullah, Peygamberimizi korumak için arka saflardan koflup yetiflen Ne-
sîbe Hâtûn ve bir kaç sahâbî vard›. Müflriklere karfl›, Resûlullah efendimiz-
le birlikte çarp›fl›yorlard›. Tepeden t›rna¤a silâhl› ve z›rhlar içerisinde olan
ve mi¤feri bulunan az›l› müflrik Abdullah bir Hüneyd, sevgili Peygamberi-
mizi görünce, at›n› mahmuzlad›. “Ben Züheyr’in o¤luyum. Bana Muham-
med’i gösteriniz. Ya ben O’nu öldürürüm, yâhud O’nun yan›nda ölürüm!”
diye ba¤›r›yordu. At›n›, Peygamber efendimizin üzerine do¤ru sürerken,
Ebû Dücâne hazretleri önüne gerildi ve; “Gel bakal›m! Ben vücûdumla, Mu-
hammed aleyhisselâm›n mübârek vücûdunu koruyan bir kifliyim. Beni çi¤-
nemedikçe, O’na ulaflamazs›n!” dedi. At›n ayaklar›na k›l›c›n› vurup, Abdul-
lah bin Hüneyd’i yere düflürdü ve k›l›c›n› kald›rarak; “Al, bu da Harefle’nin
o¤lundan!” deyip, bir vuruflta yere serdi. Hâdiseyi seyreden Âlemlerin efen-
disi; ““AAllllaahh’’››mm!!  HHaarreeflflee’’nniinn  oo¤¤lluunnddaann  (Ebû Dücâne’den) bbeenn  nnaass››ll  rrââzz››  iisseemm,,
sseenn  ddee  ööyyllee  rrââzz››  ooll”” diyerek duâ buyurdu.

Müflriklerden çok keskin bir niflanc› ve her att›¤›n› vuran bir okçu olan
Mâlik bin Züheyr, her yerde Peygamber efendimizi ar›yor, bir f›rsat›n› bu-
lup ok ile vurmak istiyordu. Resûlullah efendimizin yak›nlar›na gelip, yay›-
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n› gerdi ve sevgili Peygamberimizin mübârek bafl›n› hedef alarak okunu f›r-
latt›. Göz aç›p kapay›ncaya kadar zaman yoktu. Hazreti Talha ân›nda elini
açarak hedef oldu. Ok, Hazreti Talha’n›n avucuna sapland› ve elini parçala-
d›. Parmaklar›n›n bütün sinirleri kesildi, elinin kemikleri k›r›ld›. Olanlar›
Fahr-i âlem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz de görmüfl ve: “EE¤¤eerr  (be-
ni korumak için elini oka uzat›rken) BBiissmmiillllaahh  ddeesseeyyddiinn,,  iinnssaannllaarr  ssaannaa  bbaakk››--
flfl››rrkkeenn,,  mmeelleekklleerr  sseennii  ggöökklleerree  yyüükksseellttiirrddii”” buyurmufllard›.

Mekkeli müflriklerden; Abdullah bir Kamîa, Übey bin Halef, Utbe bin Ebî
Vakkâs, Abdullah bin fiihâb-› Zührî ismindeki dört müflrik, Resûl-i-ekrem
efendimizin hayât›na son vermek için anlafl›p, yemîn etmifllerdi. Bu s›k›fl›k an-
da Resûlullah efendimiz, yan›nda bir kaç sahâbî oldu¤u hâlde düflmanla k›ya-
s›ya mücâdele ediyorlard›. Peygamber efendimizin önünde, sancakdâr Mus’ab
bin Umeyr hazretleri vard›. Hazreti Mus’ab, vücûduna giydi¤i z›rhdan dolay›,
sevgili Peygamberimize çok benziyordu. O da sa¤ elinde ‹slâm sanca¤› oldu¤u
hâlde müflriklerle müthifl bir mücâdeleye giriflmiflti. Bu s›rada z›rhlara bürün-
müfl olan ‹bn-i Kamîa, atl› olarak oraya yaklaflt›. Âvâz› ç›kt›¤› kadar; “Bana
Muhammed’i gösteriniz. O kurtulursa ben kurtulmayay›m!” diye ba¤›rarak,
Peygamber efendimize do¤ru at›n› mahmuzlad›. Hazreti Mus’ab ile Nesîbe Hâ-
tun karfl› koyup, vücûdlar›n› Peygamber efendimize siper yaparak çarp›flmaya
bafllad›lar. Bu kâfire ne kadar k›l›ç vurdularsa, z›rh›ndan dolay› te’sir etmedi.
‹bn-i Kamîa, Nesîbe Hâtun’a bir k›l›ç vurarak omuzunu parçalad›. Sonra Haz-
reti Mus’ab’›n sancak tutan sa¤ eline k›l›c›n› indirdi. Sa¤ eli kesilen Mus’ab bin
Umeyr, can›ndan üstün tuttu¤u mübârek ‹slâm sanca¤›n› yere düflürmeden sol
eline ald›. O esnada; ““MMuuhhaammmmeedd  (aleyhisselâm) RReessûûllddüürr..  OOnnddaann  öönnccee  ddee  RRee--
ssûûlllleerr  ggeellmmiiflflttiirr”” meâlindeki (Âl-i ‹mrân sûresi: 144) âyet-i kerîmeyi okuyordu.
‹bn-i Kamîa, bu defâ k›l›c›n› Hazreti Mus’ab’›n sol eline indirdi. Sol eli de ke-
silen flanl› sancakdâr, ‹slâm sanca¤›n› yere düflürmüyordu. Kahraman sahâbî,
sanca¤› kollar› ile tutup gövdesine bast›rarak dalgaland›rmaya devâm etti. ‹bn-
i Kamîa, bu defâ m›zra¤›n› flanl› sahâbînin vücûduna saplad›. O da, di¤er arka-
dafllar› gibi flehîd olarak âh›rete göçmüfltü.

Hazreti Mus’ab yere düflerken, flanl› ‹slâm sanca¤› yere düflürülmemifl,
onu hemen Mus’ab’›n sûretine giren bir melek kapm›flt›. Sevgili Peygambe-
rimiz; “‹‹lleerrii  yyââ  MMuuss’’aabb!!  ‹‹lleerrii!!” buyurdu¤unda, sanca¤› tutan melek; “Ben
Mus’ab de¤ilim” dedi. O zaman, Kâinât›n sultân› efendimiz onun melek ol-
du¤unu anlay›p, sanca¤› Hazreti Ali’ye verdi.

‹bn-i Kamîa ise, Hazreti Mus’ab’›, Peygamber efendimiz zannetti¤i için,
acele müflriklerin aras›na vard› ve; “Muhammed’i öldürdüm!” diyerek ba¤›r-
maya bafllad›. Bunu ifliten müflrikler, hedeflerine ulaflman›n verdi¤i haz ile
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daha da azg›nlaflt›lar. Hâdisenin asl›n› bilemeyen Eshâb-› kirâm›n ise, eli
aya¤› tutmaz olmufltu. Ortal›kta mâtem havas› esiyordu. Hazreti Ömer’in bi-
le elleri iki yana düflmüfl, arkadafllar›yla oldu¤u yere oturakalm›fllard›. Enes
bin Nadr onlar› o hâlde görünce; “Niçin oturuyorsunuz?” diye sordu.

Onlar da; “Resûlullah flehîd edilmifl!...” diye cevap verdiler. Hazreti
Enes de; “Resûlullah flehîd edildiyse, O’nun Rabbi (Allahü teâlâ) bâkîdir.
Resûlullah’dan sonra biz sa¤ kal›p da ne yapaca¤›z! Haydi kalk›n›z! Pey-
gamberimizin çarp›flarak mübârek can›n› fedâ etti¤i fley için, biz de can›m›-
z› fedâ edelim” dedi ve k›l›c›n›n k›n›n› k›r›p; “Allahü ekber!...” nidâlar›yla
yal›n k›l›ç düflman›n ortas›na dald›. Küffârdan bir çoklar›n› k›rd› ve flehîd
oldu. Sâdece yüzünde yetmifl yara vard›. Vücûdunda say›s›z yara oldu¤u
için, onu k›z kardeflinden baflkas› tan›yamam›flt›.

Eshâb-› kirâm›n pek ço¤u da¤›lm›fl, bir k›sm› da flehâdete ermiflti. Onla-
r›n bu da¤›n›kl›¤›ndan istifâde eden müflrikler, Resûl-i ekrem efendimizin
etrâf›na toplanm›fllard›. Taflla, k›l›çla iki cihân›n sultân›n› flehîd etmeye çal›-
fl›yorlard›. Üzerinde iki z›rh› oldu¤u için, darbeler, te’sir etmiyordu. Utbe
bin Ebî Vakkâs’›n att›¤› tafllar, sevgili Peygamberimizin mübârek yüzüne
de¤di ve alt duda¤› yaraland›. Alt çenesindeki mübârek sa¤ rebâiyye yâni
kesici difli k›r›ld›. O s›rada ‹bn-i Kamîa denilen müflrik de geldi ve k›l›c›n›
Âlemlerin efendisinin mübârek bafl›na vurdu. Sevgili Peygamberimizin mi¤-
feri parçaland›, iki halkas› da mübârek flakaklar›na batt›. Yine ‹bn-i Ka-
mîa’n›n vurdu¤u bir k›l›ç ile mübârek omuzundan yaraland›lar ve müslü-
manlar› düflürmek için Ebû Âmir’in kazd›¤› derin çukura yan› üzere düfltü-
ler. Sevgili Peygamberimiz, hâin ‹bn-i Kamîa için; “AAllllaahhüü  tteeââllââ  sseennii  zzeelliill
vvee  ppeerriiflflâânn  eettssiinn!!”” diye duâ ettiler. ‹bn-i Kamîa pek ziyâde sevinip; “Muham-
med’i öldürdüm! Muhammed’i öldürdüm!...” diye ba¤›rarak, Ebû Süfyân’›n
yan›na gitti. Müflrikler hedeflerine ulaflm›fllard›! Art›k Peygamberimizle il-
gilenmiyorlard›. Peygamber efendimizin bulundu¤u çukurun etrâf›ndan çe-
kilmifller, Eshâb-› kirâm ile çarp›flmaya koyulmufllard›.

Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz, çukura düfltü¤ünde,
mübârek yanaklar› kan›yordu. Mübârek ellerini yüzüne sürünce, ellerinin ve
sakal-› flerîfinin kana boyand›¤›n› gördüler. Bir damla yere düflmeden Ceb-
râil aleyhisselâm yetiflip, o mübârek kan› kapt› ve dedi ki: “Yâ Habîballah!
Allahü teâlân›n hakk› için, e¤er bu kandan bir damla yere düflse, k›yâmete
kadar yerde ot bitmezdi.” Fahri âlem efendimiz de; ““EE¤¤eerr  bbeennddeenn  bbiirr  ddaammllaa
kkaann  yyeerree  ddüüflfleerrssee,,  ggöökktteenn  aazzââbb  nnââzziill  oolluurr..  YYââ  RRaabbbbîî!!  KKaavvmmiimmii  aaffffeett!!  ÇÇüünnkküü
oonnllaarr  bbiillmmiiyyoorrllaarr’’’ buyurarak, kendisini öldürme¤e kalkan, mübârek vücû-
duna k›l›ç vurup, mübârek difllerini k›ran ve mübârek yüzünü kana boyayan
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kimselerin hidâyete gelmesi için duâ ediyorlard›.
Bu esnada, Ka’b bin Mâlik hazretleri; “Ey müslümanlar! Müjde! ‹flte Re-

sûlullah burada!...” diye yüksek sesle ba¤›r›yordu. Bu sesi ifliten flanl› Eshâb
yeniden hayat bulmufl gibi sevinçle oraya kofltu. Hazreti Ali ile Talha bin
Ubeydullah derhâl oraya gelerek çukurdan ç›kard›lar. Hazreti Ebû Ubeyde bin
Cerrâh, sevgili Peygamberimizin mübârek flakaklar›na batan mi¤ferin halkala-
r›n› diflleriyle çekerek ç›kard›. Bu demir parçalar›n› ç›kar›rken iki ön difli de
ç›kt›. Eshâb-› kirâmdan Mâlik bin Sinân hazretleri, Resûlullah efendimizin
mübârek yüzlerinden s›zan kan› emdiler. Bunun üzerine Peygamber efendi-
miz; ““KKaann››mm  kkaann››nnaa  kkaarr››flflaann  kkiimmsseeyyee  CCeehheennnneemm  aatteeflflii  ddookkuunnmmaazz’’”” buyurdu-
lar.

Müflrikler, tekrar üstlerine gelmeye bafllad›lar. Eshâb-› kirâm, Peygamber
efendimize yeniden kavuflman›n sevinci ile biranda Resûlullah efendimizin
etrâf›nda halka olup; hiç bir müflrik b›rakmad›lar. Peygamber efendimize ar-
t›k birfley yapamayacaklar›n› anlayan müflrikler, da¤›n tepesine ç›kmaya bafl-
lad›lar. ‹ki cihân›n sultân›, yan›nda bulunan Sa’d bin Ebî Vakkâs hazretleri-
ne; ““OOnnllaarr››  ggeerrii  ççeevviirr”” buyurdu. Hazreti Sa’d; “Yâ Resûlallah! Yan›mda sâ-
dece bir okum var. Bununla nas›l geri çevireyim?” diye suâl eyleyince, Re-
sûl-i ekrem efendimiz, tekrar ayn› emri verdiler. Bunun üzerine okçular›n pî-
ri Sa’d bin Ebî Vakkâs hazretleri, elini çantas›na götürüp, okunu att›. Hedefi-
ni bulan ok bir müflriki devirdi. Elini tekrar ok çantas›na uzatt›¤›nda, bir ok
daha oldu¤unu gördü. Dikkat etti, bu ok, biraz önceki oktu. Bir müflrik daha
öldü. Bu hâl, defâlarca sürdü. Sevgili Peygamberimizin bir mûcizesi olarak,
Hazreti Sa’d, her defâs›nda ok çantas›nda bir evvelki att›¤› oku bulmufltu. Pefl
pefle adamlar›n›n öldürüldü¤ünü gören Kureyflliler, da¤a ç›kmaktan vazgeç-
tiler. Afla¤› inip geriye çekildiler.

‹çlerinden Übeyy bin Halef, at›n›, Peygamber efendimize do¤ru sürerek;
“Nerededir, o peygamber oldu¤unu iddia eden kifli? Karfl›ma ç›ks›n da, be-
nimle çarp›fls›n!” diye ba¤›rmaya bafllad›. Eshâb-› kirâm, ona karfl› ç›kmak
istediyse de, sevgili Peygamberimiz müsâde etmedi. Haris bin Simme haz-
retlerinin m›zra¤›n› al›p ileri ç›kt›lar. Übeyy alça¤› at›n› mahmuzlay›p; “Ey
Muhammed! Sen kurtulursan, ben kurtulmayay›m!” diyerek yaklaflt›. Tepe-
den t›rna¤a z›rhlara bürünmüfltü. Âlemlerin efendisi, elindeki m›zra¤›
Übeyy’in boynuna f›rlatt›. M›zrak uçarak, mi¤feri ile z›rh yakas› aras›ndan
boynuna sapland›. Übeyy, s›¤›r gibi bö¤ürerek at›ndan yere yuvarland›. Ka-
burga kemikleri k›r›ld›. Müflrikler, onu kald›r›p, götürdüler. Yolda; “Mu-
hammed beni öldürdü!...” diyerek ba¤›ra ba¤›ra cân verdi.

Resûlullah efendimiz, yan›ndaki Eshâb› ile Uhud kayal›klar›na do¤ru
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ç›kmaya bafllad›lar. Kayalar›n yan›na var›nca, yukar› ç›kmak istediler. Ziyâ-
desiyle yoruldu¤u, üst üste iki z›rh giydi¤i ve mübârek vücûduna yetmiflten
ziyâde k›l›ç vuruldu¤u için tâkat getiremediler. Bunun üzerine Talha, Pey-
gamber efendimizi s›rt›na alarak kayalar›n üzerine ç›kard›. Sevgili Peygam-
berimiz; “TTaallhhaa,,  RReessûûlluullllaahh’’aa  yyaarrdd››mm  eettttii¤¤ii  zzaammaann  CCeennnneett  oonnaa  vvââcciibb  oolldduu””
buyurdular. Hiç mecâlleri kalmad›¤›ndan, ö¤le namaz›n› oturarak eda ettiler.

Da¤›n eteklerinde sahâbîler, her biri bir aslan kesilmifl, müflriklerin üzeri-
ne at›l›yorlard›. Peygamberimize k›l›ç vuranlara, dünyây› zindan yapm›fllard›.
Bir ara Hâtib bin Beltea, sevgili Peygamberimizin yan›na geldi ve; “Can›m sa-
na fedâ olsun yâ Resûlallah! Sana bunu kim yapt›!” diye suâl eyledi. Efendi-
miz; ““UUttbbee  bbiinn  EEbbîî  VVaakkkkââss,,  bbaannaa  ttaaflfl  aatt››pp  yyüüzzüümmee  vvuurrdduu  vvee  rreebbââiiyyyyee  ddiiflfliimmii
kk››rrdd››”” buyurunca, Hazreti Hâtib; “Yâ Resûlallah! O, ne tarafa gitti!” diye tek-
rar sordu. Peygamber efendimiz, iflâretle gitti¤i taraf› gösterdiler. Hazreti Hâ-
tib, derhal o tarafa kofltu. Araya araya Utbe’yi buldu. At›ndan düflürüp, bir vu-
ruflta bafl›n› kesti ve Resûlullah’›n huzûruna getirip müjde verdi. Peygamber
efendimiz de; “AAllllaahhüü  tteeââllââ  sseennddeenn  rrââzz››  oollssuunn..  AAllllaahhüü  tteeââllââ  sseennddeenn  rrââzz››  oollssuunn””
buyurarak, ona duâ ettiler.

Müflrikler, derlenip toparlanan ve yeniden hücûma geçen Eshâb-› kirâm kar-
fl›s›nda tutunamad›lar. Yetmifl ölü vererek, harp meydan›n› terk edip Mekke’ye
do¤ru yola koyuldular. Peygamber efendimizin flehîd oldu¤u flâyias› Medîne’ye
ulaflm›flt›. Hazreti Fât›ma, Hazreti Aifle, Ümmü Süleym, Ümmü Eymen, Ham-
ne binti Cahfl, Küaybe gibi han›mlar Uhud’a kofltular. Hazreti Fât›ma, babas›
Peygamber efendimizi yaral› görünce a¤lad›. Resûlullah efendimiz, onu tesellî
ettiler. Hazreti Ali kalkan› ile su getirdi. Fât›ma vâlidemiz, o su ile Peygamber
efendimizin mübârek yüzünü ve kanlar› y›kad›. Fakat yüzünün kan› dinmiyor-
du. Hazreti Fât›ma bir has›r parças›n› yak›p, külünü yaraya bas›nca, kan durdu.

Sonra harp meydan›na indiler. Önce yaral›lar tesbit edilerek, yaralar› sar›l-
d›. Müflrikler, bâz› flehîdleri tan›nmaz hâle getirmifllerdi. Kulak, burun ve di¤er
âzâlar›n› kesmifl, kar›nlar›n› yarm›fllard›. Abdullah bin Cahfl hazretleri bunlar
aras›nda idi. Bu hâli gören sevgili Peygamberimiz ve Eshâb› çok üzüldüler. En
güzîde sahâbîleri flehâdet flerbetini içmifl, Uhud topraklar›n› kanlar›yla sulaya-
rak Cennet’e uçmufllard›. Fakat flehîdlere yap›lan bu muâmele, dayan›lacak gi-
bi de¤ildi. Peygamber efendimizin yan› s›ra bütün sahâbîlerin hüzünle içleri
burkuluyordu. Bu manzara karfl›s›nda, Âlemlerin efendisi a¤lad›. Mübârek
gözlerinden yafllar akd›¤› hâlde; “BBeenn,,  flfluu  flfleehhîîddlleerriinn,,  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  yyoolluunnddaa
ccaannllaarr››nn››  ffeeddââ  eettttiikklleerriinnee,,  kk››yyââmmeett  ggüünnüü  flflââhhiiddlliikk  eeddeeccee¤¤iimm..  OOnnllaarr››  kkaannllaarr››yyllaa
ggöömmüünnüüzz..  VVaallllaahhii,,  kk››yyââmmeett  ggüünnüü  mmaahhflfleerree  yyaarraallaarr››  kkaannaayyaarraakk  ggeelleecceekklleerr..  KKaann--
llaarr››nn››nn  rreennggii  kkaann  rreennggii,,  kkookkuullaarr››  ddaa  mmiisskk  kkookkuussuu  oollaaccaakktt››rr.” buyurdu.
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Sevgili Peygamberimiz; ““HHaammzzaa’’yy››  ggöörreemmiiyyoorruumm..  OOnnuunn  hhââllii  nniiccee  oolldduu””
buyurdular. Hazreti Ali, aray›p buldu. Peygamberimiz oraya var›p akla gel-
medik bir manzara ile karfl›lafl›nca, dayanamad›lar. Hazreti Hamza’n›n ku-
laklar›, burnu ve sâir âzâlar› kesilmifl, yüzü tan›nmaz hâle getirilmifl, karn›
yar›lm›fl, ci¤erleri ç›kar›lm›flt›. Peygamber efendimiz mübârek gözlerinden
yafllar akt›¤› hâlde Hazreti Hamza’ya hitâben; ““EEyy  HHaammzzaa!!  HHiiçç  bbiirr  zzaammaann,,
hhiiççbbiirr  kkiimmssee,,  sseenniinn  kkaaddaarr  mmuussîîbbeettee  uu¤¤rraammaamm››flfl  vvee  uu¤¤rraammaayyaaccaakktt››rr..  EEyy  RReessûû--
lluullllaahh’’››nn  aammccaass››!!  EEyy  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  vvee  RReessûûllüünnüünn  aassllaann››  HHaammzzaa!!  EEyy  hhaayy››rr--
llaarr  iiflfllleeyyeenn  HHaammzzaa!!  EEyy  RReessûûlluullllaahh’’aa  kkoorruuyyuuccuu  oollaann  HHaammzzaa!!  AAllllaahhüü  tteeââllââ  ssaa--
nnaa  rrââhhmmeett  eeyylleessiinn!!......”” buyurdu.

Bu s›rada, karfl›dan telafl içinde gelen bir kad›n görüldü. Bu, sevgili Pey-
gamberimizin halas› Hazreti Safiyye vâlidemizdi. O da, di¤er han›mlar gibi,
Resûlullah efendimizin flehîd oldu¤u flâyias›n› iflitince, herfleyi unutmufl, kofla
kofla Uhud’a gelmiflti. Resûl-i ekrem efendimiz, halas›n› görünce, flehîdlerin
hâline dayanamaz düflüncesi ile, o¤lu Zübeyr bin Avvâm hazretlerine; ““AAnnnnee--
nnii  ggeerrii  ççeevviirr,,  kkaarrddeeflfliinniinn  cceesseeddiinnii  ggöörrmmeessiinn”” buyurdu. Hazreti Zübeyr, koflarak
annesinin yan›na vard›. Mübârek Hâtun heyecanla; “O¤lum! Resûlullah’dan
haber ver!...” dedi. Yanlar›na Hazreti Ali de gelmiflti. O; “Resûlullah hamdol-
sun iyidir” deyince, ferâhlad›, fakat; “O’nu bana gösterin” demekten kendini
alamad›. Hazreti Ali, Âlemlerinin efendisini iflaretle gösterdi. Hazreti Safiyye
vâlidemiz, iki cihân›n güneflini sa¤ olarak görünce, çok sevindi ve Allahü te-
âlâya hâmd eyledi. Bu defâ, kardefli Hazreti Hamza’n›n durumunu görmek
için ileri yürümek istedi. O¤lu Zübeyr; “Anneci¤im! Resûlullah, geri dönme-
nizi emrediyor” deyince, Hazreti Safiyye; “E¤er ona yap›lan› bana gösterme-
mek için geri döneceksem, zâten ben kardeflimin cesedinin kesilip biçildi¤ini
ö¤renmifl bulunuyorum. O, bu hâle Allahü teâlâ yolunda u¤ram›fl bulunuyor.
Biz, bu yolda daha beterlerine de râz›y›z. Sevâb›n› Allahü teâlâdan bekleyece-
¤iz. ‹nflâallah sabredip, katlanaca¤›z” dedi. Zübeyr bin Avvâm hazretleri gelip
bunu bildirince, Peygamber efendimiz; “ÖÖyyllee  iissee  bb››rraakk  ggöörrssüünn”” buyurdu. 

Hazreti Safiyye, Hazreti Hamza’n›n cesedinin yan›na oturdu ve sessizce
a¤lad›.

Hazreti Safiyye gelirken yan›nda iki h›rka getirmiflti. Onlar› ç›kar›p; “Bun-
lar› kardeflim Hamza için getirdim, ona sar›n›z” dedi. Seyyid-üfl-fiühedâ yâni
flehîdlerin efendisi olan Hazreti Hamza’y› bu h›rkalardan biri ile kefenlediler.

Habîbullah efendimiz, sancakdâr Mus’ab bin Umeyr’in bafl ucuna geldiler,
Hazreti Mus’ab’›n elleri kesilmifl, pek çok yerinden yara alm›flt›. Etrâf› kan gö-
lü halindeydi. Peygamber efendimiz, burada da çok hüzünlendiler ve bu aziz
flehîdlere hitâben, Ahzâb sûresinden 23. âyet-i kerîmeyi okudular. Meâlen;
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“MMüü’’mmiinnlleerrddeenn  ööyyllee  yyii¤¤iittlleerr  vvaarrdd››rr  kkii,,  OOnnllaarr  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  vveerrddiikklleerrii  ssöözzddee  ssaa--
ddââkkaatt  ggöösstteerrddiilleerr..  OOnnllaarrddaann  bbââzz››llaarr››  flfleehhîîdd  oolluunnccaayyaa  kkaaddaarr  ççaarrpp››flflaaccaa¤¤››nnaa  ddââiirr
vveerrddii¤¤ii  ssöözzüü  yyeerriinnee  ggeettiirrddii (flehîd oldu). KKiimmiissii  ddee  flfleehhîîdd  oollmmaayy››  bbeekklliiyyoorr..  OOnn--
llaarr  vveerrddiikklleerrii  ssöözzüü  aassllââ  ddee¤¤iiflflttiirrmmeeddiilleerr”” buyruluyordu. Peygamber efendimiz,
bundan sonra da flöyle buyurdu; “AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  RReessûûllüü  ddee  flflââhhiiddddiirr  kkii,,  ssiizz  kk››--
yyââmmeett  ggüünnüü  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  hhuuzzûûrruunnddaa  flfleehhîîdd  oollaarraakk  hhaaflflrroolluunnaaccaakkss››nn››zz..””

Daha sonra, yan›ndakilere dönüp; “BBuunnllaarr››  zziiyyâârreett  eeddiinniizz..  KKeennddiilleerriinnee  ssee--
llââmm  vveerriinniizz..  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  yyeemmîînn  eeddeerriimm  kkii,,  kkiimm  bbuunnllaarraa  bbuu  ddüünnyyââddaa  sseellââmm
vveerriirrssee,,  kk››yyââmmeettttee  bbuu  aazzîîzz  flfleehhîîddlleerr  kkeennddiilleerriinnee  mmuukkââbbiill  sseellââmm  vveerreecceekklleerrddiirr..””

Mus’ab bin Umeyr hazretlerine kefen olacak bir fley bulamad›lar. Kendi
kaftan› mübârek vücûdunu tam örtmüyordu. Bafl taraf›na örtseler ayaklar›, ayak
taraf›na örtseler bafl› aç›kta kal›yordu. Habîb-i ekrem efendimiz; “BBaaflfl  ttaarraaff››nn››
kkaaffttaannllaa,,  aayyaakkllaarr››nn››  iissee  ››zzhh››rr  oottuu  iillee  öörrttüünnüüzz”” buyurdular. Hayât›n› ‹slâm’a hiz-
metle geçiren ve bu u¤urda flehîdlik mertebesine kavuflan bu mutlu sahâbî, dün-
yâdan yar›m kefen ile ayr›ld›.

Di¤er flehîdler, namazlar› k›l›n›p, kanl› elbiseleri ile ikifler üçer bir kabre
konarak defnedildiler (rad›yallahü anhüm). Uhud gazâs›nda yetmifl flehîd ve-
rilmiflti. Bunlardan altm›fl dördü Ensârdan, alt›s› Muhâcirlerden idi.

Eshâb-› kirâm›n ço¤unun akrabâlar› flehîd olmufltu. Bu sebeple, gönülleri
yaral› idi. Kalanlar› tesellî için, Habîb-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efen-
dimiz buyurdular ki: “VVaallllaahhii,,  EEsshhââbb››mmllaa  bbiirrlliikkttee  bbeenn  ddee  flfleehhîîdd  oolluupp,,  UUhhuudd  ddaa--
¤¤››nn››nn  bbaa¤¤rr››nnddaa  ggeecceelleemmeeyyii  nnee  kkaaddaarr  iisstteerrddiimm..  KKaarrddeeflfllleerriinniizz  flfleehhîîdd  oolldduukkllaarr››  zzaa--
mmaann,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ  oonnllaarr››nn  rrûûhhllaarr››nn››  yyeeflfliill  kkuuflflllaarr››nn  kkuurrssaakkllaarr››nnaa  kkooyydduu..  OOnnllaarr,,
CCeennnneett’’iinn  ››rrmmaakkllaarr››nnaa  ggeelliirr,,  ssuullaarr››nnddaann  iiççeerrlleerr..  MMeeyyvveelleerriinnddeenn  yyeerrlleerr..  CCeenn--
nneett’’iinn  ddöörrtt  bbiirr  bbuuccaa¤¤››nn››  sseeyyrreeddeerrlleerr..  GGüülliissttaannllaarr››nnddaa  uuççaarrllaarr..  DDaahhaa  ssoonnrraa  AArrflfl--››
ââllââ  aalltt››nnaa  aass››llaann,,  aallttuunn  kkaannddiilllleerriinn  iiççiinnee  ggiirriipp  aakkflflaammllaarrllaarr..  OOnnllaarr,,  bbööyyllee  yyiiyyeecceekk
vvee  iiççeecceekklleerriinn  hhooflfllluu¤¤uunnuu,,  ggüüzzeellllii¤¤iinnii  ggöörrüünnccee;;  ““Keflke, Allahü teâlân›n, bize
neler ikram etti¤ini kardefllerimiz bilselerdi de, cihâddan çekinmeseler, çarp›fl-
maktan korkup, düflmandan yüz çevirmeselerdi” ddeerrlleerr..  AAllllaahhüü  tteeââllââ  ddaa;;  ““Ben
sizin ahvâlinizi onlara bildiririm” bbuuyyuurrdduu.. (Ve âyet-i kerîme indirip meâlen
flöyle buyurdu:) ““SSaakk››nn  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  yyoolluunnddaa  flfleehhîîdd  oollaannllaarr››  ööllüülleerr  ssaannmmaayy››--
nn››zz!!  DDoo¤¤rruussuu  oonnllaarr,,  RRaabblleerrii  kkaatt››nnddaa  ddiirriiddiirrlleerr..  ÖÖyyllee  kkii,,  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  kkeennddiillee--
rriinnee  vveerrddii¤¤ii,,  iihhssâânn  eettttii¤¤ii  flfleehhîîddlliikk  mmeerrtteebbeessiiyyllee,,  hheeppssii  ddee  sseevviinneerreekk,,  CCeennnneett  nnîî--
mmeettlleerriiyyllee  rr››zz››kkllaann››rrllaarr..  AArrkkaallaarr››nnddaann  flfleehhîîddlliikkllee  hheennüüzz  kkeennddiilleerriinnee  kkaatt››llaammaayyaann--
llaarr  hhaakkkk››nnddaa  ddaa;;  ““OOnnllaarraa  hhiiçç  bbiirr  kkoorrkkuu  yyookkttuurr  vvee  oonnllaarr  mmaahhzzûûnn  ddaa  oollmmaayyaaccaakk--
llaarrdd››rr””  ddiiyyee  mmüüjjddee  vveerrmmeekk  iisstteerrlleerr..  OOnnllaarr,,  AAllllaahhüü  tteeââllââddaann  ggeelleenn  bbiirr  nnîîmmeettllee,,
hhaattttââ  ddaahhaa  ffaazzllaass››yyllaa  sseevviinniirrlleerr..  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn,,  mmüü’’mmiinnlleerree  oollaann  mmüükkââffââtt››nn››
zzââyyii  eettmmeeyyeeccee¤¤ii  mmüüjjddeessii  iillee  nneeflfl’’eelleenniirrlleerr..””  (Âl-i ‹mrân sûresi: 169-171) ... AAll--
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llaahhüü  tteeââllââ,,  oonnllaarraa  ggöörrüünnüüpp;;  ““Ey kullar›m! Can›n›z neyi çekiyorsa, söyleyiniz,
size onu fazlas›yla tatt›ray›m” bbuuyyuurruurr..  OOnnllaarr  ddaa;;  ““Ey Rabbimiz! Senin bize ih-
sân etti¤in nîmetlerden daha üstün bir nîmet yok ki, onu isteyelim. Biz, Cen-
net’te istedi¤imiz fleylerden yeyip duruyoruz. Ancak biz istesek; rûhlar›m›z›n
cesedlerimize geri çevrilip dünyâya döndürülmemizi ve senin yolunda çarp›fla-
rak tekrar öldürülmemizi isteriz” ddeerrlleerr..””

Art›k burada yap›lacak bir fley kalmam›flt›. Derlenip toparland›lar. Cihâd-›
fî sebîlillah yâni Allahü teâlân›n dînini yaymak için geldikleri Uhud’da, târihin
eflsiz bir gazâs› yap›lm›flt›. Gözlerin göremeyece¤i, hayâlleri aflan Eshâb-› kirâ-
m›n nice kahramanl›klar›na flâhid olunmufl, küffâra bir ders daha verilmiflti.

Âlemlerin efendisi sallallahü aleyhi ve sellem, mübârek Eshâb›yla nûrlu
Medîne’ye do¤ru hareket ettiler. Harre mevkiine geldiklerinde, Eshâb›n› saf
hâline geçirip, mübârek ellerini kald›rarak, Allahü teâlâya yalvarmaya ve flöy-
le duâ etmeye bafllad›lar “AAllllaahh’’››mm!!  HHaammdd  vvee  sseennaa  eenn  ççookk  ssaannaadd››rr..  AAllllaahh’’››mm!!
SSeenniinn  ddaallââlleettttee  bb››rraakktt››¤¤››nn››  hhiiddââyyeettee  eerrddiirreecceekk,,  hhiiddââyyeettee  eerrddiirrddii¤¤iinnii  ddee  ssaapptt››rraa--
ccaakk  yyookkttuurr......  AAllllaahh’’››mm!!  BBiizzee  îîmmâânn››  sseevvddiirr..  KKaallbblleerriimmiizzii  îîmmâânn  iillee  ssüüssllee..  BBiizzii,,
kküüffüürr,,  aazzgg››nnll››kk  vvee  ttaaflflkk››nnll››kkttaann  nneeffrreett  eettttiirr..  DDiinn  vvee  ddüünnyyââmm››zzaa  zzaarraarrll››  oollaann  flfleeyy--
lleerrii  bbiilleennlleerrddeenn,,  ddoo¤¤rruu  yyoollaa  eerreennlleerrddeenn  eeyyllee..  AAllllaahh’’››mm!!  BBiizzlleerrii;;  mmüüssllüümmaann  oollaa--
rraakk  yyaaflflaatt  vvee  mmüüssllüümmaann  oollaarraakk  ööllddüürr..  BBiizzii,,  ssââlliihhlleerr  vvee  iiyyiilleerr  zzüümmrreessiinnee  iillhhââkk  eeyy--
llee..  ÇÇüünnkküü  oonnllaarr,,  nnee  flfleerreeff  vvee  hhaayyssiiyyeettlleerriinnii  kkaayybbeeddeennlleerrddiirr,,  nnee  ddee  ddiinnlleerriinnddeenn
ddöönneennlleerrddiirr..  AAllllaahh’’››mm!!  SSeenniinn  RReessûûllüünnüü  yyaallaannllaayyaann,,  sseenniinn  yyoolluunnddaann  yyüüzz  ççeevvii--
rreenn,,  PPeeyyggaammbbeerriinnllee  hhaarrbbeeddeenn  kkââffiirrlleerriinn  ddee  cceezzââllaarr››nn››  vveerr!!  OOnnllaarraa  hhaakk  vvee  hhaakkîî--
kkaatt  oollaann  aazzââbb››nn››  iinnddiirr!!......  ÂÂmmîînn!!”” Eshâb-› kirâm da, “Âmîn! Âmîn” diyerek bu
duâya ifltirak ettiler.

Sevgili Peygamberimiz, Eshâb›yla Medîne’ye yaklaflm›fllard›. Medîne’de
kalan kad›nlar, çocuklar yollara dökülmüfl, merâk ve hüzün ile, gelen ordunun
içinde Kâinât›n efendisini görmeye çal›fl›yorlard›. O’nun, cihân› ayd›nlatan
nûrlu yüzünü görünce, Allahü teâlâya hamd ediyorlard›. Sonra, gözler orduya
tak›l›yor, babalar, efendiler, o¤ullar, day› ve amcalar aran›yordu. Göremezler-
se... gözyafllar›n› tutam›yorlard›. Eshâb›n›n bu hüzünlü hâlini gören merhâmet
deryâs› Resûl-i ekrem efendimiz de, çok üzülüyor, mübârek gözlerinden yafl
ak›t›yorlard›.

Bir ara Sa’d bin Mu’âz hazretlerinin annesi Kebfle hâtunun, Peygamber
efendimize yaklaflt›¤› görüldü. Uhud’da, o¤lu Amr flehîd olmufltu. Huzûr-› sa-
âdete geldi¤inde; “Anam-babam, can›m sana fedâ olsun yâ Resûlallah! Elham-
dülillah ki seni sa¤ sâlim olarak gördüm. Sen selâmette olduktan sonra, bütün
felâketler bana hiç gelir!” dedi. Ci¤erpâresi o¤lunu sormad›. Sevgili Peygam-
berimiz ona, o¤lu Amr için bafl sa¤l›¤› diledikten sonra; ““EEyy  SSaa’’dd’’››nn  aannnneessii!!  SSaa--
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nnaa  vvee  oonnuunn  eevv  hhaallkk››nnaa  mmüüjjddeelleerr  oollssuunn  kkii,,  oonnllaarrddaann  flfleehhîîdd  ddüüflfleennlleerriinn  hheeppssii  ddee
CCeennnneett’’ttee  ttooppllaanndd››llaarr  vvee  bbiirrbbiirrlleerriinnee  aarrkkaaddaaflfl  oolldduullaarr..  OOnnllaarr,,  eevv  hhaallkk››nnaa  ddaa  flfleeffââ--
aatt  eeddeecceekklleerrddiirr”” buyurdu. Kebfle hâtûn; “Allahü teâlâdan gelen her fleye râz›y›z
yâ Resûlallah! Bu müjdelerden sonra art›k onlar için kim a¤lar! Siz, geride ka-
lanlar için duâ buyurunuz” dedi. Âlemlerin efendisi de; “AAllllaahh’’››mm!!  OOnnllaarr››nn
kkaallbblleerriinnddee  bbuulluunnaann  üüzzüünnttüülleerrii  ggiiddeerr!!  AArrkkaaddaa  kkaallaannllaarr››nn››  ddaa,,  ggeerriiddee  kkaallmm››flflllaarr››nn
eenn  hhaayy››rrll››ss››  eeyyllee!!”” diye duâ buyurdular.

Peygamber efendimiz, Eshâb›na, bedenî isteklerle mücâdeleyi kasdederek;
““(Ey Eshâb›m! fiimdi) kküüççüükk  cciihhââddddaann  ddöönnddüükk,,  bbüüyyüükk  cciihhââddaa  bbaaflflll››yyaaccaa¤¤››zz””
buyurdular. Sonra, herkesin evlerinde istirâhate çekilmelerini ve yaral›lar›n
yaralar›n› tedavi etmelerini tavsiye ettiler. Kendileri de yaral› idi. Do¤ruca, sa-
âdethânelerine gittiler.

Hamra-ul Esed seferi

Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem, Medîne’ye döndü¤ünde, müfl-
riklerin her an geri dönüp Medîne’yi basabilecekleri ihtimâli oldu¤undan,
tedbir ald›. Ertesi gün, yaral› olduklar› hâlde, müslümanlar›n dünkü harpten
dolay› zay›f düflmedi¤ini bildirmek, düflmana göz da¤› vererek Medîne’ye
tekrar dönmelerini önlemek için, Bilâl-i Habeflî’ye; ““RReessûûlluullllaahh,,  ssiizzee  ddüüflfl--
mmaann››  ttaakkiipp  eettmmeeyyii  eemmrreeddiiyyoorr!!  DDüünn,,  UUhhuudd’’ddaa  bbiizziimmllee  bbeerraabbeerr  ççaarrpp››flflmmaayyaann--
llaarr  ggeellmmeeyyeecceekk,,  ssââddeeccee  ççaarrpp››flflmmaayyaa  kkaatt››llaannllaarr  ggeelleecceekklleerrddiirr,,  ddee!!” buyurdu. O
da, Eshâba bu emri duyurunca, ço¤u yaral› olduklar› hâlde derhal haz›rlan-
d›lar. Hattâ a¤›r yaral› olan Abdullah ile Râfi isimli kardefller, Resûl-i ekrem
efendimizin bu dâvetini iflitir iflitmez, bütün a¤r› ve s›z›lar›na ra¤men, “Re-
sûlullah ile gazâya ç›kma f›rsat›n› kaç›racak m›y›z yoksa?!” diyerek, mücâ-
hidlerin saflar›na kofltular.

Sevgili Peygamberimiz, flanl› Eshâb›yla, müflrikleri takibe bafllad›lar. Rev-
ha denilen mevkîde, müflriklerin toplanarak, Medîne’ye bask›n yapmak ve
müslümanlar› yok etmek için karar ald›klar›n› ö¤rendiler. Bu tedbirin de, Pey-
gamber efendimizin bir mûcizesi oldu¤u ortaya ç›kt›.

Müflrikler, Resûl-i ekrem efendimizin üzerlerine do¤ru geldi¤ini duyunca,
korkarak, bulunduklar› yeri terk edip, Mekke’ye döndüler.

Peygamber efendimiz, onlar› Hamrâ-ül Esed denilen yere kadar tâkib etti-
ler. Müflriklerden iki kifli yakaland›. Burada üç gün kald›lar, sonra Medîne’ye
geri döndüler.

Allahü teâlâ, Hamrâ-ül Esed’e giden bu flerefli Eshâb›, âyet-i kerîmesinde
meâlen flöyle medhetti: ““YYaarraallaanndd››kkttaann  ssoonnrraa,,  yyiinnee  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  vvee  PPeeyyggaamm--
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bbeerriinniinn  ddââvveettiinnee  kkooflflaannllaarr  vvee  hheellee  oonnllaarrddaann  iiyyiilliikk  eeddiipp  ffeennââll››kkttaann  ssaakk››nnaannllaarr  iiççiinn,,
ççookk  bbüüyyüükk  bbiirr  mmüükkââffââtt  vvaarrdd››rr”” (Âl-i ‹mrân sûresi: 172)

Uhud’da, sevgili Peygamberimizi öldürmeye yemîn edenlerden ‹bn-i Ka-
mîa, Mekke’ ye döndü¤ünde, bir gün koyunlar›na bakmak için da¤a ç›km›flt›.
Da¤›n tepesinde koyunlar›n› buldu. ‹çlerinden bir koç, sür’atle koflarak ‹bn-i
Kamîa’ya toslama¤a bafllad›. Vura vura ‹bn-i Kamîa’y› parçalayarak öldürdü.

Abdullah fiihâb-› Zührî’yi de, Mekke’ye giderken, beyaz benekli bir y›lan
›s›rarak öldürdü. Peygamber efendimize kasdedenlerin hepsi bir sene içinde ce-
zâlar›n› görüp öldüler.

Reci’ vak’as› 

Uhud gazâs›n›n has okçular›ndan Âs›m bin Sâbit hazretleri, bu gazâda müfl-
riklerden Müsâfi bin Talha ile kardefli Hâris’i öldürmüfltü. Anneleri çok kin güt-
mekle meflhur olan Sülâfe binti Sa’d, o¤ullar›n›n ikisini öldüren Âs›m bin Sâbit
hazretlerinin bafl›n› getirene, yüz deve verece¤ini vaad etti. Hazreti Âs›m’›n ka-
fatas›nda flarab içmeye and içti. Ayr›ca Resûlullah efendimizin gönderdi¤i bir
seriyyede, Abdullah bin Üneys’in, L›hyâno¤ullar›ndan Hâlid bin Süfyân’› öl-
dürmesi sebebiyle, L›hyâno¤ullar›, Adel ve Kare kabîleleriyle anlaflt›. 

Medîne civâr›nda bulunan bu iki kabîle bir plan yap›p, elçiler haz›rlad›lar. On-
lara; “Müslüman oldu¤unuzu söylersiniz. “Zekât verece¤iz, bunu almak ve bize
‹slâm’› ö¤retmek üzere muallim istiyoruz” dersiniz. Gelenlerin bir k›sm›n› öldü-
rür, öcümüzü al›r›z. Bir k›sm›n› da Mekke’ye götürüp Kureyfl’e satar›z” dediler.

Hicretin dördüncü y›l›n›n Safer ay›nda, bu iki kabîleden alt› veya yedi kifli-
lik bir hey’et, Peygamber efendimize gelerek; “Müslüman olduk, bize Kur’ân-
› kerîmi ve dîni ö¤retecek muallimler gönder” dediler. Bu s›rada sevgili Pey-
gamberimiz, Mekkeli müflriklerin savafl haz›rl›¤› içinde olup olmad›klar›n›
kontrol etmek üzere, on kifliden meydana gelen bir seriyye haz›rlam›flt›. Adel
ve Kare kabîlesinden de böyle bir heyetin gelip muallim istemeleri üzerine, du-
rumu araflt›rmak, inceleyip, bildirmek üzere bu on kiflilik keflif kolunu gelenler-
le birlikte gönderdi. Eshâb-› kirâmdan kurulan bu seriyyede; Mersed bin Ebî
Mersed, Hâlid bin Ebî Bükeyr, Âs›m bin Sâbit, Hubeyb bin Adiy, Zeyd bin De-
sinne, Abdullah bir Târik, Mu’attib (Mugir) bin Ubeyd ve isimleri bilinmeyen
üç sahâbî daha vard›.

Bu keflif kolu, gündüzleri gizlenip, geceleri yürümek sûretiyle bir seher vak-
ti Recî’ suyunun bafl›na geldiler. Orada bir müddet dinlenip, Acve denilen iyi
cins Medîne hurmas›ndan yediler. Sonra oradan ayr›larak, yak›nlar›ndaki bir
da¤a ç›k›p gizlendiler. Huzeyl kabîlesinden koyun güden bir kad›n da Reci’ su-
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yunun bafl›na gelmiflti. Hurma çekirdeklerini görüp, Medîne hurmas› yendi¤ini
anlad›. “Buraya Medîne’den gelenler olmufl” diye ba¤›rarak, kabîlesine haber
verdi. Bu s›rada Eshâb-› kirâmdan bu on kiflilik seriyyenin yan›nda bulunan
Adel ve Kare kabîlesinin hey’etinden biri, bir bahâne ile yanlar›ndan ayr›ld›.
Hemen L›hyâno¤ullar›na gidip, haber verdi.

L›hyâno¤ullar› bu haber üzerine harekete geçtiler. Yüzü okçu olmak üzere,
iki yüz kiflilik bir kuvveti bu küçük seriyyenin üzerine gönderdiler. Gelen bu
müflrik sürüsü, Hazreti Âs›m bin Sâbit ve arkadafllar›n› da¤›n tepesinde bularak
kuflatt›. Bu arada, on sahâbînin ahvâlini, müflriklere haber veren kifli de onlara
kat›ld›. Eshâb-› kirâm, o anda aldat›ld›klar›n› anlad›lar ve harbe karar vererek,
k›l›çlar›n› çektiler. Bunu anlayan müflrikler, onlar› kand›rmaya çal›fl›p; “E¤er ya-
n›m›za inerseniz, hiç birinizi öldürmeyece¤iz. Kesin söz veriyoruz. Vallahi siz-
leri öldürmek istemiyoruz. Fakat size karfl› Mekkelilerden fidye koparmak isti-
yoruz” dediler. 

Âs›m bin Sâbit, Mersed bin Ebî Mersed ve Hâlid bin Ebî Bükeyr; “Müflrik-
lerin sözlerini ve ahidlerini hiç bir zaman kabûl etmeyiz” diyerek bütün teklifle-
rini reddettiler. Âs›m bin Sâbit hazretleri; “Hiç bir zaman müflriklerin himâyele-
rini kabûl etmemeye yemîn ettim. Vallahi onlar›n himâyelerine ve sözlerine ka-
narak afla¤› inip de teslîm olmam” dedi. Ellerini açt›; “Allah’›m! Peygamberini
durumumuzdan haberdâr et” diyerek duâ etti. Allahü teâlâ, Hazreti Âs›m’›n du-
âs›n› kabûl buyurdu ve Resûlullah efendimizi, onlardan haberdâr etti.

Hazreti Âs›m, müflriklere; “Biz ölmekten korkmay›z. Çünkü, dînimizde ba-
sîretliyiz (ölünce flehîd olur Cennet’e gideriz)” buyurdu. Müflriklerin reîsi; “Ey
Âs›m! Kendini ve arkadafllar›n› zâyi etme, teslîm ol!” deyince; Âs›m bin Sâbit,
okla karfl›l›k verdi. Ok atarken; 

“Ben güçlüyüm hiç eksi¤im yok.
Yay›m›n kal›n teli gerilmifltir.
Ölüm hak, hayat bofl ve geçicidir.
Mukadderât›n hepsi bafla gelicidir.
‹nsanlar ergeç Allah’a rücû’ edicidir.
E¤er ben sizinle çarp›flmazsam; anam,
(üzüntüsünden) akl›n› kaybeder.” 
m›sralar›n› okuyordu. Âs›m’›n sada¤›nda yedi ok vard›. Att›¤› her ok ile bir
müflriki öldürdü. Oku bitince, bir ço¤unu da m›zra¤›yla delik deflik etti. Fakat
m›zra¤› da k›r›ld›. Hemen k›l›c›n› s›y›rd›, k›n›n› k›r›p att›. (Bu; ölünceye kadar
dö¤üflece¤im, teslîm olmayaca¤›m mânâs›na gelirdi.) Sonra da; “Ey Allah’›m!
Ben bugüne kadar senin dînini h›fz ettim. Senden, bu günün sonunda benim vü-
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cûdumu koruyup, h›fzetmeni niyâz ediyorum” diye duâ etti. Hazreti Âs›m bin
Sâbit’in ve di¤er sahâbîlerin; “Allahü ekber!” nidâlar›, da¤lar› inletiyordu. ‹ki
yüz kifliye karfl› on mücâhid ölesiye çarp›fl›yor, yanlar›na yaklaflanlar, yapt›kla-
r›n›n cezas›n› görüyorlard›. Âs›m (r.anh), en sonunda iki aya¤›ndan yaralan›p
yere düfltü. Kâfirler, ondan çok korktuklar› için, yere düflünce bile yan›na yak-
laflamad›lar ve uzaktan ok atarak flehîd ettiler. O gün oradaki on sahâbîden ye-
disi flehîd, üçü de esir edildi. 

L›hyâno¤ullar›, Sülâfe binti Sa’d’a satmak için, Âs›m bin Sâbit’ in mü-
bârek bafl›n› kesmek istediler. Fakat Allahü teâlâ, Hazreti Âs›m bin Sâbit’in
duâs›n› kabûl buyurdu¤undan, bir ar› sürüsü gönderdi. Bulut gibi Âs›m bin
Sâbit’in üzerinde durdular. Müflrikler yan›na yaklaflamad›. Sonunda; “B›ra-
k›n, akflam olunca ar›lar da¤›l›r, biz de bafl›n› kesip götürürüz” dediler. 

Akflamleyin Allahü teâlâ fliddetli bir ya¤mur ya¤d›rd›. Derelerden seller
akt› ve Âs›m bin Sâbit hazretlerinin mübârek cesedini al›p, bilinmeyen bir
yere götürdü. Ne kadar arad›larsa da bulamad›lar. Bunun için müflrikler,
Âs›m bin Sâbit hazretlerinin hiç bir yerini kesmeye muvaffak olamad›lar.
Ar›lar›n, Hazreti Âs›m’› koruduklar› hâdisesi zikredildi¤i zaman, Hazreti
Ömer; “Allahü teâlâ elbette mü’min kulunu muhâfaza eder. Âs›m bin Sâbit,
sa¤l›¤›nda müflriklerden nas›l korundu ise, Allahü teâlâ da ölümünden son-
ra cesedini muhâfaza edip, müflriklere dokundurmad›” buyurdu. Bunun için
Âs›m bin Sâbit yâd edilirken; “AArr››llaarr››nn  kkoorruudduu¤¤uu  kkiimmssee” diye an›l›rd›.

L›hyâno¤ullar›, baflta Âs›m bin Sâbit olmak üzere yedi sahâbîyi flehîd et-
tiler. Üç sahâbîyi de esir ald›lar. Esir edilen üç sahâbî; Hubeyb bin Adiy,
Zeyd bin Desinne ve Abdullah bin Târik idi. L›hyâno¤ullar›, üçünü de yay-
lar›n kiriflleri ile ba¤lad›lar. ‹çlerinden Abdullah bin Târik, Mekkeli müflrik-
lere götürülmeye râz› olmad›. Gitmemek için karfl› koydu. “fiehîd edilen ar-
kadafllar›m Cennet’le flereflendiler” diyerek hayk›rd›. Ellerinin ba¤›n› kopar-
d›, fakat L›hyâno¤ullar›, tafla tutarak onu da flehîd ettiler. Hubeyb bin Adiy
ve Zeyd bin Desinne hazretleri; “Resûlullah’›n verdi¤i keflif vazifesini yap-
maya belki imkân buluruz” düflüncesi ile sabrettiler.

L›hyâno¤ullar›, her ikisini de Mekke’ye götürdüler. Bedr ve Uhud savafl-
lar›nda yak›nlar› öldürülen müflrikler, kin ve intikam h›rs› ile tutufluyorlar ve
f›rsat ar›yorlard›. Hubeyb’i, müflriklerden Huceyr bin Ebî ‹hâb-› Temîmî,
Bedr savafl›nda öldürülen kardeflinin; Zeyd bin Desinne’yi de, Safvân bin
Ümeyye, Bedr savafl›nda öldürülen babas› Ümeyye bin Halefin intikâm›n›
almak üzere sat›n ald›lar. Müflriklerin niyeti her ikisini de öldürmekti. Fakat
savafl yapmay› yasak sayd›klar› aylarda bulunduklar›ndan, hapsetmek sûre-
tiyle zamân›n geçmesini beklediler. Ayr› ayr› yerlerde haps ettiler. Her iki
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sahâbî de bu esâret karfl›s›nda büyük bir sab›r, tâkat ve asâlet gösterdiler.
Hubeyb bin Adiy’in hapsedildi¤i evde bulunan ve âzâdl› bir câriye olan

Mâviye (bu han›m, daha sonra müslüman olmufltur) flöyle anlatm›flt›r: 
“Hubeyb, benim bulundu¤um evde bir hücreye hapsedilmiflti. Ben, ondan

daha hay›rl› bir esir görmedim. Bir gün bakt›m, elinde ibrik gibi kocaman bir
üzüm salk›m› vard›. Ondan yiyordu. Her gün böyle üzüm salk›m› elinde gö-
rülürdü. O mevsimde, hem de Mekke’de üzüm bulmak aslâ mümkün de¤il-
di. Allahü teâlâ, ona r›z›k veriyordu. Hapsolundu¤u hücrede namaz k›lar,
Kur’ân-› kerîm okurdu. Okudu¤u Kur’ân-› kerîmi dinleyen kad›nlar a¤lafl›r-
lar ve ona ac›rlard›. Bâzan; “Bir iste¤in var m›?” diye sordu¤umda; “Bana tat-
l› su ver, putlar için kesilen hayvanlar›n etinden getirme, bir de, beni öldüre-
cekleri zaman önceden haber ver, baflka bir fley istemem” derdi. Öldürülece-
¤i gün kararlaflt›r›l›nca, gidip kendisine söyledim. Bunu ö¤renince, en ufak
bir de¤ifliklik ve zerre kadar üzüntü eseri göstermedi. O gün yaklafl›nca, öl-
meden önce vücut temizli¤i yapmak istedi¤ini söyledi ve bir ustura istedi.
Ben de çocu¤umun eline bir ustura verip gönderdim. Çocuk yan›na gidince
birden korktum. “Eyvah! Bu adam, çocu¤u ustura ile keser. O nas›l olsa öl-
dürülecek” dedim. Koflup çocu¤a bakt›m. 

Hubeyb, gönderdi¤im usturay› çocu¤un elinden al›p, çocu¤u sevmek için
dizine oturtmufltu. Ben bu durumu görünce çok korkup, feryâd etmeye baflla-
d›m. Durumu anlay›nca; “Bu çocu¤u öldürece¤imi mi zannediyorsun? Bizim
dînimizde böyle fley yok. Haks›z yere cana k›ymak bizim hâl ve flân›m›zdan de-
¤ildir” dedi.

Hubeyb bin Adiy’i ve Zeyd bin Desinne’yi öldürmek için müflriklerin ka-
rarlaflt›rd›¤› gün gelmiflti. O gün sabah erkenden zincirlerini çözüp, Mekke d›-
fl›nda Temîm denilen yere götürdüler. Mekke halk› ve müflriklerin ileri gelen-
leri, bunlar›n îdâm›n› seyretmek üzere toplanm›flt›. Etrâfta büyük bir kalabal›k
vard›.

Müflrikler, esirleri îdâm edecekleri yerde iki dara¤ac› kurmufllard›. Hu-
beyb’i dara¤ac›na kald›r›p ba¤lamak istedikleri s›rada; “Beni b›rak›n›z, iki re-
kat namaz k›lay›m” dedi B›rakt›lar; “K›l orada” dediler. Hubeyb hemen nama-
za durup, huflû ile iki rekat namaz k›ld›. Toplanan müflrikler, kad›nlar, çocuk-
lar heyecanla onu seyrediyorlard›. Namaz›n› bitirdikten sonra; “Vallahi e¤er
ölümden korkarak namaz› uzatt›¤›m› zannetmeyecek olsayd›n›z, namaz› uzat›r-
d›m ve daha çok k›lard›m” dedi. Böyle îdâm edilirken iki rekat namaz› ilk k›-
lan, âdet ve sünnet olmas›na sebep olan Hazreti Hubeyb bin Adiy’dir. Peygam-
ber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem, onun îdâm edilirken iki rekat namaz
k›ld›¤›n› iflitince, bu hareketini yerinde ve uygun bulmufltur.
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Hubeyb’i, namaz›n› k›ld›ktan sonra, dara¤ac›na kald›rarak ba¤lad›lar. Yü-
zünü, k›bleden Medîne’ye do¤ru çevirdiler. Sonra; “Haydi dîninden dön! Seni
serbest b›rakal›m” dediler. fiöyle cevap verdi: “Vallahi dönmem! Bütün dünyâ
benim olsa, bana verilse, yine ‹slâmiyet’ten dönmem!” Bu cevâb› alan müflrik-
ler; “fiimdi senin yerine Muhammed’in olmas›n›, onun öldürülmesini ister mi-
sin? Evet dersen, kurtulur, evinde rahat rahat oturursun!” dediler. Hubeyb;
“Ben, Muhammed aleyhisselâm›n aya¤›na bir dikenin batmas›na bile asla râz›
olmam!” dedi. Müflrikler alay edip, gülüflerek; “Ey Hubeyb! ‹slâm dîninden
dön! E¤er dönmezsen, seni muhakkak öldürece¤iz!” dediler. Hubeyb; “Allahü
teâlâ yolunda olduktan sonra, benim için öldürülmenin hiç ehemmiyeti yoktur”
diye karfl›l›k verdi.

Bundan sonra Hubeyb; “Allah’›m! fiurac›kta düflman yüzünden baflka yüz
görmüyorum. Allah’›m! Benden, Resûlüne selâm ulaflt›r. Bize yap›lan bu ifli
Resûlüne bildir!” diyerek duâ etti ve; “Esselâmü aleyke yâ Resûlallah” dedi.
Hubeyb bu duây› yapt›¤› s›rada, sevgili Peygamberimiz, Eshâb-› kirâmla otu-
ruyordu. Zeyd bin Hârise flöyle anlatm›flt›r: “Bir gün Resûlullah, Eshâb›yla otu-
rurken; “VVee  aalleeyyhhiisssseellââmm”” dedi. Eshâb-› kirâm; “Yâ Resûlallah! Bu kimin se-
lâm›na karfl›l›kt›r” dediler. “KKaarrddeeflfliimmiizz  HHuubbeeyybb’’iinn  sseellââmm››nnaa  kkaarrflfl››ll››kk..  CCeebbrrââiill
(aleyhisselâm) HHuubbeeyybb’’iinn  sseellââmm››nn››  bbaannaa uullaaflfltt››rrdd››” buyurdu.

Hubeyb’in etrâf›nda toplanan Kureyfl müflrikleri; “‹flte, babalar›n›z› öldüren
bu adamd›r” diyerek gençleri üzerine m›zraklar›yla sald›rtt›lar ve mübârek vücû-
dunu yaralamaya bafllad›lar. Bu s›rada, Hubeyb’in yüzü Kâbe’ye do¤ru döndü.
Müflrikler, Medîne’ye do¤ru döndürdüler. Hubeyb; “Allah’›m! E¤er ben senin
kat›nda makbûl bir kul isem, yüzümü k›bleye çevir” diyerek duâ etti. Yüzü yine
k›bleye döndü. Müflriklerden hiç biri, onun yüzünü Kâbe’den baflka bir tarafa çe-
viremedi. Bu esnâda Hubeyb, dara¤ac› üzerinde, düflman aras›nda garip bir hâl-
de flehîd edilmekte oldu¤unu dile getiren bir fliir söyledi. Müflrikler, ellerindeki
m›zraklar› vücûduna saplayarak, iflkence yapmaya bafllay›nca; “Vallahi ben müs-
lüman olarak öldürülecek olduktan sonra, vurulup, hangi yan›m üstüne düflersem
düfleyim gam yemem! Bunlar›n hepsi Allahü teâlân›n yolundad›r” dedi. 

Hubeyb, bundan sonra müflriklere flöyle bedduâ etti: “Allah’›m! Kureyfl müfl-
riklerinin hepsini mahvet! Topluluklar›n› da¤›t! Birer birer canlar›n› al, onlar›
sa¤ b›rakma!” Müflrikler bu bedduây› duyunca çok korkup, bir k›sm› oradan ka-
ç›p uzaklaflt›lar. Kalanlardan bir k›sm› m›zraklar›n› peflpefle saplamaya bafllad›-
lar, içlerinden biri gö¤süne m›zra¤› saplad›, m›zrak s›rt›ndan ç›kt›. Hubeyb, vü-
cûdundan kanlar f›flk›r›rken ve dara¤ac›nda sallanarak son nefesini verirken;
“Eflhedü enlâ ilâhe illallah ve eflhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh” di-
yerek flehîd oldu.
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Hubeyb bin Adiy’in cenâzesi, k›rk gün dara¤ac›nda as›l› kald›. Bedeni çü-
rüyüp kokmad›. Hep taze kan akt›. Sevgili Peygamberimiz, onun cenazesini
getirmek üzere Eshâb-› kirâmdan Zübeyr bin Avvâm ve Mikdâd bin Esved’i
gönderdi. Gece, gizlice Mekke’ye girdiler. Hubeyb’i as›ld›¤› dara¤ac›ndan in-
dirip, deveye yükleyerek Medîne’ye do¤ru yola ç›kt›lar. Durumu ö¤renen
müflrikler, büyük bir kalabal›k hâlinde üzerlerine yürüdüler. Her iki sahâbî
kendilerini savunmak için, cenazeyi yere koydular. Biraz sonra cenazeyi b›-
rakt›klar› yerin yar›larak cesedi içeri al›p, kapand›¤›n› gördüler ve Medîne’nin
yolunu tuttular.

Zeyd bin Desinne’yi de diktikleri a¤aca ba¤lad›lar. Dîninden döndürmek
için zorlad›lar. Fakat Zeyd’in îmân›n› kuvvetlendirmekten baflka bir fley el-
de edemediler. Bunun üzerine Zeyd’i ok ya¤muruna tuttular. Sonunda Saf-
vân bin Ümeyye’nin âzâdl› kölesi Nistâs taraf›ndan flehîd edildi.

Bi’r-i Maûne vak’as› 

Yine ayn› y›l›n Safer ay›nda, Arabistan’›n Necd bölgesinde Âmiro¤ullar›n›n
reîsi Ebû Berâ Âmir bin Mâlik, Medîne’ye geldi. Resûl-i ekrem sallallahü aley-
hi ve sellem efendimizi ziyâret etti. Peygamber efendimiz de, ona ‹slâmiyet’i
anlat›p, müslüman olmas›n› tavsiye etti. Ebû Berâ müslüman olmad›, fakat ‹s-
lâm’›n, güzel ve flerefli bir din oldu¤unu bildirdi. Ayr›ca, Necd’de ‹slâm’›n ya-
y›lmas› için, Eshâb-› kirâmdan bir kaç tanesini oraya göndermesini istedi. Sev-
gili Peygamberimiz; “GGöönnddeerreeccee¤¤iimm  kkiimmsseelleerr  hhaakkkk››nnddaa,,  NNeeccdd  hhaallkk››nnddaann  eemmiinn
ddee¤¤iilliimm!!”” buyurdular. Âmir; “Onlar› ben himâyeme al›r›m, O zaman onlara
kimse zarar veremez” dedi. 

Âlemlerin efendisi, bu kesin taahhüdü kabûl buyurup, Eshâb-› Suffa’dan
yetmifl kiflilik bir hey’et haz›rlad› ve Münzir bin Amr hazretlerinin kumanda-
s›nda yola ç›kard›.

Kendi kabîlesinin ‹slâmiyet’le flereflenmesini isteyen Ebû Berâ, Eshâb-›
Suffa’dan önce yola ç›k›p, kabîlesine; gelerek hey’eti himâyesine ald›¤›n›, on-
lara hiç kimsenin dokunmamas›n› tenbih etti. Ye¤eni Âmir bin Tufeyl’den bafl-
ka herkes, onlara dokunmamay› kabûl etti. Ebû Berâ’n›n ye¤eni Âmir bin Tu-
feyl, üç kabîlenin adamlar›n› silâhland›rarak bafllar›na geçti ve Bi’r-i Maûne’ye
gelen Eshâb-› kirâm› kuflatt›. Dört taraf› sar›lan sahâbîler, k›l›çlar›na sar›l›p bi-
ri hâriç hepsi de sehîd oluncaya kadar kahramanca savaflt›lar.

Bu mübârek Eshâb›n son sözleri; “Yâ Rabbî! fiu anda Resûlullah’a durumu-
muzu haber verecek senden baflkas› yoktur. O’na selâm›m›z› bildir!” dediler. O
anda Cebrâil aleyhisselâm son derece üzgün bir hâlde, Peygamber efendimize
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gelip, selâmlar›n› ulaflt›rd› ve; ”OOnnllaarr,,  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  kkaavvuuflflttuullaarr..  AAllllaahhüü  tteeââllââ
oonnllaarrddaann  rrââzz››  oolldduu,,  oonnllaarr  ddaa  AAllllaahhüü  tteeââllââddaann  rrââzz››  oolldduu”” dedi. Sevgili Peygam-
berimiz de; “Aleyhimüsselâm” diye cevap verdikten sonra, çok üzüntülü ola-
rak Eshâb-› kirâma döndüler; ““KKaarrddeeflfllleerriinniizz,,  mmüüflflrriikklleerrllee  kkaarrflfl››llaaflfltt››llaarr..  MMüüflflrriikk--
lleerr,,  oonnllaarr››  kkeessiipp  bbiiççttiilleerr,,  mm››zzrraakkllaarrllaa  ddeelliikk  ddeeflfliikk  eettttiilleerr....”” buyurarak, durumu ha-
ber verdiler.

Bu hâdisede düflmanla çarp›fl›rken, Âmir bin Füheyre hazretlerinin s›rt›na,
Cebbâr adl› biri m›zra¤›n› saplam›flt›: O anda Hazreti Âmir; “Vallahi, Cennet’i
kazand›m!” demifl, Cebbâr’›n ve di¤er müflriklerin gözleri önünde gökyüzüne
do¤ru çekilmiflti. Bu hâle herkes hayret etmifl, fakat içlerinden sâdece onu fle-
hîd eden Cebbâr müslüman olmufltu.

Peygamber efendimiz, Reci’ ve Bi’r-i Maûne hâdiselerine çok üzüldüler.
Bu elim hâdiseyi yapan kabîlelere, belâ için bir ay her namazdan sonra duâ et-
tiler. Allahü teâlâ, Resûlünün duâs›n› kabûl buyurdu. O kabîlelere müthifl bir
kurakl›k ve k›tl›k verdi. Sonra bulafl›c› bir hastal›kla yedi yüz kifli öldü.

Benî Nâdir Yahudileri 

Uhud gazâs›ndan sonra, hicretin dördüncü senesinde, Nâdiro¤ullar› ismin-
deki Yahudi kabîlesi, sevgili Peygamberimize suikast tertip ettiler. Bunu, Ceb-
râil aleyhisselâm Peygamber efendimize haber verdi, suikast netîcesiz kald›.
Bunun üzerine Âlemlerin efendisi, andlaflmay› bozan bu Yahudi kabîlesine,
Muhammed bin Mesleme’yi gönderdi ve; “NNââddiirroo¤¤uullllaarr››  YYaahhuuddiilleerriinnee  ggiitt!!  OOnn--
llaarraa  RReessûûlluullllaahh  bbeennii  ssiizzee;;  yyuurrdduummddaann  çç››kk››pp  ggiiddiinniizz!!  BBuurraaddaa  bbeenniimmllee  bbiirrlliikkttee
oottuurrmmaayy››nn››zz!!  SSiizz,,  bbaannaa  bbiirr  ssuuiikkaasstt  ppllaann››  kkuurrdduunnuuzz..  SSiizzee  oonn  ggüünn  ssüürree  ttaann››yyoorruumm..
BBuu  mmüüddddeetttteenn  ssoonnrraa  bbuurraallaarrddaa  ssiizzddeenn  kkiimm  ggöörrüüllüürrssee  bbooyynnuu  vvuurruullaaccaakk,,  eemmrriinnii
bbiillddiirrmmeekk  üüzzeerree  ggöönnddeerrddii,,  ddee!!”” buyurdu. 

Muhammed bin Mesleme hazretleri bu emri bildirince, korkular›ndan yol
haz›rl›¤›na bafllad›lar. Fakat münâf›klar›n bafl› Abdullah bin Übeyy, onlara;
“Sak›n kalenizden ç›kmay›n›z. Mallar›n›z› ve yurdunuzu terkedip gitmeyi-
niz. Adamlar›mdan iki bin kifli ile size yard›ma geliyoruz.” diyerek haber
gönderdi. Bunun üzerine Kâinât›n sultân› efendimiz, Eshâb-› kirâm›yla, Me-
dîne’ye dört km. uzakl›kta bulunan Nâdiro¤ullar› kalesine yürüdüler. Sanca-
¤› Hazreti Ali tafl›yordu. Kale kuflat›l›p, muhâsara bafllad›. Daha önce Eshâb-
› kirâma meydan okuyan Yahudiler, kaleden ç›kmaya cesaret edemediler.
Münâf›klar›n yard›m› da ulaflmad›. Eshâb-› kirâm, kaleyi kontrol alt›na al›p
kufl uçurtmuyordu. Yirmi günden ziyâde süren muhâsara sonunda, Yahudi-
ler teslîm bayra¤›n› çektiler. Bütün silâhlar›n›, alt›n ve gümüfllerini müslü-
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mânlara terk ederek bir k›sm› fiam’a, bir k›sm› da Hayber’e sürüldü. Böyle-
ce Medîne’de Yahudilerden sâdece Kureyzâo¤ullar› kald›.

Fât›ma Binti Esed’in vefât›

‹çki içmeyi haram k›lan âyet-i kerîme de, hicretin dördüncü y›l›nda indi.
Uhud gazâs›nda yaralan›p sonra vefât eden Hazreti Ümmü Seleme’nin ko-
cas›, geriye bir kaç tane çocuk b›rakm›flt›. Ümmü Seleme vâlidemiz, yafll›
hâli ile güç durumda kalm›flt›. Sevgili Peygamberimiz, ona çok ac›y›p mer-
hâmet buyurarak nikâh›na almakla flereflendirdi.

Yine bu y›lda Zâtürrika’ gazâs› yap›larak, etrâftaki müflrik kabîleler sindi-
rildi.

Hazreti Osman’›n, Peygamber efendimizin k›z› Hazreti Rukayye’den
olma alt› yafl›ndaki o¤lu Abdullah, vefât etti. Âlemlerin efendisi, torunu-
nun namaz›n› k›ld›rd› ve bizzât kabre koydu. Çok üzülmüfllerdi, mübârek
gözyafllar› kabre döküldü. Mezâr tafl›n›, mübârek elleriyle diktiler ve; ““AAll--
llaahhüü  tteeââllââ,,  kkuullllaarr››nnddaann  mmeerrhhaammeettllii  vvee  yyuuffkkaa  yyüürreekkllii  oollaannllaarraa  rraahhmmeett  eeddeerr””
buyurdular.

Hazreti Ali’nin annesi Fât›ma binti Esed de bu y›lda vefât etti. Buna, sev-
gili Peygamberimiz çok üzülüp; “BBuuggüünn  aannnneemm  vveeffââtt  eettttii!!”” buyurdu. Sevgi-
li Peygamberimiz, dedesi Abdülmuttalib’in vefât›ndan sonra, onun yan›nda
büyümüfltü. Peygamberli¤ini bildirdi¤inde ise hemen müslüman olmakla fle-
reflenmiflti. Bu sebeple, Kâinât›n sultân›, onu anne yerinde tutar, çok hürmet
gösterirdi. Ona olan merhametinden, üzerindeki mübârek gömle¤ini ç›kar›p
kefen olarak sar›lmas›n› emretti. Cenâze namaz›n› k›ld›rd›ktan sonra, yetmifl
bin mele¤in namazda haz›r oldu¤unu bildirdi. Kabre kadar gidip içine indi-
ler. Kabir hayât›n›n rahat ve hofl olmas› için, kabrin köflelerine do¤ru genifl-
letir gibi iflâret yapt›ktan sonra kabre uzand›lar. 

Kabirden ç›kt›¤›nda, mübârek gözleri yaflla dolmufl ve mübârek gözyafllar›
kabre dökülmüfltü. Aman yâ Rabbî! Bu ne merhametti?... Ve bu ne kadar tâlih-
li bir han›mefendi idi? ... Hazreti Ömer dahî dayanamam›fl; “Can›m sana fedâ
olsun yâ Resûlallah! Hiç bir kimseye yapmad›¤›n›z›, bu han›ma yapt›n›z!” di-
ye suâl edince, vefâl›lar›n en vefâl›s› olan sevgili Peygamberimiz; ““EEbbûû  TTââ--
lliibb’’ddeenn  ssoonnrraa  bbuu  hhaann››mmccaa¤¤››zz  kkaaddaarr  bbaannaa  iiyyiillii¤¤ii  ddookkuunnaann  bbiirr  kkiimmssee  oollmmaamm››flfltt››rr..
OO  bbeenniimm  aannnneemmddii..  KKeennddii  ççooccuukkllaarr››  aaçç  dduurruurrkkeenn  eenn  öönnccee  bbeenniimm  kkaarrnn››mm››  ddooyyuu--
rruurrdduu..  KKeennddii  ççooccuukkllaarr››nn››nn  üüssttlleerrii  bbaaflflllaarr››  ttoozzlluu  ttoopprraakkll››  dduurruurrkkeenn,,  oo,,  eenn  öönnccee  bbee--
nniimm  ssaaçç››mm››  ttaarraarr  vvee  ggüüll  yyaa¤¤llaarr››  iillee  yyaa¤¤llaarrdd››..  OO,,  bbeenniimm  aannnneemmddii!!

OOnnaa,,  CCeennnneett  eellbbiisseelleerriinnddeenn  ggiiyyddiirriillmmeessii  iiççiinn,,  ggöömmllee¤¤iimmii  kkeeffeenn  oollaarraakk
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ggiiyyddiirrddiimm..  KKaabbiirr  hhaayyââtt››nn››nn  kkeennddiissiinnee  mmüüllââyyiimm  vvee  kkoollaayy  ggeellmmeessii  iiççiinn  kkaabbiirr--
ddee  yyaann››nnaa  uuzzaanndd››mm..  CCeebbrrââiill,,  AAllllaahhûû  tteeââllââ  ttaarraaff››nnddaann;;  ““Bu han›m cennetlik-
tir” ddiiyyeerreekk  bbaannaa  hhaabbeerr  vveerrddii”” buyurdular. Bundan sonra Fât›ma binti Esed
vâlidemiz için, flöyle duâ ettiler: ““AAllllaahhüü  tteeââllââ  sseennii  mmaa¤¤ffiirreett  eettssiinn,,  bbaa¤¤››flflllaa--
ss››nn,,  sseennii  mmüükkââffaattllaanndd››rrss››nn..  EEyy  aannnneemm!!  AAllllaahhüü  tteeââllââ  ssaannaa  rraahhmmeett  eeyylleessiinn..
KKeennddiinn  aaçç  iikkeenn  bbeennii  ddooyyuurrdduunn..  KKeennddiinn  ggiiyymmeezz,,  bbaannaa  ggiiyyddiirriirr,,  yyeemmeezz,,  bbaannaa
yyeeddiirriirrddiinn..  DDiirriilltteenn  ddee,,  ööllddüürreenn  ddee  AAllllaahhüü  tteeââllââdd››rr..  OO  ddââiimmââ  ddiirriiddiirr..  OO  ööllmmeezz..
AAllllaahh’’››mm!!  AAnnnneemm  FFââtt››mmaa  bbiinnttii  EEsseedd’’ii  aaffffeeyyllee,,  bbaa¤¤››flflllaa!!  OOnnaa  hhüücccceettiinnii  bbiillddiirr..
KKaabbrriinnii  ggeenniiflfllleett..  EEyy  mmeerrhhaammeettlliilleerriinn  eenn  mmeerrhhaammeettlliissii  oollaann  AAllllaahh’’››mm!!  BBeenn
ppeeyyggaammbbeerriinn  vvee  ggeeççmmiiflfl  ppeeyyggaammbbeerrlleerriinn  hhaakkkk››  iiççiinn,,  bbuu  dduuââmm››  kkaabbûûll  bbuuyyuurr..””

Bunlar›n arkas›ndan, Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimi-
zin mübârek han›mefendilerinden Hazreti Zeyneb binti Huzeyme otuz ya-
fl›nda oldu¤u hâlde vefât etti. Yine bu sene Hazreti Ali ile Hazreti Fât›ma’
n›n ikinci çocuklar› Hazreti Hüseyin do¤du.

Yine bu y›lda, Mekkeli müflrikler, Ebû Süfyân kumandas›nda iki bin asker-
le, ‹slâm’›n yay›lmas›n› önlemek için Bedr’e hareket etti. Âlemlerin efendisi,
bin befl yüz kahraman Eshâb›yla, onlardan önce Bedr’e geldiler. Mücâhidlerin
kendilerinden önce Bedr’e geldi¤ini ö¤renen müflriklerin kalblerine korku düfl-
tü. Ancak Merrazzahrân’a kadar ilerleyebildiler. Kahraman ‹slâm askeri ile
karfl›laflmaya cesaret edemediler, geri Mekke’ye döndüler. Resûl-i ekrem efen-
dimiz, flanl› Eshâb›yla, müflrikleri sekiz gün Bedr’de beklediler. Sonra Medî-
ne’ye hareket ettiler.

Benî Mustal›k gazâs› 

Hicretin beflinci senesinde, Mustal›ko¤ullar›n›n reîsi Haris bin Ebî D›râr,
Peygamber efendimizle çarp›flmak için pek çok adam toplam›flt›. Onlar› si-
lâhland›rarak, Medîne üzerine yürüyecekti. Bu haber, sevgili Peygamberi-
mize ulafl›nca, hemen yedi yüz kiflilik bir birlik ile Mustal›ko¤ullar›na karfl›
sefere ç›k›ld›. Müreysî kuyusu bafl›nda karargâh kuruldu, önce Mustal›ko-
¤ullar› ‹slâm’a dâvet edildi. Kabûl etmeyerek, ok at›p savafl› bafllatt›lar. Re-
sûlullah efendimizin; “HHeepp  bbiirrlliikkttee  aanniiddeenn  hhüüccûûmmaa  ggeeççiinniizz”” emrini yerine
getiren Eshâb-› kirâm, Mustal›ko¤ullar›ndan on kifliyi öldürdü. Kabîle reîsi
kaçarak can›n› kurtarm›fl, fakat, k›z› Berre ve kabîlesinden 600 kifli esir düfl-
müfltü. Ganîmetler paylaflt›r›ld›. Berre, Peygamber efendimizin huzûruna ç›-
k›p; “Hissesine düfltü¤üm sahibimle, dokuz alt›n karfl›l›¤›nda hürriyete ka-
vuflmam için anlaflt›m. Bana yard›m ediniz!” dedi. Peygamber efendimiz,
merhamet buyurarak, onun bu arzusunu yerine getirip sat›n ald›. Sonra âzâd
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edip, hürriyetine kavuflturdu. Sevgili Peygamberimizin, ‹slâm’› tebli¤i ile
müslüman oldu. Onun müslüman olmas›na son derece sevinen Âlemlerin
efendisi, mükâfat olarak nikâh›yla flereflendirdi. Bunu gören Eshâb-› kirâ-
m›n hepsi de; “Biz, Resûlullah’›n ailesi olan annemizin, akrabâs›n› hizmet-
çi olarak kullanmaktan hayâ ederiz” dediler ve esirlerini âzâd ettiler. Bu ni-
kâh yüzlerce esirin âzâd olmas›na sebep oldu. Sevgili Peygamberimiz, mü-
bârek zevcesinin Berre ‹smini, Cüveyriyye olarak de¤ifltirdi. Hazreti Cüvey-
riyye vâlidemiz için, Hazreti Âifle vâlidemiz; “Ben, Cüveyriyye’den daha
hay›rl›, daha bereketli bir kad›n görmedim” derdi.

‹slâm ordusu zaferle, nûrlu Medîne’nin yolunu tutarken, etrâftaki müflrik
kabîlelerinin gözleri korkmufl, müslümanlara sald›rmaya cesaret etmenin ne
kadar tehlikeli oldu¤unu anlam›fllard›.

Sen âlemlere tabîb, ben kalbi gâyet hasta, ö
fiifâ bulmak ümidi ile sana getirdim. 

S›rt›mda günâh da¤› ve yüzüm saman gibi 
Ümidliyim buraya zevâl için getirdim. 

Âlimlerin serveri, sana âfl›k hayran›m; 
Senin ayr›l›¤›ndan gece gündüz a¤lar›m. 

Senin büyük rahmetin âb-› hayât, ben susuz; 
Bir damlas› olmazsa ölürüm, cân veririm. 

Ak›l onu övmekte çok s›k›nt›ya düfltü, 
Maâzallah mümkün mü, o bu kadar anl›yor. 

O’nu hulkuyla övmek, bofluna u¤raflmakt›r. 
O’nu sözle anlatmak bundan da zor geliyor. 

Affedici ve kerîm ve o kadar cömerttir. 
Sudan inci, tafltan cevher, dikenden gül geliyor. 

Günefl nûr saç›yorsa, onun nûrlar›ndand›r, 
Güldeki ter damlas› gül yüzünden geliyor. 

Onu vasfetmek bundan daha yüksektir amma, 
Daha yüksek söylersem, a¤yâr inkâr ediyor. 

Âlemi bir zerreye s›¤d›rmak mümkün olur, 
O’nu sözle anlatmak bundan da zor geliyor.

MEVLÂNÂ HÂL‹D-‹ BA⁄DÂDÎ 



HENDEK GAZÂSI

Hicretin beflinci y›l› idi. Medîne-i münevvereden sürülen fitne ve fesat
kayna¤› Yahudi Nâdiro¤ullar›, gruplara ayr›lm›fl, bir k›sm› fiam’a, bir k›sm›
da Hayber”e gitmifllerdi. Fakat, ‹slâm’a ve Peygamber efendimize olan kin
ve intikam duygular› kalblerini bürümüfltü. Reisleri Huyey, kavminin ileri
gelenlerinden yan›na toplad›¤› yirmi adam› ile Mekke’ye gitti. Ebû Süfyân
ile görüflüp, sevgili Peygamberimizin mübârek vücûdunu ortadan kald›rmak
üzere anlaflmaya oturdular. “Bu ifli bitirinceye kadar hiç ayr›lmadan yan›n›z-
da bulunaca¤›z!” dediler. Ebû Süfyân; “Bizim düflman›m›za düflman olanlar,
bizim kat›m›zda makbûldür. Fakat, size güvenebilmemiz için, putlar›m›za
tapman›z laz›m. Ancak bundan sonra samîmi oldu¤unuzu kabûl edip, emin
olabiliriz” dedi. Gayelerine kavuflmak için dinlerini dahî veren hâin Yahudi-
ler, putlar›n önünde yerlere kapand›lar... Kitapl› kâfir iken, kitaps›z oldular.
Sevgili Peygamberimizi ortadan kald›rmak ve dîn-i ‹slâm’› y›kmak için ye-
mîn ettiler.

Müflrikler, derhal savafl haz›rl›¤›na bafllad›lar. Komflu müflrik kabîlelere
de adamlar gönderdiler. Yahudiler de çeflitli kabîleleri iknâ etmek için hare-
kete geçtiler. Bâz› kabîlelere para ve hurma vâd ederek silâhland›rd›lar.
Müflrikler, Mekke civar›ndan dört bin kiflilik büyük bir kuvvet ç›karm›flt›.
Ebû Süfyân, Dâr-ün-Nedve’de sancak ba¤lay›p, Osman bin Ebî Talha’ya
verdi. Orduda üç yüz at, bol say›da silâh ve bin befl yüz deve vard›.

Dört bin kiflilik müflrik ordusu, Merrazzahrân’a geldiklerinde; Süleyma-
no¤ullar›, Fezâreo¤ullar›, Gatafanl›lar, Mürreo¤ullar›, Esedo¤ullar› gibi pek
çok kabîleler, alt› bin kiflilik yard›mla müflrik ordusunun say›s›n› on bine ç›-
karm›flt›. Bu, o zamana göre pek büyük bir kuvvet idi.

Öteden beri Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz ile dost
geçinen Huzâa kabîlesi, derhâl Medîne’ye haber uçurmufl, on günlük yolu
dört günde alan bir süvâri, Peygamber efendimize, müflriklerin durumunu te-
ferruat›yla haber vermiflti.

‹fllerini, Eshâb-› kirâmla istiflare ederek yapan sevgili Peygamberimiz,
derhal sahâbîlerini toplay›p, durumu müzâkere ettiler. Savafl›n, nerede ve
nas›l yap›lmas› husûsunda, her sahâbî teklifini bildirdi. Bu heyet içinde bu-
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lunan Selmân-› Fârisî hazretleri söz al›p; “Yâ Resûlallah! Bizde bir harb
usûlü vard›r. Düflman›n, bask›n yapma ihtimâlinden korktu¤umuz zaman,
etrâf›m›za hendek kazarak savunma yapard›k” dedi. Bu usûl, Peygamber
efendimiz ve Eshâb-› kirâm›n hofluna gitti ve bu flekilde düflmanla çarp›flma-
¤a karar verildi.

Peygamber efendimiz derhal, Eshâb›ndan bâz›lar›n› al›p, hende¤in nereye
kaz›lmas› lâz›m geldi¤ini keflfettiler. Medîne’nin güney taraf› bahçelik olup,
s›k a¤açlarla kapl› idi. Müflriklerin buradan toplu hücûma geçmeleri ihtimâli
zay›ft›. Sonra buran›n müdâfâs›n› az bir kuvvet baflarabilirdi. Do¤uda ise and-
laflma yap›lan Benî Kureyzâ adl› Yahudi kabîlesi bulunuyordu. Bu sebeple
müflrikler, ancak bat› ve kuzey taraftaki aç›k araziden hücûma kalkabilirlerdi.
Bu taraflardan hendek kaz›lacak yerler tesbit edildi. Eshâb-› kirâm›n herbirine
üç metre kadar yer düflüyordu. Herkes hissesine düflen yeri iki adam boyunda
(3,5 metre kadar) kazacak, hendek sür’atle koflan bir at›n atlayamayaca¤› ka-
dar genifl olacakt›. Zaman azd›, Düflman, Mekke’den ç›km›fl, Medîne’ye do¤-
ru yürümüfltü. Hende¤in en k›sa zamanda kaz›lmas› lâz›md›.

Sevgili Peygamberimiz, baflta bizzat kendisi olmak üzere, kahraman eshâ-
b›yla ““BBîîssmmiillllââhhiirrrraahhmmâânniirrrraahhîîmm”” diyerek, ilk kazmay› vurdular. Herkes, bü-
tün gayretiyle bir an önce hende¤i kazmaya çal›fl›yordu. Hattâ buna, çocuk-
lar bile ifltirâk ediyorlard›. Resûlullah efendimize, Zübâb tepesi üzerinde bir
çad›r haz›rland›. Hendekten ç›kar›lan topraklar zenbillerle bu tepenin etrâf›na
dökülüyor, gelirken de düflmana atmak için Sel’ da¤›ndan tafllar çekiliyordu.
Zenbil bulamayanlar, eteklerinde toprak tafl›yordu. Sevgili Peygamberimiz
de yoruluncaya kadar çal›fl›yordu. Bu hâli gören Eshâb-› kirâm, gayrete geli-
yor ve; “Can›m›z sâna fedâ olsun yâ Resûlallah. Bizim çal›flmam›z yeter. Sen
çal›flma, istirahat buyur” demelerine ra¤men; ““BBeenn  ddee  ççaall››flflaarraakk  kkaazzaanndd››¤¤››nn››zz
sseevvaabbaa  oorrttaakk  oollmmaakk  iissttiiyyoorruumm”” buyurarak cevap veriyorlard›.

O günlerde hava çok so¤uktu. Ayr›ca o sene kurakl›k yüzünden k›tl›k hü-
küm sürüyordu. Yiyecek bulmak da hayli güçtü. Âlemlerin efendisi dâhil ol-
mak üzere, bütün Eshâb-› kirâm müthifl bir açl›k içinde bulunuyorlard›. Ken-
dilerini güçlü hissetmeleri için, açl›ktan kar›nlar›na tafl ba¤l›yorlar, midele-
rini s›k›flt›rarak yemek ihtiyâc›n› gidermeye çal›fl›yorlard›.

Âlemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz, kendi açl›¤›-
n› düflünmüyor, Eshâb›n›n bu so¤ukta aç olarak çal›flmas›na ve çekti¤i zah-
metlere çok üzülüyor, onlara ac›yor ve; “AAllllaahh’’››mm!!  ÂÂhh››rreett  hhaayyââtt››nnddaann  bbaaflflkkaa
(istenecek) bbiirr  hhaayyaatt  yyookkttuurr..  YYââ  RRaabbbbîî!!  EEnnssâârr  iillee  MMuuhhââcciirrlleerree  mmaa¤¤ffiirreett  eeyy--
llee!!”” diyerek duâ buyuruyorlard›. Onlar da canlar›ndan çok sevdikleri Habîb-
i ekrem efendimize; “Hayât›m›z›n sonuna kadar Allahü teâlân›n yolunda,
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dîn-i ‹slâm’› yaymak için Resûlullah efendimize tâbi olduk” diyerek cevap
veriyorlard›. Bu karfl›l›kl› muhabbet; açl›k, susuzluk gibi nice meflakkatleri
kökünden söküp götürüyordu.

Hendek kazmak, her gün sabah erkenden bafll›yor, akflama kadar sürü-
yordu. Bir gün kaz› esnas›nda, Ali bin Hakem hazretleri aya¤›ndan yaralan-
d›. Ata bindirerek Peygamber efendimizin huzûruna getirdiler. Âlemlerin
efendisi; ““BBiissmmiillllââhhiirrrraahhmmâânniirrrraahhîîmm”” diyerek, onun aya¤›n› s›¤ad›. Efendi-
mizin bir mûcizesi olarak, bir anda aya¤›n›n kan› durdu ve a¤r›s› kesildi.

Hendek kazmaya devam ediliyordu. Eshâb bir ara çok sert bir yerle karfl›-
laflt›lar. Kazmak mümkün olmuyordu. Resûl-i ekrem efendimize gelip, duru-
mu bildirdiler. Teflrîf buyurarak hende¤e indiler. Bir kapla su istediler. Bir yu-
dum al›p, tekrar kaba boflaltt›lar. Sonra suyu sert yere serptiler. Balyozu al›p,
o yeri bir vuruflta kum gibi da¤›tt›lar. Oras› kolayca kaz›l›r olmufltu. Bu vurufl
esnas›nda, sevgili Peygamberimizin mübârek karn› aç›l›nca, oradakiler, efen-
dimizin açl›ktan midesi üzerine tafl ba¤lad›¤›n› gördüler. Resûlullah efendimi-
zin bu hâlini gören Câbir bin Abdullah hazretleri, huzûra var›p; “Anam-babam
sana fedâ olsun yâ Resûlallah! ‹zin verirseniz eve kadar bir gidip geleyim” di-
yerek müsaade istedi. ‹zin ald›ktan sonras›n› Hazreti Câbir flöyle anlatt›: 

“‹zin verilince eve gelip han›m›ma; “Resûl aleyhisselâmda öyle bir aç-
l›k hâli gördüm ki, dayan›l›r gibi de¤il. Evde yiyecek bir fleyler var m›?”
diye sordum. O da; “fiu o¤laktan ve bir kaç avuç arpadan baflka bir fley
yoktur” dedi. Hemen o¤la¤› kestim, zevcem de arpay› el de¤irmeninde
ö¤ütüp un hâline getirdi. Sonra onu hamur yapt›. Eti çömle¤e koyup, tan-
d›rda piflirme¤e bafllad›. Bundan sonra Resûlullah efendimizin yan›na var-
d›m ve; “Yâ Resûlallah! Çok az bir yeme¤im var. Yan›n›za bir iki kifli al›p
bize yeme¤e buyurun!” dedim. 

Resûlullah; “YYeemmee¤¤iinniizz  nnee  kkaaddaarrdd››rr??” buyurdular. Söyledim. Bunun
üzerine; “HHeemm  ççookk  hheemm  ddee  ggüüzzeell  yyeemmeekkttiirr..  HHaann››mm››nnaa  ssööyyllee,,  bbeenn  ggeelliinncceeyyee
kkaaddaarr  ttaanndd››rrddaann  nnee  eett  ççöömmllee¤¤iinnii  nnee  ddee  eekkmmee¤¤ii  çç››kkaarrss››nn”” buyurdu. Sonra mü-
câhidlere dönüp; “EEyy  hheennddeekk  hhaallkk››!!  KKaallkk››nn››zz!!  CCââbbiirr’’iinn  zziiyyââffeettiinnee  ggiiddeeccee--
¤¤iizz!!”” buyurdu. Bu emir üzerine Eshâb-› kirâm toplanarak Peygamberimizin
arkas›ndan yürüme¤e bafllad›lar. Ben hemen eve dönüp olanlar› han›m›ma
anlatt›m ve; “fiimdi ne yapar›z?” deyince, bana; “Resûl aleyhisselâm, ye-
me¤in ne kadar oldu¤unu sormad› m›?” dedi. Ben de; “Sordu ve söyledim”
dedim. Han›m›m; “Eshâb-› kirâm› sen mi, yoksa Resûlullah efendimiz mi
dâvet etti?” diye sordu. “Resûlullah dâvet etti” deyince; “Resûl aleyhisse-
lâm daha iyi bilir” diyerek beni tesellî eyledî.

Biraz sonra, Peygamber efendimizin nûrlu cemâli kap›m›zda göründü.
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Kalabal›k olan sahâbîlere; “BBiirrbbiirriinniizzii  ss››kk››flfltt››rrmmaaddaann  iiççeerrii  ggiirriinniizz”” buyurdu-
lar... Sahâbî kardefllerim, onar kiflilik gruplar hâlinde oturdular. Nebiyyi
muhterem, ekme¤in ve etin bereketlenmesi için duâ buyurdu. Sonra, çömle-
¤i tand›rdan ç›karmadan kepçe ile içindekileri, ald›¤› ekmeklerin üzerine ko-
yarak, Eshâb›na ikrâm ettiler. Bütün Eshâb doyuncaya kadar, böyle devam
ettiler. Yemin ederim ki, yemek yiyen bin kifliden çok oldu¤u hâlde, ekmek
ve et aynen duruyordu. Biz de yedikten sonra komflular›m›za da¤›tt›k.”

Selmân-› Fârisî hazretleri çok iyi hendek kazard›. Tek bafl›na on kiflinin
yapt›¤› ifli yapard›. O da arkadafllar› ile kendisine ayr›lan yeri kazarlarken,
çok sert ve büyük, beyaz bir kaya ile karfl›laflt›lar. K›rmak için çok u¤raflt›-
lar. Fakat bütün emekleri bofla gitti. Üstelik balyozlar›, kazma ve kürekleri
de k›r›lm›flt›. Hazreti Selmân, sevgili Peygamberimizin huzûruna var›p;
“Anam-babam, can›m sana fedâ olsun yâ Resûlallah! Hende¤i kazarken sert
bir kayaya rastlad›k. Demirden yap›lm›fl bütün âletlerimiz k›r›ld›¤› hâlde,
yerinden bile oynatamad›k” diyerek, durumu arzetti. Habîb-i-ekrem sallalla-
hü aleyhi ve sellem efendimiz, saadetle oraya gelip balyoz istediler. Orada
bulunan Eshâb-› kirâm da netîceyi merakla bekliyorlard›. 

Nebîlerin sultân› efendimiz, afla¤› indiler. “BBiissmmiillllââhhiirrrraahhmmâânniirrrraahhiimm””
diyerek, balyozu kald›r›p, kayaya öyle bir vurdular ki, bu çarpmadan, Medî-
ne’yi ayd›nlatan bir flimflek çakt› ve kayadan bir parça koptu. Resûl-i ekrem
efendimiz; “AAllllaahhûû  eekkbbeerr!” diyerek tekbir getirdiler. Bunu ifliten Eshâb da
tekbir getirdi. Sonra ikinci defâ balyozu vurdular. Yine her taraf› ayd›nlatan
bir flimflek!... Ve kayadan kopan parçalar... Sevgili peygamberimiz yine;
“AAllllaahhüü  eekkbbeerr!” diyerek tekbir getirdiler. Bunu Eshâb-› kirâm tâkip etti. Bal-
yoz üçüncü defâ indi¤inde, her taraf› ayd›nlatan bir flimflek daha çakm›fl ve
kaya parça parça olmufltu. Âlemlerin efendisi yine; “AAllllaahhüü  eekkbbeerr!!” diyerek
tekbir getirdi. fierefli Eshâb› da O’na uydu.

Hazreti Selmân, elini uzatt›. Sevgili Peygamberimiz yukar› ç›kt›lar. Sel-
mân-› Fârisî; “Anam-babam, can›m sana fedâ olsun yâ Resûlallah! Ömrüm-
de hiç görmedi¤im bir fleyi flimdi gördüm. Bunun hikmeti nedir?” deyince,
Peygamber efendimiz, Eshâb›na dönüp; ““SSeellmmâânn’’››nn  ggöörrddüü¤¤üünnüü  ssiizzlleerr  ddee
ggöörrddüünnüüzz  mmüü??”” buyurdular. Onlar da; “Evet yâ Resûlallah! Balyozu kayaya
vurdu¤unuz zaman, fliddetli bir flimfle¤in çakt›¤›n› gördük. Siz tekbir getirin-
ce biz de tekbir getirdik” dediler. Peygamber efendimiz de; “ÖÖnncceekkii  ddaarrbbee--
nniinn  ››flfl››¤¤››nnddaa  KKiissrrâânn››nn  (Medâyin’deki) kkööflflkklleerrii  bbaannaa  ggöörrüünnddüü..  CCeebbrrââiill (aley-
hisselâm) ggeelliipp;;  “Ümmetin, o beldelere sâhib olurlar” ddiiyyee  hhaabbeerr  vveerrddii..  ‹‹kkiinn--
ccii  ddaarrbbeeddee  RRuumm  vviillââyyeettiinniinn (fiam’›n) kk››zz››ll  kkööflflkklleerrii  ggöörrüünnddüü..  CCeebbrrââiill  (aley-
hisselâm) ggeelliipp;;  “Ümmetin, o diyara da sâhib olur” ddeeddii..  ÜÜççüünnccüüssüünnddee,,
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SSaann’’aa’’nn››nn  (Yemen’in) kkööflflkklleerrii  ggöörrüünnddüü..  CCeebbrrââiill  (aleyhisselâm); “O yere de
ümmetin mâlik olur” ddiiyyee  hhaabbeerr  vveerrddii”” buyurdu.

Sonra Kâinât›n sultân›, Acem kisrâs›n›n Medâyin’deki saray›n› tarif
edince, oral› olan Hazreti Selmân; “Can›m sana fedâ olsun yâ Resûlallah!
Seni, hak din ve Kitâb’la gönderen Allahü teâlâya yemîn ederim ki, o köflk-
ler aynen anlatt›¤›n›z gibidir. Senin, Allahü teâlân›n Resûlü oldu¤una flehâ-
det ederim” dedi. Peygamber efendimiz; “EEyy  SSeellmmâânn!!  fifiaamm,,  mmuuhhaakkkkaakk  ffeetthh
eeddiilleecceekkttiirr..  HHeerraakklliiyyüüss,,  mmeemmlleekkeettiinniinn  eenn  üüccrrââ  yyeerriinnee  kkaaççaaccaakktt››rr..  SSiizz,,  fifiaamm’’››nn
hheerr  ttaarraaff››nnaa  hhââkkiimm  oollaaccaakkss››nn››zz..  SSiizzee,,  hhiiçç  kkiimmssee  kkaarrflfl››  kkooyyaammaayyaaccaakktt››rr..  YYee--
mmeenn,,  mmuuhhaakkkkaakk  ffeetthh  eeddiilleecceekkttiirr..  fifiuu  ““DDiiyyâârr--››  MMeeflflrriikk””  ddee  mmuuhhaakkkkaakk  ffeetthh  eeddii--
lleecceekk  vvee  KKiissrrââ  ööllddüürrüülleecceekkttiirr..  AAllllaahhüü  tteeââllââ  bbuu  ffeettiihhlleerrii  bbeennddeenn  ssoonnrraa  ssiizzee  nnaa--
ssîîbb  eeddeecceekkttiirr““ buyurdular.

Selmân-› Fârisî hazretleri; “Resûlullah efendimizin, bu müjdelerinin hep-
sinin gerçekleflti¤ini gördüm” diye haber verdi.

Düflman art›k gelmek üzereydi. Hendek son sür’atle kaz›l›yor ve bir an
önce bitirilmeye çal›fl›l›yordu. Mücâhidler zaruret hâlinde, Peygamber efen-
dimizden izin alarak ifli b›rak›yorlar, ihtiyâç giderildikten sonra yeniden ifl-
lerinin bafl›na kofluyorlard›.

Münâf›klar gâyet gevflek davran›yor, istedikleri zaman ifle geliyor, istedik-
leri zaman izin almadan b›rak›p gidiyorlard›. Ayr›ca Eshâb›n bu flekildeki ça-
l›flmas› ile alay ediyorlar, Peygamber efendimizin verdi¤i müjdelere bile;
“Biz, düflman korkusundan hendeklere s›¤›n›yoruz. O ise bize Yemen, Rum
ve Fars ülkelerinin köflklerini vaad ediyor. Sizin bu hâlinize flafl›yoruz!...” di-
yorlard›.

Bunun üzerine, mücâhidler için inen âyet-i kerîmede, meâlen buyruldu
ki: “GGeerrççeekk  mmüü’’mmiinnlleerr,,  aannccaakk  oo  kkiimmsseelleerrddiirr  kkii,,  (ihlâs ile) AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  vvee
RReessûûllüünnee  îîmmâânn  eeddeennlleerr  vvee (cihâd, cihâda ait tedbirler, Cumâ ve bayram top-
lanmalar› gibi) ttoopplluu  bbiirr  iiflfl  iiççiinn,,  OO’’nnuunn (Resûlullah’›n) mmaaiiyyyyeettiinnddee  bbuulluunn--
dduukkllaarr››  vvaakkiitt,,  OO’’nnddaann  iizziinn  aallmmaadd››kkççaa,,  bb››rraakk››pp  ggiittmmeeyyeennlleerrddiirr..  OO  hhââllddee (ey
Habîbim!) SSeennddeenn  iizziinn  iisstteeyyeennlleerr,, AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  vvee  RReessûûllüünnee  îîmmâânn  eeddeennlleerr--
ddiirr..  BBuu  mmüü’’mmiinn  kkiimmsseelleerr  bbââzz››  iiflfllleerrii  iiççiinn  sseennddeenn  iizziinn  iisstteeddiikklleerrii  vvaakkiitt,,  sseenn  ddee
oonnllaarrddaann  ddiilleeddii¤¤iinn  kkiimmsseeyyee  iizziinn  vveerr  vvee  kkeennddiilleerrii  iiççiinn  AAllllaahhüü  tteeââllââddaann
mmaa¤¤ffiirreett  ddiillee..  fifiüüpphheessiizz  kkii,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ,,  GGaaffûûrr--uurr--RRaahhîîmm’’ddiirr,,  ççookk  bbaa¤¤››flflllaayy››--
cc››,,  ççookk  mmeerrhhaammeett  eeddiicciiddiirr..”” (Nûr sûresi: 62)

Münâf›klar için inen âyet-i kerîmelerde de meâlen buyruldu ki: ““AAllllaahhüü
tteeââllâânn››nn  RReessûûllüünnüünn  ddââvveettiinnii,,  kkeennddii  aarraann››zzddaa  bbiirrbbiirriinniizzii  (bâzan icâbet edip, bâ-
zan etmedi¤iniz) ddââvveettssiizz  ggiibbii  ttuuttmmaayy››nn  (dâvetine hemen koflun ve izinsiz ay-
r›lmay›n)! ‹‹ççiinniizzddeenn,,  bbiirrbbiirriinniizzii  ssiippeerr  eeddeerreekk  ggiizzlliiccee  kkaaççaannllaarr››nn››zz››,,  AAllllaahhüü  ttee--
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ââllââ  mmuuhhaakkkkaakk  bbiilliiyyoorr..  OO’’nnuunn  eemmrriinnddeenn  uuzzaakkllaaflfl››pp  ggiiddeennlleerr,,  ddüünnyyââddaa  ffiittnneeyyee,,
ââhhiirreettttee  ddee  eelleemm  vveerriiccii  bbiirr  aazzââbbaa  uu¤¤rraammaakkttaann  ssaakk››nnss››nnllaarr!!  DDiikkkkaatt  eeddiinniizz!!  GGöökk--
lleerrddee  vvee  yyeerrddee  nnee  vvaarrssaa,,  hheeppssii  ddee  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nndd››rr..  OO,,  ssiizziinn,,  hhaannggii  iinnaannçç  üüzzee--
rriinnddee  (mü’min veya münâf›k) oolldduu¤¤uunnuuzzuu  vvee (münâf›k ve kâfirlerin) kkeennddii--
ssiinnee  ddöönnddüürrüülleecceekklleerrii  kk››yyââmmeett  ggüünnüünnüü  ddee  bbiilliiyyoorr..  AAllllaahhüü  tteeââllââ  oonnllaarr››nn  ddüünnyyââ--
ddaa  yyaapptt››kkllaarr››nn››  kkeennddiilleerriinnee  hhaabbeerr  vveerreecceekkttiirr..  AAllllaahhüü  tteeââllââ  hheerr  flfleeyyii  bbiilliirr..”” (Nûr
sûresi: 63, 64)

Hende¤i kazma ifline bafll›yal› alt› gün olmufltu. Herkes iflini, lây›k›yla bi-
tirmiflti. Ancak bir yer, zaman yetmedi¤i için genifl ve derin kaz›lamam›flt›.
Peygamber efendimiz buras› için endiflelerini belirttiler; ““MMüüflflrriikklleerr,,  bbuurraa--
ddaann  bbaaflflkkaa  bbiirr  yyeerrddeenn  ggeeççeemmeezzlleerr”” buyurdular. Buraya nöbetçiler koydular.

Müflrik ordusunun Medîne’ye çok yaklaflt›¤› s›rada, Yahudi Nâdiro¤ul-
lar›n›n reîsi Huyey, Kureyfl ordu kumandan›na; “Medîne’deki Kureyzâ Ya-
hudilerinin müslümanlarla andlaflma hâlinde olduklar›n›, ancak onlar›n re-
îsi Ka’b bin Esed’i aldat›p, kendi saflar›na çekebilece¤ini bildirdi. Kuman-
dan da; “Ey Huyey! Hemen Ka’b bin Esed’e git. Müslümanlar ile yapt›k-
lar› antlaflmay› bozup bize yard›m etsinler” dedi. Bu andlaflman›n madde-
lerinden biri, “Medîne’ye bir düflman ordusu taarruz ederse, Müslümanlar-
la birlik olup, düflmana karfl› koymak” idi.

Yahudi Huyey, müflrik ordusundan ayr›l›p, gece, Benî Kureyzâ reîsi
Ka’b’›n evine geldi. Kap›y› çal›p kendisini tan›tt› ve; “Ey Ka’b! Kureyfl’in
bütün ordusunu, Kinâne ve Gatafano¤ullar› gibi nice kabîleleri on bin kifli-
lik bir ordu hâlinde getirmifl bulunuyorum. Art›k Muhammed ve Eshâb› kur-
tulamayacakt›r. Onlar› tamamen imhâ edinceye kadar, Kureyfllilerle buradan
ayr›lmama¤a yemîn ettik!...” dedi. Ka’b; “Muhammed ve Eshâb› öldürüle-
mez de, Kureyfl ve Gatafanlar ülkelerine dönüp gider ise, burada yaln›z ka-
l›r›z. Sonunda hepimizi öldürürler diye korkuyorum!...” diye endiflesini be-
lirtince, Huyey; “Bu korkunun gitmesi için Kureyfl ve Gatafanlardan yetmifl
kifli rehin istersin. Bu rehineler sende oldu¤u müddetçe, onlar buradan gide-
mezler. fiâyet yenilip giderlerse, ben sizin yan›n›zdan ayr›lmam. Size gelen
felâket bana gelmifl olur” diyerek, Ka’b’› sonra da di¤er Yahudileri aldatt›.
Müslümanlarla olan muahedeyi y›rtt›rd›. Böylece andlaflma bozulmufl oldu.

Huyey, müflrik ordusuna dönüp durumu anlatt›. Benî Kureyzâ’n›n, Müs-
lümanlar› arkadan vuracaklar›n› bildirdi.

Yedinci gün, müflrikler on bin kiflilik büyük bir ordu ile Medîne’nin bat› ve
kuzey taraf›na gelip, ordugâhlar›n› kurdular. Bu ordugâh, hende¤in kaz›ld›¤›
yerde idi. Müflriklerin düflünceleri; bu büyük ordu ile Medîne’yi bafltan bafla
yak›p y›kmak, Peygamber efendimizi ve Eshâb›n› ortadan kald›r›p, ‹slâmiyet’i
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yok etmekti. Bu, görünüflte karfl› konmas› güç, pek büyük bir ordu idi. 
Müflrikler, hayâllerinden geçirmedikleri hendek engelini görünce, flaflk›-

na döndüler, moralleri bozuldu. Çünkü, hendek iyi bir at›n süratle koflarak
atlayamayaca¤› genifllikte idi. ‹çine düflen bir kimse de kolayca ç›kamazd›.
Hele z›rhl› bir kimsenin yukar› t›rmanarak ç›kmas› çok zordu.

Müflriklerin geldi¤ini haber alan sevgili Peygamberimiz, derhâl alt› gündür
durmadan çal›flarak yorgun düflen Eshâb›n› toplay›p, hende¤in bu taraf›nda Sel
da¤› eteklerine karargâh›n› kurdu. Arkalar›nda Sel da¤› ve Medîne bulunuyor-
du, önünde hendek ve ötesinde düflman... Yine ‹bn-i Ümm-i Mektûm, Medî-
ne’de Peygamber efendimizin vekili olarak b›rak›ld›. Kad›nlar ve çocuklar hi-
sarlara yerlefltirildi. Üç bin kiflilik ‹slâm ordusunun otuz alt› süvârisi vard›.
Sancaklar›, Zeyd bin Harise ile Sa’d bin Ubâde hazretleri tafl›yordu. Resûlul-
lah efendimizin deriden yap›lm›fl çad›r›, Sel da¤›n›n ete¤inde kuruldu.

Yine nice kahramanl›klar gösterecek olan Eshâb-› kirâm, dikkatle düflma-
n›n hareketlerini takib etme¤e bafllad›. Bu s›rada, sevgili Peygamberimizin
huzûruna Hazreti Ömer’in geldi¤i görüldü. “Yâ Resûlallah! ‹flitti¤ime göre,
Kureyzâ Yahudileri aram›zdaki antlaflmay› bozmufllar ve bize karfl› harbe ha-
z›rlan›yorlarm›fl!” dedi. Beklenilmeyen bu habere, Âlemlerin efendisi; ““HHaass--
bbüünnaallllaahhüü  vvee  nnii’’mmeell  vveekkîîll--AAllllaahhüü  tteeââllââ  bbiizzee  yyeetteerr..  OO  nnee  ggüüzzeell  vveekkiillddiirr”” diye-
rek mukabelede bulundular. Çok müteessir olmufllard›. fiimdi ‹slam ordusu,
iki atefl aras›nda kalm›flt›. Kuzey ve bat›da müflrik ordular›, güney do¤uda
Yahudiler bulunuyordu.

Resûlullah efendimiz, Zübeyr bin Avvâm hazretlerini Kureyzâ o¤ullar›-
n›n kalesine gönderdi. Hazreti Zübeyr gidip, durumu ö¤rendi. Gelince; “Yâ
Resûlallah! Onlar›, kalelerini tamir, harp tâlimleri ve manevralar› yaparken
gördüm. Ayr›ca hayvanlar›n› da derleyip toparl›yorlard›” diyerek, gördükle-
rini anlatt›. Bunun üzerine Habîb-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendi-
miz; Sa’d bin Mu’âz, Sa’d bin Ubâde, Havvât bin Cübeyr, Amr bin Avf, Ab-
dullah bin Revâha’y›, Kureyzâ o¤ullar›na nasîhat edip antlaflmay› yenileme-
leri için gönderdi.

Vazife verilen bu befl sahâbî, Kureyzâ Yahudilerinin kalesine gidip, on-
lara nasîhat ettiler. Fakat, nasîhat kâr etmiyordu. Ayr›ca hakâret etmeye de
bafllam›fllard›. Son söz olarak; “Kardefllerimiz Nâdiro¤ullar›n›, yurtlar›ndan
sürüp ç›karmakla, bizim, kolumuzu kanad›m›z› k›rd›n›z. Muhammed de kim
oluyormufl! O’nunla aram›zda hiç bir söz ve antlaflma yoktur. Peygamberi-
nizin üzerine hep birden sald›r›p, öldürmek için and içmifl bulunuyoruz. Kar-
defllerimize muhakkak arka ç›k›p, yard›mc› olaca¤›z!...” dediler.

Sa’d bin Mu’âz hazretleri ve arkadafllar›, Resûlullah efendimizin huzûru-
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na gelip, herkesin anlayamayaca¤› flekilde kapal› olarak durumu anlatt›lar.
Peygamber efendimiz; ““HHaabbeerriinniizzii  ggiizzllii  ttuuttuunn..  AAnnccaakk  bbiilleennee  aaçç››kkllaayy››nn..  ÇÇüünn--
kküü  hhaarrpp,,  tteeddbbiirr  vvee  aallddaattmmaaddaann  iibbaarreettttiirr”” buyurdular.

Eshâb-› kirâm, hende¤in bu taraf›nda Peygamber efendimizi bekliyor, nas›l
hareket edeceklerini merak ediyorlard›. Biraz sonra Kâinat›n sultân›, kahraman
Eshâb›n›n yan›na teflrif etti ve; “AAllllaahhüü  eekkbbeerr!!  AAllllaahhüü  eekkbbeerr!!” diyerek tekbir ge-
tirdi. Bunu ifliten flanl› sahâbîler, hep bir a¤›zdan tekbir getirerek, cenâb-›
Hakk’›n ism-i flerîfinin yüceli¤ini bildirip, hende¤in ötesinde kum gibi kayna-
yan küffâr›n kalbine korku sald›lar. Müflrikler, tekbirleri iflitince; “Muhammed
ve Eshâb›na, herhalde sevindirici bir haber geldi” dediler. 

Peygamber efendimiz, Eshâb›na; ““EEyy  MMüüssllüümmaann  cceemmââaattii!!  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn
ffeettiihh  vvee  yyaarrdd››mm››  iillee  sseevviinniinniizz!!”” buyurarak, muzaffer olacaklar›n›n müjdesini
verdi. fianl› Eshâb, flimdiye kadar birçok seriyyelerde bulunmufllar, Bedr ve
Uhud gazâlar›na kat›lm›fllard›. Say›ca ve kuvvetçe çok olan müflrikleri, Alla-
hü teâlân›n izni ve Resûl-i Ekrem efendimizin duâs› bereketiyle her defas›n-
da hezimete u¤ratm›fllard›. Bafllar›nda, varl›klar›n “Bafl tâc›” olduktan sonra,
yapamayacaklar› ifl, katlanamayacaklar› s›k›nt› olamazd›. Hava so¤uk, k›tl›k
fliddetli, açl›k ziyâde idi... Peygamber efendimiz dâhil, bir çoklar› mübârek
kar›nlar›na tafl ba¤lam›fllard›. Karfl›da düflman, kum gibi kayn›yordu!... Fakat
flanl› Eshâb için, düflman›n çoklu¤u ve çekilen s›k›nt›lar›n ehemmiyeti yoktu.
Allahü teâlâ en güzel vekildi... O’na ba¤lanm›fllar, O’na dayanm›fllar, O’na
s›¤›nm›fllard›.

Kureyfl’in önde gelen kumandanlar› ve Kureyfl’le beraber gelen di¤er ka-
bîlelerin liderleri umûmî taarruza geçmek için bir karar vermeden önce, hen-
de¤in etraf›nda, geçebilecekleri bir yer araflt›rmaya bafllad›lar. Hende¤i bir
bafltan öbür bafla kadar dolaflt›lar. Nihâyet aceleden yar›m kalan dar yerde du-
rup, buradan hücum etmenin uygun olaca¤›nda karar k›ld›lar. Müflrik askerle-
ri de kumandanlar›n›n peflinden hareket ediyorlar, bir hende¤e, bir de flanl› Es-
hâba bak›p flafl›r›yorlard›. “Yemîn ederiz ki, bu, Arablar›n baflvurdu¤u bir usûl
de¤ildir. Muhakkak bunu, o Farsl› adam tavsiye etmifltir!” diyorlard›.

Kureyflli kumandanlar, askerlerine hende¤in dar yerini göstererek; “Bu-
radan kim atlay›p, karfl›ya geçebilir?” deyince, içlerinden befl süvâri ayr›ld›.
Bunlar teke tek vuruflmak üzere hende¤in di¤er taraf›na geçeceklerdi. fianl›
Eshâb-› kirâm ve müflrik askerleri merakla bu befl atl›n›n hareketlerini tâkib
etmeye bafllad›lar. Süvâriler h›z almak için geriye çekildiler. Sonra atlar›n›n
bafl›n› hende¤in en dar yerine çevirip, h›zland›rd›lar. Dört nala koflan befl
cins at, bir s›çramada hende¤in di¤er taraf›na geçmeyi baflard›lar. Onu pek
çok süvâri tâkib etmek istedi ise de baflaramay›p, hende¤in öbür taraf›nda
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kald›lar. Bu geçenler içinde Amr bin Abd ad›nda çok güçlü bir kimse vard›.
Tepeden t›rna¤a kadar z›rh giymifl, heybetli bir görünüflü vard›. Görünüflte
kalblere korku salan bu adam, mücahitlere karfl›; “Benimle çarp›flabilecek
bir kimse varsa meydana ç›ks›n?...” diye ba¤›rd›.

Bu s›rada Hazreti Ali’nin, sevgili Peygamberimizin huzûruna ç›karak:
“Can›m sana fedâ olsun yâ Resûlallah! Onunla ben çarp›flay›m” diyerek izin
istedi¤i gürüldü. Üzerinde z›rh› dahi yoktu. Eshâb-› kirâm, ona g›bta ile ba-
k›yordu. Sevgili Peygamberimiz, kendi mübârek z›rh›n› ç›kar›p, Hazreti
Ali’yi giydirdiler. K›l›c›n› ona kuflatt›lar. Mübârek bafllar›ndan sar›¤›n› ç›ka-
r›p, onun bafl›na bizzat kendi elleriyle sard›lar. Sonra da; “AAllllaahh’’››mm!!  BBeeddrr
ggaazzââss››nnddaa  aammccaamm  oo¤¤lluu  UUbbeeyyddee,,  UUhhuudd  ggaazzââss››nnddaa  aammccaamm  HHaammzzaa  flfleehhîîdd  oolldduu--
llaarr..  YYaann››mmddaa  kkaarrddeeflfliimm  vvee  aammccaamm  oo¤¤lluu  oollaann  AAllii  kkaalldd››..  SSeenn  oonnuu  mmuuhhaaffaazzaa  eeyy--
llee..  OOnnaa  yyaarrdd››mm››nn››  iihhssâânn  eeyyllee..  BBeennii  yyaallnn››zz  bbaaflfl››mmaa  bb››rraakkmmaa!!”” diyerek duâ et-
ti. Eshâb-› kirâm; “Âmîn!” dediler.

Duâlar ve tekbirler aras›nda yaya olarak ilerleyen Allahü teâlân›n aslan›,
at›n›n üzerinde, bir heyûlâ gibi duran Amr bin Abd’›n karfl›s›na dikildi. Göz-
lerinden baflka her taraf› z›rhlarla kapl› olan Amr, bu kahraman› tan›yamad›
ve kim oldu¤unu sordu. O da; “Ben, Ali bin Ebî Tâlib’im” diyerek kendini
tan›t›nca, Amr; “Ey kardeflimin o¤lu! Baban, benim dostumdur. Bu sebeple
senin kan›n› dökmek istemem. Benim karfl›ma ç›kacak amcalar›ndan biri
yok mu?” diyerek güyâ ona ac›d›. Hazreti Ali ise; “Ey Amr! Vallahi, ben se-
nin kan›n› dökmek isterim. Yaln›z, ikimizin de eflit durumda olmas› lâz›m
gelmez mi? Yi¤itli¤in flân›na da bu yak›flmaz m›? Hâlbuki, ben yayay›m, sen
ise atl›s›n!...” diyerek onu tahrik etti. 

Bunu ifliten Amr’›n, yi¤itlik damar› kabar›p derhâl at›ndan indi ve at›n›n
bacaklar›n› k›l›çla do¤rad›ktan sonra, hiddetle Hazreti Ali’nin karfl›s›na geç-
ti. Hamle yapmak üzere iken, Allahü teâlân›n aslan›; “Ey Amr! ‹flittim ki, sen,
Kureyfl’den bir kimse ile karfl›laflt›¤›nda, onun iki dile¤inden birini yerine ge-
tirece¤ine yemîn etmiflsin. Bu do¤ru mu?” diye sordu. O da; “Evet, do¤ru-
dur” diye cevap verince, bu defa; “O hâlde, birinci iste¤im; senin, Allahü te-
âlâ ve Resûlüne îmân edip, Müslüman olmand›r!” diyerek îmâna dâvet etti.
Bunu duyan Amr, k›zd› ve; “Geç bunu! Bu bana lâz›m de¤il!” dedi. Hazreti
Ali; “‹kinci iste¤im, çarp›flmay› b›rak›p, Mekke’ye dönmendir. Zîrâ Resûl
aleyhisselâm, düflmana gâlip gelirse, sen bu hareketinle O’na yard›m etmifl
olursun!...” dedi. Amr; “Bunu da geç! Ben intikam almad›kça, koku sürün-
meyece¤ime yemîn ettim. Baflka bir dile¤in varsa onu söyle!” deyince, Haz-
reti Ali; “Ey Allahü teâlân›n düflman›! Art›k seninle çarp›flmaktan baflka bir
fley kalmad›!” dedi. 
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Amr, bu sözlere gülüp; “Hayret do¤rusu! Arab diyar›nda karfl›ma ç›kabile-
cek bir yi¤idin oldu¤u, hat›r›mdan geçmezdi! Ey kardeflimin o¤lu! Yemîn ede-
rim ki, ben seni öldürmek istemem. Zîrâ, baban, benim dostumdu. Ben karfl›-
ma, Kureyfl eflraf›ndan Ebû Bekr gibi, Ömer gibi bir kimse isterdim” dedi.
Hazreti Ali; “öyle olsa da, ben seni öldürmek için buraya ç›kt›m” deyince,
Amr’›n kan› bafl›na s›çrad›. K›l›c›n› kald›rmas› ile indirmesi bir oldu. Böyle bir
fleyi bekleyen Allahü teâlân›n aslan›, flimflek gibi yana s›çray›p, hamleyi kal-
kan›yla karfl›lad›. Fakat Amr, bunun gibi nice kalkanlar parçalam›flt›. Onun
vurufluna en güçlü kalkanlar bile dayanamazd›. Nitekim, flimdi de öyle oldu.
Hazreti Ali’nin kalkan› parçaland›, ayr›ca k›l›ç, bafl›n› s›y›r›p yaralad›. Hamle
s›ras› Hazreti Ali’ye gelmiflti; “Yâ Allah!” diyerek Zülfikâr’›, Amr’›n boynu-
na indirdi. ‹ndirmesi ile ‹slâm ordusunda; “Allahü ekber! Allahü ekber!” se-
dâlar› yeri gö¤ü inletmeye, küffâr ordusunda feryâdlar yükselme¤e bafllad›.
Evet, Nebîlerin sultân› varl›klar›n bafl tâc›n›n duâs› kabul olmufltu. ‹nsan az-
man› Amr, yere serilmifl, gövdesinden oluk gibi kan boflan›rken, kafas› mi¤fe-
riyle birlikte uçmufltu. En çok güvendikleri Amr’›n yere serildi¤ini gören ar-
kadafllar›, derhâl Hazreti Ali’ye sald›rd›lar. Bunu gören Eshâb-› kirâm, oraya
kofltular. Zübeyr bin Avvâm, Nevfel bin Abdullah’› yaralay›p at›yla birlikte
hende¤e düflürdü. Hazreti Ali, hende¤e inip Nevfel’i iki parçaya ay›rd›. Di¤er-
leri hende¤i zor geçip geriye kaçt›lar. Müflrik ordusu bafl kumandan› ise, daha
harbin bafl›nda büyük bir ümitsizli¤e düflmüfltü.

Art›k harbin flekli tâyin olmufltu. Hendek, gö¤üs gö¤üse çarp›flmay› en-
gelliyordu. Ok at›fllar›yla birbirlerine zayiat verme¤e u¤raflt›lar. Bu hareket,
neticeyi uzatmaktan baflka bir ifle yaram›yordu. Müflrikler, bu flekilde galip
gelemeyeceklerini anlay›p, hende¤in her taraf›ndan hücûma geçmenin en
uygun bir yol olaca¤›na karar verdiler ve sald›r›ya geçtiler. On bin kiflilik ko-
ca düflman ordusu, hende¤i geçmek için u¤rafl›yor, üç bin kiflilik flanl› ‹slâm
ordusu ise, okla, taflla onlar› hendekten geçirmeme¤e gayret ediyordu. Müt-
hifl bir mücâdele bafllam›flt›. Bu mücâdele akflama kadar sürdü.

Resûl-i Ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz, gece, hende¤in çe-
flitli yerlerine nöbetçiler yerlefltirdi. Kendisi de dar olan yerde nöbet tutma-
¤a bafllad›. Medîne’ye befl yüz kiflilik bir devriye kuvveti göndererek, sokak-
larda yüksek sesle tekbir getirmelerini emretti. Böylece Yahudilerden veya
Kureyfl müflriklerinden gelecek bir tehlike zaman›nda önlenecek, kad›nlar ve
çocuklar korunacakt›.

Kureyzâ Yahudileri ise, Huyey bin Ahtab’› müflriklere gönderip, gece
bask›nlar› yapmak üzere iki bin kiflilik bir kuvvet istediler. Geceleri, savun-
mas›z kalan kad›n ve çocuklara sald›racaklard›. Fakat mücâhitlerin sabahla-
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ra kadar devriye gezmeleri; “Allahü ekber!” nidâlar›yla tekbir getirmeleri,
kalblerine büyük bir korku salm›flt›. Kalelerine çekilip, f›rsat bekleme¤e bafl-
lad›lar. Zaman zaman küçük gruplar hâlinde Medîne’ye girme¤e çal›flt›lar.

Bir gece Kureyzâo¤ullar›n›n ileri gelenlerinden Gazzâl, yan›na ald›¤› on
kiflilik bir birlik ile, Peygamber efendimizin halas› Safiyye vâlidemizin bu-
lundu¤u köflke kadar gelmeyi baflard›, içerde kad›nlar ve çocuklar vard›.
Kendilerini koruyacak bir tek silâhlar› bile yoktu. Yahudiler, önce köflke ok
atmaya, sonra da içeri girmeye çal›flt›lar. ‹çlerinden biri, iç avluya geçmeyi
baflard› ve içeri girmek için etraf› kontrol etmeye bafllad›. Bu s›rada sevgili
Peygamberimizin kahraman halas›, yan›ndakilere hiç ses ç›karmamalar›n›
tenbih ettikten sonra, afla¤› inip, kap›n›n yan›na geldi. Bir tülbent ile bafl›n›
s›k›ca sar›p, bir erkek görünümüne girdikten sonra, eline bir s›r›k al›p, beli-
ne bir b›çak yerlefltirdi. Yavaflça kap›y› aç›p o Yahudinin arkas›na yaklaflt›
ve elindeki s›r›¤› fliddetle bafl›na indirdi. Hiç vakit kaybetmeden yere düflen
Yahudiyi öldürdü. Sonra öldürülen Yahudinin bafl›n› d›flar›da ok atmakla
meflgûl olan Yahudilere f›rlatt›. Arkadafllar›n›n kesik bafl›n› ayaklar› alt›nda
gören Yahudiler, büyük bir korkuya kap›l›p, kaçma¤a bafllad›lar. Bir taraf-
tan da; “Bize, Müslümanlar evlerinde hiç bir erkek b›rakmaks›z›n, hepsini
harbe göndermifller, fleklinde haber verilmiflti!...” diye söyleniyorlard›.

Harp, sabahleyin yine ayn› fliddetle devam etti. Oklar havada v›nl›yarak
uçufluyordu. Âlemlerin efendisi sallallahü aleyhi ve sellem, flanl› Eshâb›na;
“VVaarrll››¤¤››mm  yyeedd--ii  kkuuddrreettiinnddee  bbuulluunnaann  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  yyeemmiinn  eeddeerriimm  kkii,,  kkaarrflfl››--
llaaflfltt››¤¤››mm››zz  ss››kk››nntt››llaarr,,  üüzzeerriinniizzddeenn  mmuuhhaakkkkaakk  kkaalldd››rr››llaaccaakk  vvee  ssiizzlleerr  ffeerrââhhaa,,  çç››--
kkaarr››llaaccaakkss››nn››zz”” buyurarak, onlara sabretmelerini tavsiye etti ve zaferin, ina-
nanlara âit olaca¤›n› müjdeledi. Bu müjdeyi alan kahraman sahâbîler, açl›k,
k›tl›k gibi s›k›nt›lar› unutup canla, baflla çal›flt›lar. Hendekten bir müflrikin
bile geçmesine meydan vermediler. Eshâb-› kirâm›n önde gelenlerinden
Sa’d bin Mu’âz hazretleri, büyük bir kahramanl›k göstererek savafl›yordu.
Savafl s›ras›nda, Hibbân bin Kays bin Araka adl› bir müflrikin att›¤› ok ile
kolundan yaraland›. Ok, atar damara isabet edip, çok kan kayb›na sebeb ol-
du. Hazreti Sa’d, yaral› bir hâlde, etrâf›ndakilerin kan› durdurmak için u¤-
raflt›klar›n› görerek, durumunun ciddî oldu¤unu anlad› ve; “Yâ Rabbî! Ku-
reyfl harbe devam edecekse, bana ömür ihsan eyle. Çünkü senin Resûlüne
eziyet eden, O’nu yalanlayan bu müflriklerle savaflmaktan hoflland›¤›m ka-
dar, baflka hiç bir fleyden hofllanm›yorum. E¤er aram›zdaki harb sona eri-
yorsa, beni flehîdlik mertebesine yükselt. Fakat, Benî Kureyzâ’n›n âk›beti-
ni görmeden ruhumu kabzetme” diyerek duâ etti. Duâs› kabul olunup, kan›
kesildi.
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Eshâb-› kirâm aras›nda çarp›fl›yor görünen Abdullah bin Übey gibi mü-
nâf›klar ise, gâyet a¤›rdan al›yor, ileri hatlara yaklaflm›yorlard›. Ayr›ca, mü-
câhitlerin morallerini bozmak için ellerinden geleni yap›yor; “Muhammed
size, Kayser ve Kisrâ’n›n hazînelerini vaad edip duruyor. Hâlbuki, flu anda
hendek içinde hapsolmufluz. Korkumuzdan abdest bozma¤a bile gidemiyo-
ruz. Allah ve Resûlü, bizi aldatmaktan baflka bir fley yapm›yor, vâdetmi-
yor!...” diyerek fitne ç›karmaya çal›fl›yordu. S›k›flt›klar› zaman, evlerine
düflman›n sald›rabilece¤ini bahane edip vazife yerlerini terkediyorlard›. Mü-
nâf›klar›n bu hareketleri de ayr› bir dert ve ayr› bir s›k›nt› oluyordu.

Müflrik ordusu, bir an önce netîceye varmak için bütün gücünü harc›yor,
fakat flerefli sahâbîlerin kahramanca müdâfâalar› karfl›s›nda, hiç bir varl›k
gösteremiyordu. En çok sald›rd›klar› yer, dar geçit idi. Sevgili Peygamberi-
miz, buradan ayr›lm›yor, Eshâb›n› savafla teflvik ediyordu. Peygamber efen-
dimizin yan› bafl›nda harb etmek flerefine kavuflmak isteyen Eshâb-› kirâm,
gazâ meydan›nda görülmemifl kahramanl›klar gösteriyorlard›. Bir ara müfl-
riklerin, fliddetli bir ok at›fl›na bafllad›klar› görüldü. Bütün hedef, Kâinat›n
sultân›n›n bulundu¤u çad›r idi. 

Sevgili Peygamberimizin mübârek vücutlar›n› bir z›rh örtüyordu. Mübâ-
rek bafllar›nda ise mi¤ferleri vard›. Çad›r›n önünde dimdik duruyorlar, har-
bin seyrine göre Eshâb›na emirler veriyorlard›. Müflrikler, bâzan en zay›f gö-
rünen yere birden yükleniyorlar, mübârek sahâbîler oraya koflup, din düfl-
manlar›n› püskürtünceye kadar, aflk ile çarp›fl›yorlard›. Bu görülmemifl mü-
câdele pek fliddetli oluyor, kahraman sahâbîler, çarp›flmaktan, yan tarafa ba-
kacak zaman bulam›yorlard›. O gün, sabahla bafllayan bu mücâdele, geç sa-
atlere kadar devam etti. Namaz vakitleri geldikçe, flanl› sahâbîler; “Yâ Re-
sûlallah! Namaz›m›z› k›lamad›k” diyorlar, âlemlerin efendisi, Kâinat›n sul-
tân›, büyük bir üzüntü içinde; “VVaallllaahhii  bbeenn  ddee  kk››llaammaadd››mm”” buyuruyorlard›.
Yats› s›ralar›nda, ibâdetlerini yapt›rmayan müflrik sürüsünü, pek fliddetli bir
sald›r› ile geriye püskürtüp, da¤›tt›lar. Bu da¤›n›kl›ktan kurtulamayan Ku-
reyflliler ve Gatafanlar, geceyi geçirmek üzere karargâhlar›na çekildiler. Mü-
cahidler de sevgili Peygamberimizin çad›r›na do¤ru yürüdüler. O zaman,
âlemlere rahmet olarak gönderilen Fahr-i âlem sallallahü aleyhi ve sellem
efendimiz, bedduâ etmek âdet-i flerîfleri de¤il iken, namaz için dayanama-
m›fllar; ““OOnnllaarr,,  nnaass››ll  ggüünneeflfl  bbaatt››nnccaayyaa  kkaaddaarr  uu¤¤rraaflfltt››rr››pp  bbiizzii  nnaammaazz››mm››zzddaann
aall››kkooyydduullaarr  iissee,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ  ddaa  oonnllaarr››nn  eevvlleerriinnee,,  kkaarr››nnllaarr››nnaa  vvee  kkaabbiirrlleerriinnee
aatteeflfl  ddoolldduurrssuunn!!”” buyurarak, müflriklere bedduâda bulundular. Kazaya kalan
ö¤le, ikindi ve akflam namazlar›n› k›ld›ktan sonra, yats› namaz›n› k›ld›rd›lar.

Müflrikler, ‹slâm’› tamamen ortadan kald›rmak için yapt›klar› bu mücâ-

256



delelerinden sonra, Müslümanlar›n gündüz ma¤lûb edilemeyece¤ini anlad›-
lar. Onlara göre tek çâre ayn› fliddetle gece bask›nlar› tertiplemekti. Müslü-
manlar ancak bu flekilde yenilebilirdi. Bu kararlar›n› hemen tatbîkata koyup,
Yahudi Kureyzâ o¤ullar›yla birlikte gece bask›nlar› yapmaya bafllad›lar. As-
kerlerini gruplara ay›ran müflrikler, nöbet ve s›ra ile hücûma geçiyorlard›.
Bu hâl günlerce devam etti. Baflta sevgili Peygamberimiz ve kahraman Es-
hâb-› kirâm; aç, uykusuz, yorgun olduklar› hâlde müdâfaaya devam ettiler.
Hiç bir düflman askerini hendekten bu tarafa geçirmediler. Canla baflla yap›-
lan bu savunma, daha önce yap›lan bütün gazâlardan daha korkulu, daha flid-
detli, daha s›k›nt›l› ve daha zahmetli idi.

Günlerdir çarp›flmakta olan müflriklerde, yiyecek s›k›nt›s› bafl gösterme-
ye bafllad›. At ve develeri de, yerde bir tutam kuru ot bulamad›klar› için, öl-
me¤e bafllam›flt›. Bu sebeple müflriklerin kumandan›, D›râr bin Hattâb ku-
mandas›nda bir birli¤i, Kureyzâ Yahudilerine erzak te’mini için göndermifl-
ti. Küffâra her fleylerini fedâ eden Yahudiler, derhâl yirmi deve yükü bu¤-
day, arpa, hurma ve hayvanlar için saman yükleyip teslîm ettiler. D›râr, as-
kerleri ile sevinç içinde dönerken, Kuba yak›nlar›nda bir grup sahâbî ile kar-
fl›laflt›lar. Kahraman Eshâb, derhâl hücum etti. Kanl› bir çarp›flmadan sonra,
müflrikleri kaç›rtarak yüklü develeri Peygamber efendimize teslîm ettiler ve
çok duâya mazhar oldular.

Kâinat›n sultân› sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz, bir aya yak›n de-
vam eden bu fliddetli çarp›flmada, pek güç durumlarda kalan kahraman Es-
hâb›na ac›yor, onlara, babalar›ndan kat kat fazla flefkât gösteriyordu. fianl›
Eshâb›n›n gösterdi¤i bu insan üstü gayretlere karfl›, kendisi mübârek aln›n›
topra¤a koyuyor, onlar için Allahü teâlâya flöyle yalvar›yordu: ““EEyy  ddaarrddaa  kkaa--
llaannllaarr››nn  iimmddaattllaarr››nnaa  yyeettiiflfleenn!!  EEyy  mmuuhhttaaçç  vvee  ççâârreessiizz  kkaallmm››flflllaarr››nn  dduuââss››nnaa  iiccââ--
bbeett  eeddeenn  AAllllaahh’’››mm!!  BBeenniimm  vvee  EEsshhââbb››mm››nn  hhââlllleerriinnii  mmuuhhaakkkkaakk  ggöörrüüyyoorr  vvee  bbii--
lliiyyoorrssuunn..  YYââ  RRaabbbbîî!!  SSeenn  kküüffffâârr››  mmüünnhheezziimm  kk››ll,, (hezîmete u¤rat), iiççlleerriinnee  tteeff--
rriikkaa  ddüüflflüürr  vvee  oonnllaarraa  kkaarrflfl››  bbiizzee  nnuussrreett  vveerr,,  zzaaffeerr  iihhssâânn  eeyyllee!!....  ““

Sevgili Peygamberimiz, bu duâs›n›, son günlerde s›k s›k tekrarl›yordu.
Müflrikler, k›tl›¤›n da verdi¤i ›zd›raplardan dolay›, bir an önce müslü-

manlar› ortadan kald›rmak için, bütün güçlerini harc›yorlard›. Böyle çarp›fl-
t›klar› bir akflam, müflrik ordusundan, kalbine ‹slâm’›n sevgisi düflmüfl bir
kimse. Peygamber efendimizin huzûruna geldi. Bu, Gatafan kabîlesinden
Nu’aym bin Mes’ûd idi. Sevgili Peygamberimize; “Yâ Resûlallah! Ben, Al-
lahü teâlân›n bir oldu¤unu ve senin hak peygamber oldu¤unu tasdik etmek
için geldim. Hamd olsun Müslüman olmakla flereflendim. fiimdiye kadar si-
ze karfl› çarp›flm›flt›m. Bundan sonra da küffâra karfl› çarp›flaca¤›m. Bana ne
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emrederseniz yapma¤a haz›r›m! Yâ Resûlallah! Benim müslüman oldu¤u-
mu kavmim dahî bilmiyor” dedi. Resûl-i ekrem efendimiz; “BBuu  kküüffffâârr››nn  aarraa--
ss››nnaa  ggiirriipp,,  tteeffrriikkaa  ssookkaarraakk  bbiirrbbiirrlleerriinnddeenn  aayy››rrmmaa¤¤aa  ççaall››flflaabbiilliirr  mmiissiinn??””  buyur-
dular. O da; “Yâ Resûlallah! Allahü teâlân›n yard›m› ile onlar› birbirinden
ay›rabilirim. Yaln›z, her ne dilersem söyleme¤e izin var m›?” diye suâl etti.
Efendimiz de; “HHaarrpp  hhiilleeddiirr,,  iisstteeddii¤¤iinnii  ssööyylleeyyeebbiilliirrssiinn”” buyurdular.

Nu’aym bin Mes’ûd hazretleri, önce Kureyzâ Yahudilerinin yan›na va-
r›p; “Benim size karfl› olan sevgimi bilirsiniz. Yaln›z bu konuflacaklar›m›z
aram›zda kals›n, hiç kimse bilmesin!” dedi. Yahudiler de; “Hiç kimse bilme-
yecektir?” diyerek yemîn ettiler. Bunun üzerine Hazreti Nu’aym; “fiu ada-
m›n (Peygamber efendimizin) ifli, muhakkak bir belâd›r. O’nun, Nâdir ve
Kaynukâ o¤ullar›na yapt›¤›n› biliyorsunuz. Onlar›, yurtlar›ndan yuvalar›n-
dan sürüp ç›kard›¤›n›, hepiniz de gördünüz. fiimdi, Kureyflliler ve Gatafan-
lar gelip Müslümanlarla çarp›flmaktalar, siz de onlara yard›m etmektesiniz.
Günlerce çarp›flt›¤›m›z hâlde, daha bir netîceye varamad›k. Böyle devam
ederse, muhasara uzayaca¤a benzemektedir. Kureyflliler ve Gatafanlar›n
mallar›, mülkleri, yurtlar›, çocuklar›, sizin gibi burada de¤ildir. Bu harpte
e¤er f›rsat bulur da gâlib gelirlerse ganîmetleri toplar giderler. fiâyet ma¤lûb
olurlarsa çekip giderler, sizi, onlarla baflbafla b›rak›rlar. Hâlbuki, sizin Müs-
lümanlarla bafla ç›kacak ne gücünüz, ne de kuvvetiniz var. Harbin flu anda-
ki durumu ise, Müslümanlar›n zafere kavuflaca¤›n› göstermektedir. Tahmin
etti¤im gibi olursa, Müslümanlar sizi k›l›çtan geçirmeden b›rakmazlar.
Onun için acele bir tedbir almam›z lâz›md›r!...” dedi. 

Bu sözleri büyük bir heyecan ve korku ile dinleyen Yahudiler, Hazreti
Nu’aym’›n, kendilerini bu derece düflünmesinden dolay› çok memnun kald›-
lar ve; “Sen bize dostlu¤unu lây›k›yla gösterdin. Bize, nas›l bir tedbir almak
lâz›m geldi¤ini de söyle” dediler. Bunu bekleyen Nu’aym bin Mes’ûd; “Do¤-
rusu fludur ki; Kureyfl ve Gatafan eflrâf›ndan bâz›lar›n› rehin almad›kça, müs-
lümanlarla aslâ harbe girmeyin! Rehineler sizin yan›n›zda oldu¤u müddetçe,
harbden kaç›p gidemezler!” dedi. Bunun da pek güzel bir tedbir oldu¤unu ka-
bul eden Yahudiler, ona, teflekkür edip, izzet ikrâmda bulundular.

Hazreti Nu’aym, Yahudilerden ayr›l›p do¤ruca Kureyfl karargâh›na vard›.
Kumandanlar›na; “Benim Muhammed’e olan düflmanl›¤›m› ve sizleri de ne
kadar çok sevdi¤imi bilirsiniz, ö¤rendi¤im bir fleyi, dostlu¤umuzun îcâb›, si-
ze ulaflt›rmay› büyük bir vazife bildim. Yaln›z, bu söyleyeceklerimi hiç kim-
seye duyurmayaca¤›n›za söz verip yemîn etmelisiniz!” dedi. Onlar da yemîn
edip merakla; “Söyle, seni dinliyoruz” dediler. “Haberiniz olsun ki, Kureyzâ
Yahudileri, sizinle ittifak ettiklerine piflman olmufllar ve Muhammed’e haber
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göndermifller: “Kureyflten ve Gatafanlar›n ileri gelenlerinden boyunlar›n›
vurmak üzere rehineler al›p sana teslîm edelim. Sonra seninle birlik olup
müflriklerin kökünü kaz›y›ncaya kadar çarp›flal›m! Yaln›z, kardefllerimiz Nâ-
dir o¤ullar›n› affedip yurtlar›n› ba¤›fllamal›s›n!” demifller. Muhammed de,
Yahudilerin bu isteklerini kabul etmifl! E¤er Yahudiler, sizden rehine isterse,
sak›n kabul etmeyin, hepsini öldürecekler! Sak›n bu söylediklerimi kimse
duymas›n!...” dedi. Kureyflliler, bu mühim haberden dolay› Hazreti
Nu’aym’a çok teflekkür edip iltifat gösterdiler.

Nu’aym bin Mes’ûd oradan ayr›l›p, Gatafanlar›n yan›na geldi. Kureyflli-
lere anlatt›klar›n› onlara da söyledi.

Bir gün sonra Kureyfl kumandan›, Kureyzâ o¤ullar›na; “Art›k burada dur-
mak bizim için çok güçleflti. Zîrâ hava so¤uk, hayvanlar›m›z açl›ktan k›r›l›p
gitmektedir. Bu gece iyi bir haz›rl›k yap›p, yar›n hep birlikte fliddetli bir hü-
cûma geçelim” diye haber gönderdi. Yahudiler de; “Biz, hem Cumartesi gü-
nü harp etmeyiz hem de sizinle beraber savaflmaya kat›labilmemiz için, ile-
ri gelenlerinizden bir çok kimseyi bize rehin olarak vermeniz lâz›m. E¤er
muhâsara müddeti uzar ve siz âciz kal›p memleketinize giderseniz, bizi Mu-
hammed’e teslîm etmifl olursunuz. fiâyet, rehin verirseniz, bizi b›rak›p git-
mezsiniz!...” dediler. Bu haber, Kureyfl kumandan›na ulaflt›¤› zaman;
“Nu’aym bin Mes’ûd’un sözü do¤ru imifl!” dedi ve Yahudilere tekrar haber
gönderip; “Biz size, bir tek adam›m›z› bile rehin olarak vermeyiz. E¤er, ya-
r›n gelip bizimle beraber harb ederseniz ne âlâ, yoksa biz yurdumuza gide-
riz. Siz de Muhammed ve Eshâb› ile baflbafla kal›rs›n›z!...”’ dediler. 

Bunu ifliten Kureyzâ Yahudileri, Nu’aym’›n sözünün do¤ru ç›kt›¤›n› dü-
flünüp; “Bu durumda, biz de sizinle birlik olup Müslümanlara karfl› savaflma-
y›z...” dediler. Böylece her iki taraf›n da kalblerine korku düfltü.

Peygamber efendimize, Cebrâil aleyhisselâm gelip; Allahü teâlân›n, müfl-
rikleri kas›rga ile periflân edece¤ini müjdeledi. Bunun üzerine Âlemlerin efen-
disi, mübârek dizleri üzerine gelip, mübârek ellerini uzatarak; ““AAllllaahh’’››mm!!  BBaa--
nnaa  vvee  EEsshhââbb››mmaa  aacc››dd››¤¤››nnddaann  ddoollaayy››  ssaannaa  flflüükkrreeddeerriimm”” diyerek, Allahü teâlâya
flükranlar›n› arzettiler. Sonra kahraman Eshâb›na müjdeyi bildirdiler.

O gece Cumartesi gecesi idi. Ortal›¤› müthifl bir karanl›k kaplam›fl, göz gö-
zü görmüyordu. Derken fliddetli bir ayaz ve arkas›ndan çok kuvvetli bir rüzgâr
esmeye bafllad›. Bu geceyi, Huzeyfe-t-übnü Yemân hazretleri flöyle anlatt›:

“Öyle bir gecede bulunuyorduk ki, o zamana kadar ondan daha karanl›k
bir gece görmemifltik. Bu fliddetli karanl›kla birlikte, gök gürültüsünü and›-
ran bir gürültüyle korkunç bir rüzgâr da esmeye bafllam›flt›. Bu s›rada, müfl-
rik ordusunun telâfla ve korkuya kap›l›p, kendi aralar›nda anlaflmazl›¤a düfl-
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tüklerini Peygamber efendimiz bize haber verdi. Biz, fliddetli so¤uktan, aç-
l›ktan ve gecenin dehfletinden aya¤a kalkam›yor, oldu¤umuz yerde üzerimi-
ze bir fleyler örterek bekliyorduk.

Resûlullah namaza durdu ve gecenin bir k›sm›n› namaz k›larak geçirdik-
ten sonra, bize do¤ru dönerek flöyle buyurdu: “‹‹ççiinniizzddeenn,,  mmüüflflrriikk  oorrdduussuunnuunn
yyaann››nnaa  ggiiddiipp,,  dduurruummllaarr››nn››  iinncceelleeyyeerreekk,,  bbaannaa  hhaabbeerr  ggeettiirreecceekk  oollaann  vvaarr  mm››dd››rr??
BBuu  hhaabbeerrii  ggeettiirreenniinn  CCeennnneettttee  bbaannaa  aarrkkaaddaaflfl  oollmmaass››nn››  AAllllaahhüü  tteeââllââddaann  ddiilleeyyee--
yyiimm..”” Orada bulunanlar fliddetli açl›k ve so¤uktan aya¤a kalkamad›. Sonra
Resûlullah efendimiz, benim yan›ma geldi. So¤uktan ve açl›ktan iki dizim
üzerine çöküp büzülerek oturuyordum. Resûlullah efendimiz bana dokuna-
rak; “SSeenn  kkiimmssiinn??” buyurdu. “Ben Huzeyfe’yim yâ Resûlallah” dedim. Re-
sûlullah efendimiz; “GGiitt  flfluu  kkaavviimm  nnee  yyaapp››yyoorr  bbiirr  bbaakk!!  YYaann››mmaa  ddöönnüüpp  ggeelliinn--
cceeyyee  kkaaddaarr  oonnllaarraa,,  ookk  vvee  ttaaflfl  aattmmaa,,  mm››zzrraakk  vvee  kk››ll››çç  vvuurrmmaa..  SSeenn  bbeenniimm  yyaann››--
mmaa  ddöönnüüpp  ggeelliinncceeyyee  kkaaddaarr,,  nnee  ssoo¤¤uukkttaann,,  nnee  ss››ccaakkttaann  zzaarraarr  ggöörrmmeeyyeecceekkssiinn,,
eessiirr  eeddiilliipp,,  iiflflkkeenncceeyyee  ddee  uu¤¤rraammaayyaaccaakkss››nn”” buyurdu. 

K›l›c›m› ve yay›m› ald›m, gitmek üzere haz›rland›m. Resûlullah efendi-
miz, benim için; ““AAllllaahh’’››mm,,  oonnuu  öönnüünnddeenn--aarrdd››nnddaann,,  ssaa¤¤››nnddaann--ssoolluunnddaann,,  üüss--
ttüünnddeenn--aalltt››nnddaann  kkoorruu””  diyerek duâ buyurdu.

Müflriklere do¤ru yürümeye bafllad›m. Sanki hamamda yürüyor gibiydim.
Vallahi içimde ne bir korku, ne bir üflüme, ne de bir ürperti vard›. Nihâyet
müflriklerin ordugâh›na vard›m. Kumandanlar› ve ileri gelenleri bir siperde
atefl yakm›fllar, ›s›n›yorlard›. Ebû Süfyân; “Buradan çekip gitmeli” diyordu.
Hemen akl›ma, onu orada öldürmek geldi. Ok çantamdan bir ok ç›kar›p, yay›-
ma yerlefltirdim. Ateflin ›fl›¤›ndan faydalanarak onu vurmak istedim. Tam ata-
ca¤›m s›rada, Resûlullah’›n; ““BBeenniimm  yyaann››mmaa  ddöönnüüpp  ggeelliinncceeyyee  kkaaddaarr,,  bbiirr  hhââddii--
ssee  çç››kkaarrttmmaayyaaccaakkss››nn”” buyurdu¤unu hat›rlad›m ve öldürmekten vazgeçtim.
Bundan sonra, kendimde kuvvetli bir cesaret buldum. Müflriklerin yan›na so-
kulup ateflin bafl›na oturdum. Görülmemifl derecedeki fliddetli rüzgâr ve Alla-
hü teâlân›n görülmeyen ordusu (melekler), onlara yapaca¤›n› yap›yordu. Rüz-
gârda, kapkacaklar› devriliyor, ateflleri ve ›fl›klar› sönüyor, çad›rlar› bafllar›na
y›k›l›yordu. Bir ara, müflrik ordusunun kumandan› Ebû Süfyân aya¤a kalk›p;
“‹çinizde gözcüler ve casuslar bulunabilir, dikkat ediniz, herkes yan›ndakinin
kim oldu¤una baks›n! Herkes yan›nda oturan›n elini tutsun” dedi. Ebû Süfyân,
aralar›na bir yabanc›n›n girdi¤ini sezer gibi olmufltu. Hemen ellerimi uzat›p,
sa¤›mda ve solumda bulunan iki kiflinin ellerinden tutup, onlardan önce isim-
lerini sordum. Böylece tan›nmam› engelledim. 

Nihâyet Ebû Süfyân, ordusuna flöyle hitâb etti: “Ey Kureyflliler! Siz duru-
lacak bir yerde de¤ilsiniz. Atlar, develer k›r›lma¤a bafllad›. K›tl›k her taraf›
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sard›. Rüzgârdan bafl›m›za gelenleri görüyorsunuz. Hemen göç edip gidiniz!
‹flte ben gidiyorum!” diyerek devesine bindi. Müflrik ordusu periflân bir hâlde
toplan›p, Mekke’ye do¤ru hareket etti. Üzerlerine kum ve çak›l ya¤›yordu.

Müflrik ordusu çekip gidince, ben de Resûlullah efendimizin yan›na do¤-
ru yürüdüm. Yolun yar›s›na geldi¤imde karfl›ma yirmi kadar beyaz sar›kl›
süvâri (melekler) ç›kt›. Bana; “RReessûûlluullllaahh’’aa  hhaabbeerr  vveerr..  AAllllaahhüü  tteeââllââ  ddüüflflmmaa--
nn››  ppeerriiflflâânn  eettttii......”” dediler. Resûlullah efendimizin yan›na döndü¤ümde, bir
kilim üzerinde namaz k›l›yordu. Fakat ben döner dönmez, gitmeden önceki
üflüme ve titreme hâlim tekrar bafllam›flt›. Resûlullah efendimiz, namazdan
sonra, ne haber getirdi¤imi sordu. Ben de, müflriklerin içine düfltükleri peri-
flân hâli ve çekip gittiklerini haber verdim. Resûlullah bu habere çok sevin-
diler ve gülümsediler. Günlerdir uykusuzduk. Peygamberimiz, beni de yan›-
na al›p, üzerindeki kilimin bir ucunu üzerime örttü. O gece bu flekilde sabah-
lad›k. Seher vaktinde Resûlullah beni uyand›rd›. Sabah olunca, müflrik ordu-
sundan eser kalmam›flt›. Onlar, Mekke’ye yaklafl›ncaya kadar pefllerinden
fliddetli bir rüzgâr esti ve arkalar›ndan da hep tekbir sesleri iflittiler.

Kureyfl müflrikleri, karargâhlar›n› terkedip kaç›nca, onlara uyup gelen di-
¤er müflrik kabîleler de Medîne’yi terkettiler. Unutamayacaklar› çok büyük
bir ma¤lûbiyetin keder ve üzüntüsüne bo¤uldular. Onlar bu hezîmete u¤rar-
ken, Kâinat›n efendisi sallallahü aleyhi ve sellem ve flanl› Eshâb› rad›yalla-
hü anhüm, Allahü teâlâya flükür secdesine kapan›yorlar, hamd edip, flükran-
lar›n› arzediyorlard›. Mücâhitler; “Allahü ekber! Allahü ekber!...” sadâlar›
aras›nda, nûrlu Medîne’nin yolunu tuttular. Medîne sokaklar›, bir anda ço-
cuklar›n istilâs›na u¤ram›fl, Kâinat›n sultân›n› ve mübârek babalar›n›, amca-
lar›n›, day›lar›n›, a¤abeylerini karfl›lamaya ç›km›fllard›. Peygamber efendi-
miz de, tebessüm buyurarak onlara karfl›l›k veriyordu...

Hendek gazâs›nda alt› flehîd verilmiflti... Bu gazâ hakk›nda Allahü teâlâ,
âyet-i kerîmelerde meâlen buyuruyor ki: “AAllllaahhüü  tteeââllââ  (Hendek savafl›nda-
ki) oo  kkââffiirrlleerrii,,  hhiiçç  bbiirr  hhaayyrraa,,  zzaaffeerree  kkaavvuuflflaammaadd››kkllaarr››  hhââllddee,,  ööffkkeelleerriiyyllee  ggeerrii
ççeevviirrddii..  BBööyylleeccee  AAllllaahhüü  tteeââllââ,, (melekler ve rüzgâr ile) mmuuhhaarreebbeeddee  (muvaf-
fak olmalar› için), mmüümmiinnlleerree  kkââffii  oolldduu..  AAllllaahhüü  tteeââllaann››nn  hheerr  flfleeyyee  ggüüccüü  yyeetteerr..
OO,,  hheerr  flfleeyyee  ggââlliippttiirr..””  (Ahzâb sûresi: 25) 

““EEyy  îîmmâânn  eeddeennlleerr!!  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  üüzzeerriinniizzddeekkii  nnîîmmeettlleerriinnii  hhaatt››rrllaayy››nn››zz..
HHaannii  ssiizzee  (Hendek savafl›nda) oorrdduullaarr  ssaalldd››rrmm››flfltt››  ddaa,,  bbiizz  oonnllaarr››nn  üüzzeerriinnee  bbiirr
rrüüzzggâârr  vvee  ssiizziinn  ggöörrmmeeddii¤¤iinniizz  (meleklerden) oorrdduullaarr  ggöönnddeerrmmiiflflttiikk......”” (Ahzâb
sûresi: 9) 

Bu savafltan sonra sevgili Peygamberimiz; ““AArrtt››kk  nnööbbeett  ssiizziinnddiirr..  BBuunnddaann
ssoonnrraa  KKuurreeyyflfl  ssiizziinn  üüzzeerriinniizzee  ggeelleemmeezz”” buyurdular.
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Benî Kureyzâ Yahudileri
Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz, Medîne-i münevve-

reye dönünce, Hazreti Âifle vâlidemizin evine geldi. Silâhlar›n› ve z›rh›n› ç›-
kard›. Mübârek vücûdu tozlanm›flt›. Y›kand›. O anda Hazreti D›hye sûretin-
de, üzerinde z›rh› ve silâhlar› oldu¤u hâlde bir süvâri geldi. Bu Cebrâil
aleyhisselâmd›. Peygamber efendimiz yan›na vard›¤›nda; “Ey Allahü teâlâ-
n›n Resûlü! Cenâb-› Hak, Kureyzâ o¤ullar›n›n üzerine hemen yürümeni sa-
na emrediyor!” diyerek emri tebli¤ etti. Kâinat›n sultân›, Hazreti Bilâl’i ça-
¤›rtarak, Eshâb-› kirâma duyurmak üzere flu emrini verdi: ““EEyy  EEsshhââbb››mm!!
KKaallkk››nn››zz,,  aattllaarr››nn››zzaa,,  ddeevveelleerriinniizzee  bbiinniinniizz!!  ‹‹ttââaatt  eeddeennlleerr,,  iikkiinnddii  nnaammaazz››nn››  KKuu--
rreeyyzzaa  oo¤¤uullllaarr››nn››nn  yyuurrdduunnddaa  kk››llss››nnllaarr!!””

Habîb-i Ekrem efendimiz, hemen z›rh›n› giyip k›l›c›n› kufland›. Mi¤feri-
ni mübârek bafllar›na geçirip, kalkan›n› s›rt›na, m›zra¤›n› eline ald›. Sonra
at›na bindi. Eshâb›n›n aras›na var›p, Hazreti Ali’ye ‹slâm sanca¤›n› vererek,
öncü kuvvet olarak Kureyzâ Yahudilerinin kalesine gönderdiler. Her zaman
oldu¤u gibi Abdullah ibni Ümmi Mektûm’u Medîne’de vekil b›rakt›lar.

fianl› Eshâb, sevgili Peygamberimizi ortalar›na alarak, Medîne’den; “Alla-
hü ekber! Allahü ekber!” tekbirleri aras›nda ayr›ld›lar. Yolda Ganmo¤ullar› ile
karfl›laflt›lar. Silâhlar›n› kuflanm›fl olarak, Resûlullah efendimizi bekliyorlard›.
Peygamber efendimiz onlara; “SSiizzee  kkiimmssee  rraassttllaadd››  mm››??”” buyurdu. Onlar da;
“Yâ Resûlallah! Bize D›hye-i Kelbî rastlad›. E¤erli beyaz bir kat›r üzerine bin-
miflti. O kat›r›n üzerinde atlastan bir kadife vard›” dediler. Sevgili Peygambe-
rimiz, onlara; “BBuu  CCeebbrrââiill’’ddiirr..  BBeennîî  KKuurreeyyzzââ’’yyaa  ggöönnddeerriillddii..  OOnnllaarr››nn  kkaalleelleerriinnii
ssaarrssss››nn  vvee  kkaallbblleerriinnee  kkoorrkkuu  aattss››nn  ddiiyyee......”” buyurdular. Kureyzâ Yahudilerinin
kalesine var›ncaya kadar, ‹slâm ordusunun say›s› üç bini bulmufltu.

Hazreti Ali, ‹slâm sanca¤›n› Kureyzâ Yahudilerinin kalesi önüne dikti.
Bunu gören Yahudiler, Peygamber efendimiz aleyhinde sözler sarfettiler.
Hazreti Ali gidip durumu efendimize anlatt›. Resûl-i ekrem sallallahü aley-
hi ve sellem üç bin asker ile oray› teflrif ettikten sonra, merhametlerinden on-
lar› ‹slâm’a dâvet ettiler. Yahudiler, bu güzel teklifi kabul etmediler. Sevgi-
li Peygamberimizin; “ÖÖyyllee  iissee,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ  vvee  RReessûûllüünnüünn  eemmrriinnee  bbooyyuunn
ee¤¤eerreekk  kkaalleeddeenn  iinniipp  tteessllîîmm  oolluunnuuzz”” emr-i flerîfini de reddettiler, Bunun üze-
rine Âlemlerin efendisi, okçular›n üstâd› Sa’d bin Ebî Vakkâs hazretlerine;
“EEyy  SSaa’’dd!!  ‹‹lleerrllee  vvee  oonnllaarr››  ookkaa  ttuutt!!”” buyurdu. Hazreti Sa’d ve di¤er okçular,
sadaklar›ndaki oklar›, tekbir sadâlar› aras›nda Yahudi kalesine atmaya bafl-
lad›lar. Onlar da ok ve tafl at›fllar›yla cevap vererek, çarp›flmay› bafllatt›lar.

Müslümanlar›n zay›f durumlar›nda, arkadan vuran ve hasedlerinden Mu-
hammed aleyhisselâm›n peygamberli¤ini kabul etmeyen bu Yahudi gürûhu-
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nun kale kap›s›n› aç›p da meydana ç›kacak cesaretleri yoktu.
Harp, muhâsara hâlinde devam ediyordu, ‹slâm askeri aras›nda bulunan

münâf›klar da kaleye gizlice haber göndererek; “Sak›n teslîm olmay›n›z!
Medîne’den gitmenizi isterlerse bile kabul etmeyiniz! E¤er çarp›flmaya de-
vam edecek olursan›z, biz size bütün gücümüzle yard›m eder, hiç bir fleyi-
mizi sizden esirgemeyiz. fiâyet sizi Medîne’den ç›kar›rlarsa, biz de sizinle
beraber ç›k›p gideriz!...” diyorlard›. Bu haber ile münâf›klar›n yard›m›n›
bekleyen Yahudiler, müdâfaaya yeni bir azim ve ümidle devam ettiler. Mu-
hâsara uzad›, bir aya yaklaflt›¤› hâlde münâf›klardan yard›m gelmedi. Kalb-
lerine korku düflüp, andlaflma istediklerini bildirdiler.

Andlaflmay› yapmak üzere, Nebbâfl bin Kays ismindeki Yahudi, Resûlul-
lah efendimizin huzûruna gelip; “Yâ Muhammed! Nâdiro¤ullar›na gösterdi-
¤iniz merhameti bize de gösteriniz. Mal›m›z ve silâhlar›m›z senin olsun! Ye-
ter ki kan›m›z› dökmeyiniz. Çocuklar›m›z ve kad›nlar›m›zla beraber yurdu-
muzdan ç›kmam›za müsaade ediniz. Silâh hâricinde her aile için bir deve yü-
kü götürmemize de izin veriniz!...” dedi. Âlemlerin efendisi; ““HHaayy››rr,,  BBuu  tteekk--
lliiffii  kkaabbuull  eeddeemmeemm!!”” buyurdular. Bu defa da; “Mal› götürmekten vaz geçtik.
Kan›m›z› dökmeyin! Kad›nlar› ve çocuklar›m›z› götürmeye izin verin!” de-
di. Sevgili Peygamberimiz; “HHaayy››rr!!  KKaayy››ttss››zz  vvee  flflaarrttss››zz  hhüükkmmüümmee  bbooyyuunn  ee¤¤--
mmeekktteenn,,  iittââaatt  eeddiipp  tteessllîîmm  oollmmaakkttaann  bbaaflflkkaa  ççâârreenniizz  yyookkttuurr!!”” buyurdu. Nebbâfl
Yahudisi, periflân bir hâlde kaleye dönüp konuflmalar› nakletti. Kureyzâ-
o¤ullar›, bu defa büyük bir ye’s ve üzüntüye gark oldular.

Liderlerinden Ka’b bin Esed, insafa gelip kavmine flu itirafta ve teklifte
bulundu: “Ey kavmim! Gördü¤ünüz gibi, bafl›m›za büyük bir felâket gelip
çatm›fl bulunuyor. Bu durumda size, üç nasihatim olacak. Bunlardan istedi¤i-
nizi seçip, ona göre hareket edebilirsiniz! Birincisi; fiu Zât’a tâbi olup, pey-
gamberli¤ini kabul edelim! Vallahi O’nun, Allah taraf›ndan gönderilen ve ki-
taplar›m›zda vas›flar›n› gördü¤ümüz peygamber oldu¤unu hepimiz biliyoruz.
E¤er O’na îmân edecek olursak, kanlar›m›z, çocuklar›m›z, kad›nlar›m›z ve
mallar›m›z kurtulmufl olur. Bizim O’na tâbi olmamam›z›n tek sebebi, Arab-
lara karfl› duydu¤umuz k›skançl›k ve O’nun ‹srâilo¤ullar›ndan olmay›fl›d›r.
Hâlbuki, bu Allah’›n bilece¤i bir ifltir. Geliniz, O’na tâbi olal›m!...” Yahudi-
ler hep birden karfl› ç›kt›lar ve; “Hay›r! Biz, bunu kabul etmeyiz ve bizden
baflkas›na tâbi olmay›z!” dediler. 

Bu sefer Ka’b, ikinci teklifini yapt›: “Hepimiz çocuklar›m›z› ve han›mla-
r›m›z› öldürüp arkam›zda düflünece¤imiz bir kimse kalmay›nca, Müslüman-
lar›n üzerine yürüyelim, ölünceye kadar çarp›flal›m!...” Yahudiler, bunu da
reddettiler. 
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Ka’b, üçüncü teklifinde; “Bu gece, Cumartesi gecesidir. Müslümanlar,
bizim bu gecede çarp›flmayaca¤›m›z› bildikleri için, emîn ve gafil olabilir-
ler. K›l›çlar›m›z› s›y›r›p, kap›dan hep birlikte ç›kal›m. Böyle bir bask›n ile
belki galip gelebiliriz!...” dedi. Yahudiler; “Biz, Cumartesi günü, çal›flma
yasa¤›n› kald›ramay›z!” diyerek, bu teklifi de reddettiler. Sâdece, içlerin-
den Esîd ve Sa’lebe kardefller, bir de amcalar›n›n o¤lu Esed, ilk teklifi ka-
bul edip, Müslüman olmakla flereflendiler. Kaleden ç›k›p Eshâb-› kirâm›n
aras›na girdiler.

Yahudiler, kendi aralar›nda uzun süre münâkafla ettiler. Neticede teslîm
bayra¤›n› çekerek, Peygamber efendimizden haklar›nda hüküm vermek üze-
re bir kimseyi hakem tâyin etmesini istediler. Resûlullah efendimiz de; “Es-
hâb›mdan istedi¤iniz kimseyi hakem seçiniz” buyurdu. Onlar da; “Biz, Sa’d
bin Mu’âz’›n verece¤i hükme raz› oluruz” dediler. Peygamber efendimiz,
kabûl buyurup Sa’d bin Mu’âz hazretlerinin getirilmesini emrettiler.

Sa’d bin Mu’âz, Hendek gazâs›nda a¤›r yaralanm›flt›. Resûlullah efendi-
miz, onu, Mescîd-i Nebîde bir çad›r içinde tedavi ettiriyordu. Hakem seçi-
lince, sedye ile Hazreti Sa’d’›, Kureyzâ kalesine götürdüler. Yolda Hazreti
Sa’d kendi kendine; “Vallahi, Allahü teâlân›n yolunda hiç bir k›nay›c›n›n k›-
namas›na kulak asmayaca¤›m!” diyordu. Resûlullah efendimizin huzûrunda
sedyeden indirdiler. Peygamber efendimiz; ““EEyy  SSaa’’dd!!  fifiuunnllaarr,,  sseenniinn  hhüükkmmüü--
nnee  ggöörree  tteessllîîmm  oollmmaayy››  kkaabbûûll  eettttiilleerr..  HHaayyddii,,  oonnllaarr  hhaakkkk››nnddaakkii  hhüükkmmüünnüü  bbaannaa
bbiillddiirr”” buyurdu. Sa’d bin Mu’âz ise; “Can›m sana fedâ olsun yâ Resûlallah!
Muhakkak ki, hüküm verme¤e Allahü teâlâ ve Resûlü daha lây›kt›r” dedi.
Resûlullah efendimiz de; ““BBuunnllaarr  hhaakkkk››nnddaa  hhüükküümm  vveerrmmeeyyii  AAllllaahhüü  tteeââllââ  ssaa--
nnaa  eemmrreettmmiiflflttiirr”” buyurdu. Hazreti Sa’d, Yahudilerden, hükmüne raz› olacak-
lar›na dâir kesin söz ald›. Her iki taraf da verilecek hükmü merakla bekle-
meye bafllad›lar. Bunun üzerine Hazreti Sa’d, üstünlü¤ünü gösteren, ilikleri
donduran, flân›na lây›k olan flu muazzam hükmü aç›klad›: 

“Benim hükmüm odur ki, âkil ve bali¤ olan bütün erkeklerin boynu vu-
rulsun! Kad›nlar›, çocuklar› esir al›ns›n, mallar› da Müslümanlar aras›nda
taksim edilsin!...”

Bu kesin hüküm karfl›s›nda, Yahudiler donup kald›lar. Çünkü, kendi ki-
taplar›nda, böyle azg›nl›k yapanlara verilecek ceza aynen böyle idi ki; “fieh-
rin birine harb etmek için vard›¤›nda onlar› sulha dâvet et. Bunu kabul edip,
kap›lar›n› açarlarsa, içindekilerin hepsi, sana haraç versinler ve hizmet etsin-
ler. fiâyet, harb etme¤e karar verirlerse, onlar› muhasara et. Allahü teâlân›n
ihsan› ile, onlara gâlib geldi¤in zaman, erkeklerinin hepsini k›l›çtan geçir.
Kad›nlar›n›, çocuklar›n› ve mallar›n› ganîmet olarak al!...” diye yaz›yordu.
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Sa’d bin Mu’âz hazretlerinin verdi¤i hükmün ilâhî hükme uygun gelme-
sinden dolay›, âlemlerin efendisi, sevgili Peygamberimiz, onu tebrik edip;
“SSeenn,,  oonnllaarr  hhaakkkk››nnddaa  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn,,  yyeeddii  kkaatt  ggöökklleerr  üüssttüünnddee,,  LLeevvhh--ii  mmaahh--
ffûûzzddaakkii  hhüükkmmüünnee  uuyygguunn  hhüükküümm  vveerrddiinn!!”” buyurarak takdirlerini bildirdiler.

Yahudiler, kendi kitaplar›nda belirtilen bu hükme îtirâz edemediler.
Akil-bâli¤ olan bütün erkekleri toplan›p ba¤land› ve hüküm yerine getirildi.
Çocuklar, kad›nlar ve mallar Eshâb-› kirâm aras›nda pay edildi.

Böylece, Müslümanlar›n en s›k›fl›k zamanlar›nda arkadan vuran, yap›lan
bütün andlaflmalar› bozan, Peygamber efendimizi, çocuklu¤undan bu yafl›na
kadar gördükçe mübârek vücûd-i flerîfini ortadan kald›rmaya u¤raflan bu ka-
vim, Medîne’den temizlenmifl oldu.

Eshâb-› kirâm saâdetle, huzûr ve sevinç içinde nûrlu Medîne’nin yolunu
tuttular...

Esirler aras›nda bir kad›n, Müslüman olmak saâdetine kavufltu. Onun bu
hareketine ziyâde sevinen sevgili Peygamberimiz, onun da sevinmesi, Cen-
net’te derecesinin çok yüksek olmas› için, merhamet buyurarak onu zevce-
li¤e kabûl eyledi. Bu, Hazreti Reyhâne vâlidemizdi.

Sa’d bin Mu’âz’›n flehâdeti

Sa’d bin Mu’âz, Benî Kureyzâ Yahudileri hakk›ndaki hükmü verdikten
sonra, tekrar çad›r›na götürüldü. Yaras› a¤›rlafl›p, durumu fliddetlenmiflti.
Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem, yan›na gelip, onu kucak-
lad› ve; ““AAllllaahh’’››mm!!  SSaa’’dd,,  sseenniinn  rr››zzâânn  iiççiinn,,  sseenniinn  yyoolluunnddaa  cciihhââdd  eettttii..  RReessûûllüü--
nnüü  ddee  ttaassddiikk  eettttii..  OOnnaa  kkoollaayyll››kk  iihhssâânn  eeyyllee......””  buyurarak duâ etti. Sa’d bin
Mu’âz hazretleri, sevgili Peygamberimizin bu mübârek sözlerini duyunca,
gözlerini aç›p, “Yâ Resûlallah! Sana selâm ve hürmetler ederim. Senin, Al-
lahü teâlan›n peygamberi oldu¤una flehâdet ederim” diye f›s›ldad›. Bundan
sonra Sa’d bin Mu’âz’›n yak›nlar›, onu, kald›¤› çad›rdan Abdüleflhel o¤ulla-
r›n›n evine götürdüler. O gece durumu çok a¤›rlaflm›flt›. Cebrâil aleyhisse-
lâm, Peygamber efendimize gelip; “Yâ Resûlallah! Bu gece senin ümmetin-
den vefât edip de, vefât› melekler aras›nda müjdelenen kimdir?” dedi. Bu-
nun üzerine Kâinat›n sultân›, hemen Sa’d bin Mu’âz’›n hâlini sordu. Evine
götürüldü¤ünü söylediler. Peygamber efendimiz, yan›nda Eshâb-› kirâmdan
bâz›lar› oldu¤u hâlde Sa’d bin Mu’âz’›n yan›na gitti. Yolda çok süratli git-
meleri sebebiyle, Eshâb-› kirâm; “Yorulduk yâ Resûlallah!” dediler. Pey-
gamber efendimiz de; “MMeelleekklleerr,,  HHaannzzaallaa’’nn››nn  cceennaazzeessiinnddee  bbiizzddeenn  öönnccee  bbuu--
lluunndduukkllaarr››  ggiibbii,,  SSaa’’dd’’››nn  ddaa  cceennaazzeessiinnddee  bbiizzddeenn  öönnccee  bbuulluunnaaccaakkllaarr..  BBiizz  öönnccee
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yyeettiiflfleemmeeyyeeccee¤¤iizz”” buyurarak, h›zl› gitmelerinin sebebini aç›klad›. Peygam-
ber efendimiz, Sa’d bin Mu’âz’›n yan›na gelince, onu vefât etmifl buldu. Bafl
ucuna durup, Sa’d bin Mu’az’›n künyesini söyleyerek; ““EEyy  EEbbûû  AAmmrr!!  SSeenn
rreeiisslleerriinn  eenn  iiyyiissii  iiddiinn..  AAllllaahhüü  tteeââllââ  ssaannaa  ssaaââddeett  bbeerreekkeett  vvee  eenn  hhaayy››rrll››  mmüükkââffaa--
tt››  vveerrssiinn!!  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  vveerrddii¤¤iinn  ssöözzüü  yyeerriinnee  ggeettiirrddiinn..  AAllllaahhüü  tteeââllââ  ddaa  ssaannaa
vvââddeettttii¤¤iinnii  vveerreecceekkttiirr!!”” buyurdu. Bu s›rada, Sa’d bin Mu’âz’›n annesi a¤la-
yarak flu beyti okudu.

“Nas›l dayanabilir, 
vah yaz›k annesine!
Tahammül ister, 
a¤lar›m bafl›ma gelene!...”

Eslem bin Hâris de flöyle anlatm›flt›r: “Resûlullah, Sa’d bin Mu’âz’›n evi-
ne geldi. Biz kap›da bekliyorduk. Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem
içeri girdi, ad›mlar›n› gâyet genifl açarak yürüyordu. Biz de peflinden yürü-
dük. Resûlullah durmam›z› iflaret edince durduk ve geriye döndük. ‹çerde
Sa’d’›n cenazesinden baflka kimse yoktu. Resûlullah, içerde bir müddet dur-
duktan sonra d›flar› ç›kt›. Merak etmifltim; “Yâ Resûlallah! Ad›mlar›n›z› ge-
nifl açarak yürümenizin hikmeti nedir?” diye suâl eyledim. Bunun üzerine;
“BBööyylleessiinnee  kkaallaabbaall››kk  bbiirr  mmeecclliissttee  bbuulluunnmmaadd››mm..  (Melekler dolmufltu.) MMeellee--
¤¤iinn  bbiirrii  bbeennii  kkaannaadd››  üüzzeerriinnee  aalldd››  ddaa  aannccaakk  ÖÖyyllee  oottuurraabbiillddiimm”” buyurdu. Sonra;
“Sa’d bin Mu’âz’›n künyesini söyleyerek; “SSaannaa  aaffiiyyeett  oollssuunn  yyââ  EEbbââ  AAmmrr!!
SSaannaa  aaffiiyyeett  oollssuunn  yyââ  EEbbââ  AAmmrr!!  SSaannaa  aaffiiyyeett  oollssuunn  yyââ  EEbbââ  AAmmrr”” buyurdu. 

Onun vefât›, Resûlullah ve Eshâb-› kirâm› çok üzdü, gözyafl› döküp a¤-
lad›lar. Cenazesinde bütün Eshâb-› kirâm topland›. Sevgili Peygamberimiz,
cenâze namaz›n› k›ld›rd›, cenâzesini tafl›d›. Eshâb-› kirâm, Sa’d bin
Mu’âz’›n cenâzesini tafl›rken; Yâ Resûlallah! Biz, böyle kolay tafl›nan cenâ-
ze görmedik!” dediler. Bunun üzerine Peygamber efendimiz; “MMeelleekklleerr  iinn--
ddii,,  oonnuu  ttaaflfl››yyoorrllaarr!!”” buyurdu. 

Cenâzesi giderken, münâf›klar da kötülemek için; “Ne kadar da hafif!”
dediklerinde, sevgili Peygamberimiz; ““SSaa’’dd’’››nn  cceennââzzeessiinnee  yyeettmmiiflfl  bbiinn  mmeelleekk
iinnddii..  fifiiimmddiiyyee  kkaaddaarr  yyeerryyüüzzüünnee  bbuu  kkaaddaarr  kkaallaabbaall››kk  hhââllddee  iinnmmeemmiiflfllleerrddii”” bu-
yurdu.

Ebû Sa’îd-il Hudrî, dedesinin flöyle dedi¤ini nakletmifltir: “Sa’d Bin
Mu’âz’›n kabrini kazanlardan biri de bendim. Ona kabir kazmaya bafllay›n-
ca, etrafa kabirden misk kokusu yay›ld›!” fiürahbil Bin Hasene de flöyle de-
mifltir; “Sa’d bin Mu’âz defnedilirken, birisi kabrinden bir avuç toprak alm›fl-
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t›. Sonra onu evine götürünce, o toprak misk oldu. Cenâzesi kabre indirilir-
ken, Peygamberimiz kabri bafl›nda oturup, mübârek gözleri yaflard› ve mübâ-
rek sakal›n› eliyle tutup çok üzüldü. ““SSaa’’dd  bbiinn  MMuu’’ââzz’’››nn  ööllüümmüünnddeenn  ddoollaayy››
AArrflfl  ttiittrreeddii”” buyurdu. 

Bir defas›nda, Peygamberimize çok k›ymetli bir elbise hediye edilmiflti.
Eshâb-› kirâm ne kadar güzel dediklerinde; “SSaa’’dd  bbiinn  MMuu’’ââzz’’››nn  CCeennnneett’’tteekkii
mmeennddiilllleerrii,,  bbuunnddaann  ddaahhaa  ggüüzzeellddiirr”” buyurmufltu.

Hicretin beflinci senesinin bâz› mühim olaylar› da flunlard›r: Resûlullah
efendimiz, Dûmet-ül-Cendel’de yaflayan ve fiam’a gidip gelen yolcular› ra-
hats›z ve Medîne-i münevvereyi tehdideden kabîleler üzerine bin kiflilik bir
ordu ile sefere ç›kt›. ‹slâm ordusunun geldi¤ini haber alan düflman kabîlele-
ri kaçt›lar. Burada birkaç gün kal›nd›ktan sonra Medîne’ye dönüldü.

Resûl-i Ekrem efendimiz, Zilkâde ay›nda Zeyneb Binti Cahfl ile evlendi-
ler. Bu sene hicâb âyet-i kerîmeleri geldi ve müslüman han›mlara tesettür
emredildi. Ayr›ca münâf›klar, Hazreti Âifle vâlidemize iftirâda bulundular.
Bâz› müslümanlar da bu iftirâlara aldanm›flt›. Ayet-i kerîmeler gelerek mü-
nâf›klar›n iftirâlar› ortaya ç›kar›ld› ve Hazreti Âifle medhedildi. Medîne-i
münevvere yak›nlar›nda yafl›yan Müzeyne kabîlesi hey’et göndererek Müs-
lüman oldu ve muhâcirlerden say›ld›. Yine bu sene zelzele ve Ay tutulmas›
vukû buldu. Ayr›ca hac da bu sene farz k›l›nd›.

Gönül hûn oldu flevkinden boyand›m yâ Resûlallâh
Nas›l bilmem bu nîrâna dayand›m yâ Resûlallâh
Ezel bezminde bir dinmez figând›m yâ Resûlallâh
Cemâlinle ferah-nâk et ki yand›m yâ Resûlallâh

Yanan kalbe devâs›n sen, bulunmaz bir flifâs›n sen
Muazzam bir sehâs›n sen, dilersen reh-nümâs›n sen
Habîb-i Kibriyâs›n sen, Muhammed Mustafâ’s›n sen
Cemâlinle ferah-nâk et ki yand›m yâ Resûlallâh

Gül açmaz, ça¤layan akmaz, ‹lâhî nûrun olmazsa
Söner âlem, nefes kalmaz, felek manzûrun olmazsa
Firâk a¤lar, visâl a¤lar, ezel mestûrun olmazsa
Cemâlinle ferah-nâk et ki yand›m yâ Resûlallâh

YAMAN DEDE
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HUDEYB‹YE 
SULHNÂMES‹

Hendek gazâs›ndan sonra, ‹slâm Devleti’nin gücünü çevredeki kabîlele-
rin bir k›sm› kabûl ettiler. Art›k müslümanlarla dost geçinmenin, hattâ müs-
lüman olman›n en isâbetli yol olaca¤›n› düflünmeye bafllad›lar. Bâz›lar›, Pey-
gamber efendimizin huzûruna gelip, müslüman olmakla flereflendiler.

Âlemlerin efendisi sallallahü aleyhi ve sellem, dîn-i ‹slâm’›n yay›lma-
s› için, Eshâb›ndan birlikler teflkil ederek, çevre kabîleleri ‹slâm’a dâvete
gönderdi. Bâz› kabîlelere bizzat kendileri gittiler. DDûûmmeett--üüll--CCeennddeell halk›
gibi kabîleler, yap›lan nasîhatleri kabul edip müslüman oldular. Gatafanl›-
lar, Lihyâno¤ullar› gibi kabîleler de ‹slâm askeriyle karfl›laflmaktan korkup
kaçt›lar. Böylece civar kabîlelere gözda¤› verilmifl oldu.

Hicretin alt›nc› senesinde, müthifl bir k›tl›k olmufl, gökten tek damla
düflmemiflti. Bu sebeple yerde ot bitmemifl, insanlar ve hayvanlar açl›k s›-
k›nt›s›na düflmüfllerdi. Ramazân-› flerîf ay›n›n bir Cumâ günü sevgili Pey-
gamberimize; “Yâ Resûlallah! Duâ buyursan›z da, Allahü teâlâ ya¤mur ih-
sân eylese!...” diyerek, murâdlar›n› bildirdiler. Peygamber efendimiz, Es-
hâb›yla sahraya ç›k›p, ezân okunmadan ve kâmet getirmeden iki rekat na-
maz k›ld›lar. Peygamber efendimiz, mübârek ridâs›n› ters çevirip tekbir
getirdiler. Sonra mübârek ellerini, yenlerinin aras›ndan mübârek koltuk
altlar› görününceye kadar kald›r›p; “EEyy  AAllllaahh’’››mm!!  BBiizzee  yyaa¤¤mmuurr  iihhssâânn  eeyy--
llee!!......”” diye duâ etmeye bafllad›lar. Eshâb-› kirâm da; “Amîn! Amîn!” di-
yordu. 

O anda gökyüzü gâyet berrak olup, bir bulut yoktu. Resûl-i ekrem efen-
dimiz duâ ederken, bir rüzgâr esmeye bafllad› ve gökyüzünü bulutlar›n
kaplad›¤› görüldü. Sonra ince ince bir ya¤mur bafllad›. Âlemlerin efendisi
bu defâ; ““AAllllaahh’’››mm!!  BBuu  yyaa¤¤mmuurruu  bbaarrddaakkttaann  bbooflflaann››rrccaass››nnaa  yyaa¤¤dd››rr  vvee  hhaakkkk››--
mm››zzddaa  hhaayy››rrll››  eeyyllee!!””  diyerek duâ ettiler. O anda bardakdan boflan›rcas›na,
ya¤mur ya¤maya bafllad›. 

Peygamber efendimiz ve Eshâb-› kirâm›n elbiselerinde, ›slanmad›k yer
kalmad›. Eve var›ncaya kadar, sular her taraf› göl hâline getirdi. Herkes, su-
lara dalarak yürüyordu. Ya¤mur devâm ediyordu. O gün, ertesi gün... Ertesi



gün... bir sonraki Cumâ vaktinde Eshâb-› kirâm; “Yâ Resûlallah! Evlerimiz
ya¤mur sular›ndan y›k›lmaya, hayvanlar›m›z da bo¤ulmaya bafllad›. Allahü
teâlâya duâ eyleseniz de ya¤mur kesilse!...” dediler. Sevgili Peygamberimiz,
gülümsediler ve mübârek ellerini kald›r›p; “YYââ  RRaabbbbîî!!  BBuu  yyaa¤¤mmuurruu  mmeezzrrââ--
llaarraa,,  aa¤¤aaçç  bbiitteenn  yyeerrlleerree,,  vvââddiilleerree  ggöönnddeerr!!”” diyerek duâ ettiler. O anda, bir
hafta müddetle ya¤an ya¤mur durdu ve duâ edilen yerler ›slanmaya bafllad›. 

Hicretin alt›nc› senesinin Zilkâde ay› idi. Bir gece Nebiyyi muhterem sal-
lallahü aleyhi ve sellem efendimiz rüyâs›nda, Eshâb-› kirâm ile Mekke-i mü-
kerremeye gidip Kâbe-i muazzamay› tavâf ettiklerini, bir k›sm›n›n saçlar›n›
k›saltt›klar›n›, bir k›sm›n›n da kaz›tt›klar›n› gördü. Resûlullah efendimiz, bu
rüyas›n› Eshâb›na anlatt›¤›nda, onlar pek ziyâde heyecanland›lar. Hicretten
bu yana, do¤up büyüdükleri, ac› tatl› hât›ralarla dolu, o güzel yurtlar› olan
Mekke’ye gideceklerdi. Befl vakit namazda yönlerini döndükleri ve hasreti-
ni çektikleri mukaddes Kâbe’yi ziyâret edip tavâfta bulunacaklard›. Bu ne
güzel bir müjde idi... Eshâb-› kirâm, sevgili Peygamberimizin; “SSiizz  mmuuhhaakk--
kkaakk  MMeesscciidd--ii  HHaarrââmm’’aa  ggiirreecceekkssiinniizz!!”” müjdesini al›r almaz, hemen haz›rl›k-
lara bafllad›.

Habîb-i ekrem efendimiz, haz›rl›klar›n› bitirdikten sonra, Abdullah bin
Ümm-i Mektûm’u, Medîne’de vekil b›rakt›. Zilkâde ay›n›n birinci Pazartesi
günü, Kusvâ ismindeki devesine bindi. Haz›rlanan bin dört yüz Eshâb› ile
birlikte, Medîne’de kalanlarla vedâlaflt›lar. Umreye niyet ederek, Mukaddes
belde Mekke’ye do¤ru yürüdüler. Yanlar›na yolcu silâh› olan k›l›çlar›n› ve
kesmek üzere de yetmifl deve alm›fllard›. Kafileye iki yüz atl› ve dört han›m
sahâbî kat›lm›flt›. Han›mlardan biri, sevgili Peygamberimizin mübârek, mu-
tahhar zevcesi Hazreti Ümmü Seleme idi.

Zü’l-Huleyfe denilen mîkât yerine geldiklerinde, ihrâma girdiler, ö¤le
namaz›n› k›ld›lar. Sonra, kesilecek develerin kulaklar›n› iflaretleyip, boyun-
lar›na ip ba¤lad›lar. Nâciye-t-übnü Cündüb Eslemîye, yard›mc›lar verilerek,
develerin bafl›nda vazifelendirildi. Abbâd bin Biflr, yirmi kiflilik bir süvâri
birli¤ine kumandan tâyin edilerek ileri keflfe gönderildi. Büflr bin Süfyân,
Mekke’ye haberci gönderildi.

‹hrâm elbisesini giyen sevgili Peygamberimiz ve kahraman Eshâb, be-
yazlara bürünmüfl bir hâlde, Allahü teâlâya hamd ve flân›n›n yüceli¤ini tas-
dik etmeye ve yalvarmaya bafllad›lar; “LLeebbbbeeyykk!!  AAllllââhhüümmmmee  LLeebbbbeeyykk!!  LLeebb--
bbeeyykk!!  LLââ  flfleerrîîkkee  lleekkee  LLeebbbbeeyykk!!  ‹‹nnnneell  hhaammddee  vveennnnii’’mmeettee  lleekkee  vveell--mmüüllkkee  llââ  flflee--
rrîîkkee  lleekk!!”” Bu mübârek telbiye ile yer gök inliyor, Zü’l-Huleyfe, nûrânî bir
havaya bürünüyordu. Herkes heyecanlanm›fl, bir an önce Mekke’ye varmak
için Zü’l-Huleyfe’den ayr›lm›fllard›.
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Yolda, Hazreti Ömer ile Sa’d bin Ubâde hazretleri, Habîb-i ekrem efen-
dimize yaklafl›p; “Yâ Resûlallah! Seninle harp hâlinde bulunan kimselerin
üzerine silâhs›z olarak m› gidece¤iz? Kureyfllilerin size sald›r›p, mübârek
vücûdunuza bir zarar erifltirmelerinden korkar›z!...” diyerek, endiflelerini be-
lirttiler. ‹ki cihân›n serveri, onlara; ““BBeenn,,  uummrreeyyee  nniiyyeett  eettttiimm..  BBuu  hhââllddee  iikkeenn
ssiillââhh  ttaaflfl››mmaakk  iisstteemmeemm”” buyurdular.

Yolculuk sakin geçiyordu. Yol üzerindeki çeflitli kabîlelere u¤ran›yor,
Peygamber efendimiz, onlar› ‹slâm’a dâvet ediyordu. Bir k›sm› kabûl et-
mekten çekiniyor, bir k›sm› hediyeler gönderiyorlard›. Bu flekilde yolun ya-
r›s›n› geçmifller, Usfân’›n arkas›nda Gadîr-ül-Efltât denilen mevkîe gelmifl-
lerdi. Burada, daha önce Mekkelilere haber gönderilmek üzere vazifelendi-
rilen Büflr bin Süfyân hazretleri, Kureyfllilerle görüflüp geri dönmüfltü. Pey-
gamber efendimize, gördüklerini flöyle anlatt›: “Yâ Resûlallah! Kureyflliler,
senin geldi¤ini haber alm›fllar. Korkular›ndan etraftaki kabîlelere ziyâfetler
çekerek, onlar›n yard›mlar›n› istemifller, iki yüz kiflilik bir süvâri birli¤ini
keflf için size do¤ru yola ç›kard›lar. Etraftaki kabîleler, bu iste¤i kabûl edip
Beldah mevkiinde birlefltiler. Pek çok askerî y›¤›nak yapt›lar ve sizi Mek-
ke’ye sokmamak üzere yemîn ettiler.” 

Bu habere, Âlemlerin efendisi çok müteessir oldular ve; “KKuurreeyyflfl  hheellââkk
oolldduu..  ZZââtteenn  hhaarrbb  oonnllaarr››  yyiiyyiipp  bbiittiirrmmiiflflttiirr......  KKuurreeyyflfl  mmüüflflrriikklleerrii,,  kkeennddiilleerriinnddee
bbiirr  kkuuvvvveett  mmii  vvaarr  zzaannnneeddiiyyoorr??  VVaallllaahhii  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn,,  yyaayymmaakk  iiççiinn  bbeennii
ggöönnddeerrddii¤¤ii  bbuu  ddîînnii,,  hhââkkiimm  vvee  üüssttüünn  kk››ll››nnccaayyaa,,  bbaaflfl››mm  ggöövvddeemmddeenn  aayyrr››ll››nnccaayyaa
kkaaddaarr  oonnllaarrllaa,,  ççaarrpp››flflmmaakkttaann  aassllaa  ggeerrii  dduurrmmaayyaaccaa¤¤››mm!!”” buyurdu. 

Sonra kahraman Eshâb›na dönerek, bu konudaki rey ve görüfllerini sor-
du. Bütün benli¤i ile Resûlullah’a kendilerini adam›fl olan flanl› Eshâb; “Al-
lahü teâlâ ve Resûlü daha iyi bilir. Can›m›z sana fedâ olsun yâ Resûlallah!’
Biz, Beytullah’› tavâf etmek niyetiyle yola ç›km›fl bulunuyoruz. Ne bir kim-
seyi öldürmek, ne de çarp›flmak için geldik. Ancak, Kâbe’yi ziyâret etmemi-
zi engellemek isterlerse, muhakkak onlarla çarp›fl›r, hedefimize ulafl›r›z!...”
dediler.

Eshâb-› kirâm›n bu kararl› hâli, sevgili Peygamberimizin hofluna gitti.
Buyurdular ki; ““HHaayyddii,,  ööyyllee  iissee  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  iissmm--ii  flfleerrîîffii  iillee  yyüürrüüyyüü--
nnüüzz!!......”” Sahâbîler, Peygamber efendimizin etraf›nda; “Lebbeyk! Allahümme
Lebbeyk!...” diyerek telbiye ve; “Allahü ekber! Allahü ekber!...” diyerek
tekbir getirerek Mekke’ye do¤ru ilerlemeye bafllad›lar.

Bir ö¤le vaktinde Bilâl-i Habeflî, sesinin bütün güzelli¤i ile ezân-› flerîfi
okuyarak, namaz vaktinin girdi¤ini bildirmiflti. Bu s›rada, iki yüz kiflilik Ku-
reyfl süvâri birli¤i oraya yetiflmifl, Mekke ile sahâbîlerin aras›na girerek, hü-
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cûma haz›r vaziyette durmufltu. Buna ra¤men, Âlemlerin efendisi yüce Es-
hâb› ile saf olup namaza durdular. Sevgili Peygamberimizin arkas›nda bin
befl yüz civâr›ndaki Eshâb›n›n saf hâlinde hareketsiz k›yamda durufllar›, rü-
kûya e¤ilmeleri, görülmeye de¤er bir manzara idi. Hele, hep birlikte secde-
ye gitmeleri, heybetli bir da¤›n e¤ilip, do¤rulmas›na benziyordu. 

Onlar›n, Allahü teâlân›n huzûrunda flerefli al›nlar›n› topra¤a sürerek te-
vâzu göstermeleri, Kureyfl süvârilerinden bâz›lar›n›n kalblerine ‹slâm’›n
muhabbetini düflürdü. Eshâb-› kiram, selâm verip namazdan ç›kt›klar›nda,
Kureyfl süvâri komutan›n›n; “Müslümanlar›n bu hâllerinden istifâde ederek
bask›n yapsayd›k, onlar›n ço¤unu öldürürdük!... Onlar namazda iken niçin
sald›rmad›k?” diye hay›fland›¤›, sonra da; “Merak etmeyiniz. Nas›l olsa,
canlar›ndan ve çocuklar›ndan da sevgili olan bir namaza daha duracaklar-
d›r!...” diyerek, bu defa f›rsat› kaç›rmayacaklar›n› arkadafllar›na bildirdi.

Onlar›n bu sözlerini Allahü teâlâ, Cebrâil aleyhisselâm ile vahiy gönde-
rerek Peygamber efendimize bildirdi.

Gelen âyet-i kerîmede buyruluyordu ki: ““(Ey Habîbim!) SSeenn  ddee  iiççlleerriinn--
ddee  bbuulluunnuupp,,  (düflman karfl›s›nda) oonnllaarraa  (Eshâb›na) nnaammaazz  kk››lldd››rraaccaa¤¤››nn  zzaa--
mmaann (onlar› iki k›sma ay›r), bbiirr  kk››ssmm››  sseenniinnllee  bbiirrlliikkttee (namazda, di¤eri de
düflman karfl›s›nda) dduurrssuunn.. SSiillââhhllaarr››nn››  yyaannllaarr››nnaa  aallss››nnllaarr..  SSeenniinnllee  nnaammaazz--
ddaa  oolluupp,,  bbiirr  rreekkaatt  kk››llaannllaarr (namaz› bozacak amellerden sak›narak) ddüüflflmmaann
kkaarrflfl››ss››nnaa  ggiittssiinnlleerr..  BBuunnddaann  ssoonnrraa,,  hheennüüzz  nnaammaazz››nn››  kk››llmmaamm››flfl  oollaann  ddii¤¤eerr  kk››ss--
mm››  ggeelliipp,,  iikkiinnccii  rreekkaatt››  sseenniinnllee  kk››llss››nnllaarr  vvee  oonnllaarr  ddaa  zz››rrhhllaarr››nn››,,  kkoorruuyyuuccuu
ââlleettlleerriinnii  vvee  ssiillââhhllaarr››nn››  yyaannllaarr››nnaa  aallss››nnllaarr.. (Teflehhüdü seninle okusunlar.
Sen selâm verince, onlar selâm vermeden düflman karfl›s›na gitsinler, önce
bir rekat k›lm›fl olanlar geri gelip, kendi bafllar›na bir rekat daha k›larak se-
lâm versinler. ‹kinci rekat› imâmla k›lm›fl olanlar da tekrar gelip, bir rekat
daha k›larak namaz› tamamlay›p selâm versinler.) KKââffiirrlleerr  aarrzzuu  eeddeerrlleerr  kkii,,
ssiillââhh  vvee  eeflflyyââllaarr››nn››zzddaann  ggââffiill  bbuulluunnaass››nn››zz  ddaa  ssiizzee  aannss››zz››nn  bbiirr  bbaasskk››nn  yyaappaa--
llaarr......  EE¤¤eerr  ssiizzee,,  yyaa¤¤mmuurrddaann  bbiirr  eezziiyyeett  oolluurrssaa,,  yyaahhuutt  hhaassttaa  bbuulluunnuurrssaann››zz,,  ssii--
llââhhllaarr››nn››zz››  kkooyymmaann››zzddaa  üüzzeerriinniizzee  bbiirr  vveebbââll  yyookkttuurr..  FFaakkaatt  yyiinnee,,  bbüüttüünn  iihhttii--
yyââtt  tteeddbbiirrlleerriinnii  aall››nn..  fifiüüpphhee  yyookk  kkii,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ  kkââffiirrlleerree,,  hhoorr  vvee  hhaakkîîrr  eeddii--
ccii  bbiirr  aazzââbb  hhaazz››rrllaamm››flfltt››rr..”” (Nisâ sûresi: 102)

‹kindi vaktinde, Hazreti Bilâl ezân okudu¤unda, Kureyfl süvârileri yine
Mekke ile Eshâb-› kirâm›n aras›nda hücûma haz›r olarak durdular. Peygam-
ber efendimiz, Eshâb›na âyet-i kerîmede belirtildi¤i gibi namazlar›n› k›ld›r-
d›.

Müslümanlar›n bu tedbirli namaz k›l›fllar›na, müflrikler hayret ettiler. Al-
lahü teâlâ, onlar›n kalblerine korku verdi. Herhangi bir harekette bulunma-
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ya cesâret edemediler. Mekke’ye haber götürmek üzere oradan ayr›ld›lar.
Peygamber efendimiz ve Eshâb› da buradan Hudeybiye denilen mevkîe
do¤ru harekete geçtiler.

Mukaddes Mekke hududuna geldiklerinde, Resûlullah sallallahü aleyhi
ve sellem efendimizin devesi Kusvâ, zahirî hiç bir sebep yok iken çöküver-
di. Kald›rmak için çok u¤raflt›lar fakat kalkmad›. Bunun üzerine, Kâinat›n
sultân› .efendimiz buyurdular ki: “OOnnuunn  bbööyyllee  bbiirr  ççöökkmmee  hhuuyyuu  yyookkttuurr..  FFaa--
kkaatt,,  bbiirr  zzaammaannllaarr  (Ebrehe’nin) ffiillii(ni) MMeekkkkee’’yyee  ggiirrmmeekktteenn  ttuuttuupp  aall››kkooyyaann
AAllllaahhüü  tteeââllââ,,  flfliimmddii  ddee  KKuussvvââ’’yy››  ttuuttuupp  aall››kkooyydduu..  VVaarrll››¤¤››mm  yyeedd--ii  kkuuddrreettiinnddee
oollaann  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  yyeemmiinn  eeddeerriimm  kkii,,  KKuurreeyyflfl,,  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn,,  HHaarreemm  ddââhhii--
lliinnddee  yyaapp››llmmaass››nn››  hhaarraamm  eettttii¤¤ii (çarp›flmay› ve kan ak›tmay› terk etmek gi-
bi) flfleeyylleerrddeenn  hhaannggiissiinnii  bbeennddeenn  iisstteerrlleerrssee  iisstteessiinnlleerr,,  oonnllaarr››nn  bbuu  iisstteekklleerriinnii
mmuuhhaakkkkaakk  yyeerriinnee  ggeettiirreeccee¤¤iimm!!””

Bundan sonra Kusvâ’y› kald›rmak istediler. Deve s›çray›p kalkt›. Harem
hududlar›ndan içeri girmedi, tam hudud üzerinde bulunan Hudeybiye mev-
kîinde durdu. Peygamber efendimiz Eshâb-› kirâmla, suyu az olan bu yer-
de konaklad›lar.

Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem, çad›r›n› mübârek Mekke hudu-
dunun d›fl›na kurdurdu. Eshâb›yla burada beklemeye bafllad›lar. Vakit girin-
ce, namazlar›, Mekke-i mükerreme hududu içinde k›l›yorlard›. Kuyularda
içecek ve kullanacak su kalmam›flt›. Sâdece Peygamber efendimizin ibri¤in-
de vard›. Güç durumda kalan sahâbîler; “Can›m›z sana fedâ olsun yâ Resû-
lallah! Yan›m›zda, yaln›z sizin ibri¤inizde su var. Mahvolduk.” dediler. 

Âlemlerin efendisi; ““BBeenn,,  ssiizziinn  aarraann››zzddaa  iikkeenn,,  ssiizz  mmaahhvvoollmmaazzss››nn››zz”” bu-
yurdular. Sonra ““BBiissmmiillllaahh”” diyerek, mübârek elini ibri¤in üzerine koydu-
lar. Sonra kald›r›p; ““AAll››nn››zz!!......”” buyurdu¤unda, mübârek parmaklar›n›n ara-
s›ndan, çeflme gibi, sular akmaya bafllad›. Eshâb-› kirâm; kana kana su içti-
ler, abdest ald›lar, bütün k›rbalar›n› doldurdular at ve develerini sulad›lar.
Eshâb›n› gülümseyerek seyreden merhamet deryâs› sevgili Peygamberimiz,
Allahü teâlâya hamd ettiler.

O gün, orada haz›r bulunan Hazreti Câbir bin Abdullah; “Biz, bin befl
yüz kifli idik. E¤er yüz bin kifli dahî olsayd›k, o su, hepimize yeterdi” bu-
yurdu.

(Hayret ilen barma¤›n 
difller kim etse istimâ 
Barma¤›ndan verdi¤i 
fliddet günü Ensâra su.)



Bî’at-› R›dvân

Resûl-i ekrem efendimiz, Hudeybiye’de iken öteden beri Müslümanlar-
la dost olan Huzâa kabîlesinin reîsi Büdeyl, huzûra gelip, Kureyfl ordusu-
nun çevre kabîlelerinin de kat›lmas›yla Hudeybiye’de konduklar›n›, ordula-
r› da¤›l›ncaya kadar çarp›flmaya yemîn ettiklerini bildirdi. Bunun üzerine
Peygamber efendimiz; “BBiizz,,  bbuurraayyaa  hhiiçç  kkiimmssee  iillee  ççaarrpp››flflmmaakk  iiççiinn  ggeellmmiiflfl  ddee--
¤¤iilliizz..  AAnnccaakk  UUmmrree  yyaappmmaakk,,  KKââbbee--ii  mmuuaazzzzaammaayy››  ttaavvââff  vvee  zziiyyâârreett  eettmmeekk  iiççiinn
ggeellmmiiflfl  bbuulluunnuuyyoorruuzz..  BBuunnaa  rraa¤¤mmeenn  bbiizzii,,  kkiimm  BBeeyyttuullllaahh’’››  zziiyyâârreetttteenn  aall››kkooyy--
mmaayyaa  kkaallkkaarrssaa,,  oonnuunnllaa  ççaarrpp››flfl››rr››zz..  fifiüüpphheessiizz  kkii,,  hhaarrpplleerr  KKuurreeyyflfl’’ii  zziiyyââddeessiiyyllee
yy››pprraattmm››flfl,,  ggüüççssüüzz  hhââllee  ggeettiirrmmiiflfl  vvee  ppeekk  ççookk  zzaarraarrllaarraa  uu¤¤rraattmm››flfltt››rr..  fifiââyyeett  oonn--
llaarr  aarrzzuu  eeddeerrlleerrssee,,  kkeennddiilleerriinnee  bbiirr  mmüüttâârreekkee  mmüüddddeettii  ttââyyiinn  eeddeeyyiimm..  BBuu  mmüüdd--
ddeett  iiççiinnddee,,  bbeenniimm  ttaarraaff››mmddaann  eemmnniiyyeett  iiççiinnddee  bbuulluunnssuunnllaarr..  OOnnllaarr,,  bbeenniimmllee
ddii¤¤eerr  kkaabbîîlleelleerr  aarraass››nnaa  ggiirrmmeessiinnlleerr..  BBeennii,,  oonnllaarrllaa  bbaaflflbbaaflflaa  bb››rraakkss››nnllaarr..  EE¤¤eerr
bbeenn,,  oo  kkaabbîîlleelleerree  ggââlliipp  ggeelliirr  ddee,,  cceennââbb--››  HHaakk  ddaa  oonnllaarraa  hhiiddââyyeett  iihhssâânn  eeddiipp
mmüüssllüümmaann  oolluurrllaarrssaa,,  KKuurreeyyflfl  mmüüflflrriikklleerrii  iisstteerrlleerrssee,,  oonnllaarr  ggiibbii  mmüüssllüümmaann  oollaa--
bbiilliirrlleerr..  fifiââyyeett  bbeenn,,  zzaannnneettttiikklleerrii  ggiibbii,,  ddii¤¤eerr  ttoopplluulluukkllaarraa  ggââlliipp  ggeelleemmeezzsseemm,,
oo  zzaammaann  kkeennddiilleerrii  ddee  rraahhaattaa  kkaavvuuflflmmuuflfl,,  kkuuvvvveett  kkaazzaannmm››flfl  oolluurrllaarr..  EE¤¤eerr,,  KKuu--
rreeyyflfl  mmüüflflrriikklleerrii  bbuunnllaarr››  kkaabbuull  eettmmeezz  ddee  bbeenniimmllee  ççaarrpp››flflmmaayyaa  kkaallkkaarrllaarrssaa,,
vvaarrll››¤¤››mm  yyeedd--ii  kkuuddrreettiinnddee  oollaann  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  yyeemmiinn  eeddeerriimm  kkii,,  yyaayymmaayyaa
ççaall››flfltt››¤¤››mm  bbuu  ddiinn  uu¤¤rruunnddaa,,  bbaaflfl››mm  ggöövvddeemmddeenn  aayyrr››ll››nnccaayyaa  kkaaddaarr  oonnllaarrllaa  ççaarr--
pp››flflaaccaa¤¤››mm..  OO  zzaammaann  AAllllaahhüü  tteeââllââ  ddaa,,  bbaannaa  yyaarrdd››mm  eeddeeccee¤¤ii  hhaakkkk››nnddaakkii  vvaaaa--
ddiinnii  flflüüpphheessiizz  yyeerriinnee  ggeettiirreecceekkttiirr!!”” buyurdu. 

Huzâa kabîlesinin reîsi Büdeyl, Peygamber efendimizin buyurduklar›n›
Kureyfl ordugâh›na ulaflt›rmak üzere yola ç›kt›. Müflrikler, Büdeyl’den, Re-
sûlullah efendimizin buyurduklar›n› dinledikten sonra, ileri gelen adamla-
r›ndan Urve bin Mes’ûd’u, görüflmek üzere Peygamber efendimize gönder-
diler. Urve, Kureyfl’in hiç kimseyi Mekke’ye sokmamak üzere kesin karar-
l› oldu¤unu bildirince, Habîb-i ekrem efendimiz; ““EEyy  UUrrvvee!!  AAllllaahh  iiççiinn  ssööyy--
llee!!  fifiuu  kkuurrbbaannll››kk  ddeevveelleerriinn  kkuurrbbaann  eeddiillmmeelleerriinnee,,  flfluu  KKââbbee--ii  mmuuaazzzzaammaayy››  zzii--
yyâârreett  vvee  ttaavvââffaa  mmâânnii  oolluunnuurr  mmuu??”” buyurduktan sonra, Huzâa kabîle reîsine
söylediklerini Urve’ye de anlatt›lar.

Urve, bir taraftan Peygamber efendimizi dinlerken, bir taraftan da Es-
hâb-› kirâm›n hâl ve hareketlerine, birbirlerine ve Âlemlerin efendisine
olan davran›fllar›na, sayg› ve hürmetlerine dikkat ediyordu. Sevgili Pey-
gamberimizin teklifini dinledikten sonra kalkt›, Kureyflîlere bunu anlat-
mak üzere yürüdü. Onlar›n yan›na var›p; “Ey Kureyfl toplulu¤u! Benim
Kayser, Necâflî, Kisrâ gibi bir çok hükümdarlar›n huzûrlar›na elçi olarak
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gitti¤imi bilirsiniz. Yemin ederim ki, ben, flimdiye kadar, müslümanlar›n,
Muhammed’e gösterdikleri hürmet ve sayg›n›n hiç bir hükümdâra yap›ld›-
¤›n› görmedim. Sahâbîlerinden hiç biri, ondan izin almad›kça konuflmu-
yor, bafl›ndan bir k›l düflse, kap›p bereketlenmek için koyunlar›nda sakl›-
yorlar. Yan›nda konuflurlarken, seslerini duyulmayacak kadar k›s›yorlar.
O’na olan hürmetlerinden, yüzüne bakam›yor ve gözlerini önlerine indiri-
yorlar, O, Eshâb›na bir iflaret verse veya bir emirde bulunsa, can› pahâs›-
na da olsa, yerine getirmeye çal›fl›yorlar.

Ey Kureyfl cemâati! Elinizi ne kadar k›l›çlar›n›za atsan›z, bütün çârelere
baflvursan›z onlar, Peygamberlerinin bir k›l›n› bile size teslîm etmezler. Hat-
tâ her hangi bir zarar›n eriflmesine ve O’na kimsenin el sürmesine bile mey-
dan vermezler. Durum budur. Bundan sonras›n› iyi düflünün! Hâl böyle iken,
Muhammed bize iyi bir mütâreke teklif ediyor, bundan faydalan›n!” dedi. 

Kureyflli müflrikler, bu sözleri kabûl etmeyip, Urve’ye kaba davrand›lar
ve onu dar›ltt›lar.

Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz, Kureyfl karargâh›n-
dan bir haber gelmeyince, H›râfl bin Ümeyye’yi, tekliflerini tekrar etmek
üzere elçi olarak gönderdiler. Müflrikler, ‹slâm elçisine çok kaba davrand›-
lar. Devesini kesip yediler, kendisini öldürmek için üzerine yürüdüler. Elle-
rinden zor kurtulan H›râfl bin Ümeyye, Peygamber efendimizin huzûruna
gelip durumu anlat›nca, elçisine yap›lan bu hakârete çok üzüldüler. 

Bu s›rada müflrik karargâh›ndan Ahâbifl kabîlesinin reîsi Huleys görün-
dü. Peygamber efendimize do¤ru geliyordu. Müflrikler, elçi olarak onu gö-
revlendirmifllerdi. Sevgili Peygamberimiz Huleys’in geldi¤ini görünce;
““BBuu  ggeelleenn,,  kkuurrbbaannaa  ssaayygg››  ggöösstteerreenn,,  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  eemmiirrlleerriinnii  yyeerriinnee  ggeettiirr--
mmeeyyee  vvee  iibbââddeett  yyaappmmaayyaa  öözzeenneenn  bbiirr  kkaavviimmddeennddiirr.. (Ey Eshâb›m!) KKuurrbbaann--
ll››kk  ddeevveelleerrii  oonnaa  ddoo¤¤rruu  ssüürrüünnüüzz  ddee  ggöörrssüünn!!”” buyurdu. Eshâb-› kirâm, kur-
banl›k develeri ona do¤ru sal›verdiler ve; “Lebbeyk! Allahümme Leb-
beyk!” diye telbiye getirdiler. 

Huleys, boyunlar› ba¤l›, kulaklar› iflaretli olan kurbanl›klar› görünce, uzun
uzun bakt›. Gözleri doluktu ve; “Müslümanlar›n, Kâbe’yi tavaf ve ziyâretten
baflka hiç bir niyetleri yok. Onlar›, bundan men etmek ne kadar kötü bir hare-
kettir! Kâbe’nin Rabbine yemîn ederim ki, Kureyflliler, bu yanl›fl hareketlerin-
den dolay› helâk olacaklard›r!” demekten kendini alamad›. Bu sözleri ifliten
Âlemlerin efendisi; “EEvveett  ööyylleeddiirr,,  eeyy  KKiinnâânneeoo¤¤uullllaarr››nnaa  mmeennssûûbb  oollaann  kkaarrddeeflfl””
buyurdu. Huleys, utanc›ndan Resûlullah efendimizin huzûruna gelemedi¤i gi-
bi, mübârek yüzüne dahî bakamad›. Geri Kureyfl karargâh›na döndü. Gördük-
lerini anlat›p; “Sizin, O’nu, Kâbe’yi ziyâretten men etmenizi do¤ru bulmuyo-
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rum” diye fikrini aç›kça söyledi. Kureyfl müflrikleri çok sinirlendiler ve Hu-
leys’i câhillikle suçlad›lar.

Müflrikler, bu defa gaddarl›¤› ile nam salm›fl Mikrez bin Hafs’› elçi gön-
derdiler. O da cevâb›n› alarak geri döndü. Mikrez’in elçili¤inden sonra müfl-
rikler, müslümanlar›n âni bir bask›n yapmas›ndan korkuya kap›ld›lar.

Peygamber efendimiz, ifli yar›da b›rakmak istemiyor ve Kureyfllilerce îti-
bârl› olan bir Eshâb›n› göndermek istiyordu. Neticede Hazreti Osman’›n
gönderilmesine karar verildi. Sevgili Peygamberimiz, Osman bin Affân’a;
““BBiizz  bbuurraayyaa,,  hhiiçç  kkiimmssee  iillee  ççaarrpp››flflmmaakk  iiççiinn  ggeellmmeeddiikk..  SSââddeeccee  KKââbbee--ii  mmuuaazzzzaa--
mmaayy››  ttaavvââff  vvee  zziiyyâârreett  eettmmeekk  iiççiinn  ggeellmmiiflfl  bbuulluunnuuyyoorruuzz..  YYaann››mm››zzddaakkii  kkuurrbbaann--
ll››kk  ddeevveelleerrii  kkeessiipp  ddöönneeccee¤¤iizz,,  ddiiyyee  ssööyyllee,,  vvee  OOnnllaarr››  ‹‹ssllââmm’’aa  ddââvveett  eett!!”” buyur-
dular. Ayr›ca, Mekke’de bulunan Müslümanlara, Mekke’nin yak›n bir za-
manda fethedilece¤ini müjdelemesini de tenbih ettiler.

Hazreti Osman, müflriklerin yan›na gidip, Peygamber efendimizin buyur-
duklar›n› aynen anlatt›. Onlar, Hazreti Osman’›n teklifine de olumsuz cevap
verdiler. ‹stedi¤i takdirde sâdece kendisinin Beytullah’› tavâf edebilece¤ini
söylediler. Hazreti Osman ise; “Resûl aleyhisselâm, Beytullah’› tavaf etme-
dikçe, ben de etmem!” buyurdu. 

Buna çok k›zan müflrikler, onu al›koydular. Bu haber, Eshâba; “Osman
flehîd edildi!” fleklinde ulaflt›. Durumu Peygamber efendimize bildirdiklerin-
de çok üzüldüler ve; ““BBuu  hhaabbeerr  ddoo¤¤rruu  iissee,,  bbuu  kkaavviimmllee  ççaarrpp››flflmmaadd››kkççaa  bbuurraa--
ddaann  aayyrr››llmmaayyaaccaa¤¤››zz”” buyurdular. Sonra orada bulunan Semûre ismindeki
a¤ac›n alt›na oturup; ““AAllllaahhüü  tteeââllââ,,  bbaannaa  bbîîaatt  eettmmeenniizzii  eemmrreettttii”” buyurarak,
Eshâb›n› bîate dâvet etti. 

Kahraman Eshâb, elini, Peygamber efendimizin mübârek eli üzerine ko-
yarak; ““AAllllaahhüü  tteeââllââ,,  ssaannaa  zzaaffeerr  iihhssâânn  eeddiinncceeyyee  kkaaddaarr,,  öönnüünnddee  ççaarrpp››flflaa  ççaarrpp››--
flflaa  ffeetthhii  ggeerrççeekklleeflflttiirrmmeekk,,  vveeyyaa  bbuu  uu¤¤uurrddaa  flfleehhîîdd  oollmmaakk  üüzzeerree  bbîîaatt  eettttiikk!!”” diye
söz verdiler. Peygamber efendimiz, bir elini, di¤er elinin üzerine koyarak
orada bulunmayan Hazreti Osman nâm›na kendi kendine bîat etti. Resûl-i
ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz, Eshâb›n›n bu bî’at›na çok
memnun olup; ““AA¤¤aaçç  aalltt››nnddaa,,  ggeerrççeekktteenn  bbîî’’aatt  eeddeennlleerrddeenn  hhiiçç  bbiirrii,,  CCeehheennnnee--
mmee  ggiirrmmeeyyeecceekkttiirr”” buyurdu. Bu bî‘ate, BBîî’’aatt--››  RR››ddvvâânn denildi.

Eshâb-› kirâm rad›yallahü anhüm, art›k k›l›çlar›n› çekmifl yerlerinde du-
ram›yor, Resûl aleyhisselâm›n bir iflaretini bekliyordu.

Bu s›rada ‹slâm karargâh›n› gözetleyen Kureyfl casuslar›, mücahitlerin,
sevgili Peygamberimize, bu u¤urda flehîdlik flerbetini içinceye kadar çarp›fl-
mak üzere bî’at ettiklerini ve haz›rl›k yapt›klar›n› görmüfllerdi. Derhâl Ku-
reyfl karargâh›na var›p, olup bitenleri anlatt›lar.
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Peygamber efendimiz, her ihtimâle karfl› geceleri, Eshâb›n› korumak
üzere nöbetçiler b›rak›yordu. Hazreti Osman’›n tutukland›¤› günlerden bir
gece, Mikrez yönetiminde elli kiflilik bir müflrik gürûhu, ‹slâm askerlerini
uykuda bast›rmak üzere sald›rd›lar. O gece, Muhammed bin Mesleme ve ar-
kadafllar› nöbet tutuyorlard›. Gelen küffâr› k›sa bir mücâdeleden sonra k›s-
k›vrak yakalad›lar. Sâdece Mikrez kaçabildi. Esirleri, Resûlullah efendimi-
zin huzûruna getirdiler. Bir k›sm› hapsedilip, bir k›sm› da affedildiler. Müfl-
rikler, ertesi gece de bask›n yapmak istediler fakat yine yakaland›lar. Pey-
gamber efendimiz, onlar› da affedip sal›verdi.

Kurtar beni yâ Resûlallah!..

‹slâm ordusunun, gecegündüz savafla haz›r durumda bekledi¤ini ve her
an sald›rabileceklerini anlayan küffâr ordusunun kalbine korku düfltü. And-
laflmaktan baflka ç›kar yol olmad›¤›n› görerek, acele bir elçi hey’eti seçtiler.
Süheyl bin Amr baflkanl›¤›nda seçilen bu hey’ete; “Bu sene Mekke’ye gir-
memeleri flart›yla andlaflma yap›n” denildi.

Sevgili Peygamberimiz, Kureyfl elçilerini kabûl buyurdu. Elçilerin ilk is-
tekleri, hapsedilmifl adamlar›n›n b›rak›lmas› oldu. Âlemlerin efendisi de;
““MMeekkkkee’’ddee  ttuuttuukkllaadd››¤¤››nn››zz  EEsshhââbb››mm››  bb››rraakkmmaadd››¤¤››nn››zz  mmüüddddeettççee,,  bbuu  aaddaammllaarr››--
nn››zz››  ssaall››vveerrmmeemm!!”” buyurdular. Süheyl; “Do¤rusu bize, çok adâletli ve insaf-
l› davrand›n›z” diyerek, Mekke’de tutuklanan Hazreti Osman’› ve daha ön-
ce hapsettikleri on kadar Eshâb›n serbest b›rak›lmas›n› sa¤lad›. Bundan son-
ra, bask›n s›ras›nda yakalan›p hapsedilen müflrikler serbest b›rak›ld›.

Uzun konuflmalardan sonra, andlaflmaya var›ld›. S›ra yaz›lmas›na gel-
miflti. Hazreti Ali kâtip olarak seçildi. Sulhnâmeyi yazmak üzere kâ¤›t, divit
haz›rland›. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Habîbullah efendimiz Hazre-
ti Ali’ye; “YYaazz” buyurdu. ““BBiissmmiillllââhhiirrrraahhmmâânniirrrraahhîîmm!!”” Buna Süheyl derhal
îtirâz edip; “Yemîn ederim ki, ben Rahmân sözünün ne demek oldu¤unu bil-
miyorum. Böyle yazma; Bismike Allahümme diye yaz! Yoksa bar›fla yanafl-
mam!” dedi. Peygamber efendimiz, bar›fl›n yap›lmas›nda çok büyük hikmet-
ler görüyordu. Bu sebeple; “BBiissmmiikkee  AAllllaahhüümmmmee  ddee  ggüüzzeellddiirr”” buyurdular ve
Hazreti Ali’ye böyle yazmas›n› emrettiler. Yaz›ld›ktan sonra, Peygamber
efendimiz; “BBuu,,  MMuuhhaammmmeedd  RReessûûlluullllaahh’’››nn,,  SSüühheeyyll  bbiinn  AAmmrr  iillee  üüzzeerriinnddee  aann--
llaaflfltt››kkllaarr››  vvee  ssuullhh  oolldduukkllaarr››,,  flflaarrttllaarr››nn››  ttaarraaffllaarrccaa  yyeerriinnee  ggeettiirrmmeekk  üüzzeerree  iimmzzââ--
llaadd››¤¤››  mmaaddddeelleerrddiirr”” buyurdu¤unda, Süheyl’in, Hazreti Ali’nin elini tuttu¤u
görüldü ve Peygamber efendimize dönüp; “Yemîn ederiz ki, biz senin Resû-
lullah oldu¤unu kabul etseydik, sana karfl› gelmez, Kâbe’yi ziyâret etmene
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engel olmazd›k. Bu sebeple, Resûlullah yerine, Abdullah’›n o¤lu Muham-
med yaz!” dedi. 

Peygamber efendimiz, onu da kabûl buyurarak; ““VVaallllaahhii  ssiizz,,  bbeennii  yyaallaann--
llaassaann››zz  ddaa,,  bbeenn  yyiinnee  hhiiçç  flflüüpphheessiizz  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  RReessûûllüüyyüümm..  ‹‹ssmmiimmii  vvee  bbaa--
bbaamm››nn  iissmmiinnii  yyaazzdd››rrmmaakk,,  bbeenniimm  ppeeyyggaammbbeerrllii¤¤iimmii  ggiiddeerrmmeezz  kkii..  YYââ  AAllii!!  OOnnuu
ssiill,,  MMuuhhaammmmeedd  bbiinn  AAbbdduullllaahh  yyaazz”” buyurdular.

Resûlullah kelimesinin silinmesine, Eshâb-› kirâmdan hiç birinin gönlü
râz› olmad›. Bir anda her fleyi unutup; “Yâ Ali! Muhammed Resûlullah yaz,
aksi hâlde, bu müflriklerle aram›z› ancak k›l›ç hâlleder!...” dediler. Peygam-
ber efendimiz, Eshâb›n›n bu gayretlerine memnun oldular, fakat mübârek el-
leriyle susmalar›n› iflâret buyurdular. Hazreti Ali’ye, silinmesini emir buyu-
runca, o; “Can›m sana fedâ olsun yâ Resûlallah! Senin bu mübârek s›fat›n›
silmeye elim varm›yor!...” diyerek özür diledi. Sevgili Peygamberimiz ora-
y› göstermesini istedi. Gösterince elinden al›p, kendi mübârek parma¤› ile
silerek Abdullah’›n o¤lu yazd›rd›.

Sonra, maddeler yaz›lmaya baflland›.
11-- Andlaflma on y›l geçerli olacak, bu zaman içinde iki taraf birbiriyle

harb etmeyecek.
22-- Müslümanlar bu sene Kâbe’yi ziyâret etmeyecek. Ancak bir sene son-

ra ziyâret edebilecekler.
33-- Kâbe’yi ziyârete gelen Müslümanlar, üç gün kalacaklar ve yanlar›nda

yolcu silâh›ndan baflka silâh bulundurmayacaklar.
44-- Müslümanlar Kâbe’yi tavaf ederken, Mekkeli müflrikler Kâbe’den d›-

flar› ç›k›p onlar›n serbestçe tavâf yapmalar›n› sa¤layacaklar.
55-- Kureyfllilerden Müslüman olan bir kimse, velîsinden izinsiz Medî-

ne’ye giderse, iâde edilecek, Müslümanlardan biri Kureyfl taraf›na geçerek,
Mekke’ye giderse iâde edilmeyecektir. Hazreti Ömer bu madde için; “Yâ
Resûlallah! Bu flart› da kabul edecek misin?” diye sorunca; sevgili Peygam-
berimiz gülümseyerek; ““EEvveett..  BBiizzddeenn  oonnllaarraa  ggiiddeecceekk  oollaannllaarr››  AAllllaahhûû  tteeââllââ
bbiizzddeenn  uuzzaakk  eettssiinn!!”” buyurdular.

66-- Eshâbdan biri, hac veya umre yapmak niyetiyle Mekke’ye gelse, can›
ve mal› emniyette olacak.

77-- Müflriklerden biri, fiam’a, M›s›r’a veya baflka yere giderken Medî-
ne’ye u¤rarsa, onun da can›, mal› emniyette olacak.

88-- Di¤er Arab kabîleleri, istedikleri taraf›n himâyesine girebilecekler.
Müslümanlar veya müflriklerle birleflmekte serbest olacaklard›.

S›ra andlaflman›n imzalanmas›na gelmiflti. O s›rada ayaklar›ndaki zincir-
leri sürükleye sürükleye ‹slâm ordusuna do¤ru bir kimsenin gelmekte oldu¤u
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görüldü. Yaklaflt›, yaklaflt›; “Beni kurtar›n!...” diyerek ba¤›rd›. Bu sesi ifliten
Kureyfl hey’eti reîsi, derhal yerinden f›rlad›. Eline ald›¤› dikenli a¤aç dal›n›,
onun bafl›na yüzüne vurmaya bafllad›. O, bütün gayretini toplayarak kendini
‘Resûlullah efendimizin mübârek dizleri dibine att› ve; “Kurtar beni yâ Re-
sûlallah!” diye yalvard›. Bu, Mekke’de müslümanl›kla flereflendi¤i için, ba-
bas› taraf›ndan zincire vurulmufl bir müslümand›. Her gün a¤›r iflkenceler edi-
lir, putlara tapmaya zorlan›rd›. Müflriklerin, Hudeybiye’ye gitmesinden fay-
dalanarak, zincirlerini koparm›fl, kimseye görünmeden Mekke’den ç›k›p,
müslümanlar›n aras›na kendini atm›flt›. Hidâyete eren bu mübârek kimse,
müflrik hey’etinin reîsi Süheyl’in o¤lu Ebû Cendel hazretleriydi. Süheyl, Pey-
gamber efendimize, o¤lu Ebû Cendel’i göstererek; “Biraz önce yazd›¤›m›z
andlaflma gere¤ince, bana iâde edece¤in ilk adam budur!” dedi. 

Peygamber efendimiz ve sahâbîler çok müteessir olmufllard›. Herkes, Re-
sûlullah efendimizin ne cevap verece¤ini merakla bekliyorlard›. Bir tarafta
sulhnâme, bir tarafta iflkence alt›nda bulunan bir sahâbî... Âlemlerin efendi-
si, Süheyl’e; ““BBiizz,,  bbuu  ssuullhhnnââmmeeyyii  ddaahhaa  iimmzzaallaammaadd››kk!!”” buyurdu. Süheyl;
“Yâ Muhammed! Andlaflman›n maddelerini, o¤lum daha buraya gelmeden
önce yaz›p bitirmifltik. E¤er o¤lumu iâde etmezsen, ben de hiç bir zaman
sulhnâmenin alt›n› imzalamam!” diye inâd etti. 

Peygamber efendimiz; ““OOnnuu  bbeenniimm  hhââtt››rr››mm  iiççiinn  aannddllaaflflmmaann››nn  dd››flfl››nnddaa  ttuutt””
buyurdu ise de müflrikler bunu kabûl etmediler. Süheyl bin Amr, o¤lunu çe-
ke çeke götürürken, Ebû Cendel; “Yâ Resûlallah! Ey Müslüman kardeflle-
rim!... Müslüman olmakla flereflenip size ilticâ etti¤im hâlde, beni müflrikle-
re mi teslîm ediyorsunuz. Bana her gün dayan›lmaz iflkencelerin yap›lmas›-
n› m› revâ görüyorsunuz? Yâ Resûlallah! Dînimden döndürsünler diye mi
beni iâde ediyorsunuz?!...” diye feryâd ediyordu. 

Bu içler ac›s› yalvar›fla dayanmak çok zordu. Gönülleri yaralanan sahâbî-
ler, a¤lamaya bafllad›lar. Merhamet deryâs›, sevgili Peygamberimizin de mü-
bârek gözleri dolmufltu. Süheyl’in yan›na var›p; “GGeell  eettmmee!!  OOnnuu  bbaannaa  bbaa¤¤››flfl--
llaa!!”” diye ricâ etti. Fakat Süheyl; “‹mkans›z ba¤›fllamam!” diye cevap verdi. 

Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz; ““EEyy  EEbbûû  CCeennddeell!!  BBiirraazz  ddaahhaa  ssaabb--
rreett!!  SSaannaa  yyaapp››llaannllaarraa  kkaattllaann!!  BBuunnllaarr››nn  mmüükkââffaatt››nn››  AAllllaahhüü  tteeââllââddaann  ddiillee..  AAllllaa--
hhüü  tteeââllââ,,  ssaannaa  vvee  sseenniinn  ggiibbii  zzaayy››ff  vvee  kkiimmsseessiizz  mmüüssllüümmaannllaarraa  mmuuhhaakkkkaakk  bbiirr
ggeenniiflfllliikk,,  bbiirr  çç››kkaarr  yyooll  iihhssâânn  eeddeecceekkttiirr”” buyurarak tesellî eyledi ve; ““VVeerrddii¤¤ii--
mmiizz  ssöözzddee  dduurrmmaammaakk  bbiizzee  yyaarraaflflmmaazz’’’’ buyurdu.

Bu içler ac›s› hâdiseye, heyetteki müflrikler bile dayanamam›fl ve; “Ey
Muhammed! Ebû Cendel’i senin hât›r›n için biz himâyemize al›yoruz. Ona,
Süheyl’in iflkence yapmas›na meydan vermeyece¤iz!” demifllerdi. Bundan
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sonra Resûlullah efendimiz ve Eshâb-› kirâm biraz rahatlad›lar. (Süheyl bin
Amr, Mekke’nin fethinden sonra müslüman olup Eshâb-› kirâmdan oldu.)

Sulhnâme iki suret yaz›l›p, taraflarca imzaland›. Müflrikler karargâhlar›-
na döndüler.

Müslümanlar›n aleyhlerinde gibi görünen bu maddeler için, Kureyfl
hey’eti çok sevinçli idi. Aksine bu sulhnâme büyük bir zaferdi ve bu mad-
deler müslümanlar›n lehine idi. Her fleyden önce, müslümanlar›n bir devlet
oldu¤unu kabul ediyorlard›. Mekke’den bir müflrik, ticâret veya baflka bir
fley için fiam’a, M›s›r’a giderken Medîne’ye u¤rasa, can› mal› emniyette ola-
cakt›. Böylece müflrikler Müslümanlar›n yaflay›fllar›n› yak›ndan görecek, ‹s-
lâm’›n adaleti, Eshâb›n birbirlerine olan güzel davran›fllar› karfl›s›nda hayran
kalacak ve ‹slâmiyet’i seveceklerdi. Neticede müslüman olup sahâbîlerin
saflar› aras›na kat›lacaklard›.

On sene devam etmesi gereken bu andlaflma ile, Müslümanlar ço¤alacak-
lar, güçleneceklerdi. ‹slâmiyet her tarafa yay›lacakt›.

Ancak; “Kureyfllilerden biri, müslüman olup Medîne’ye s›¤›nmak ister-
se, iade olunacak” maddesi için, Peygamber efendimiz müteessir olmufllar
ve; “AAllllaahhüü  tteeââllââ,,  oonnllaarr  iiççiinn,,  eellbbeettttee  bbiirr  ggeenniiflfllliikk,,  bbiirr  çç››kkaarr  yyooll  yyaarraattaaccaakktt››rr””
buyurmufllard›...

Art›k müflriklerle yap›lacak bir ifl kalmam›flt›. Resûl-i ekrem; sallallahü
aleyhi ve sellem efendimiz, Eshâb-› kirâma; ““KKaallkk››nn››zz!!  KKuurrbbaannllaarr››nn››zz››  kkeessii--
nniizz..  BBaaflflllaarr››nn››zz››  tt››rraaflfl  eettttiikktteenn  ssoonnrraa  iihhrrââmmddaann  çç››kk››nn››zz”” buyurdular. Peygam-
ber efendimiz, herkesten önce kurban›n› kesti. Sonra kendisini berberi H›râfl
bin Ümeyye hazretleri t›rafl etti. Eshâb-› kirâm, o mübârek saçlar› daha yere
düflmeden havada kap›flt›lar ve bereketlenmek için saklad›lar. Sahâbîler de
kurbanlar›n› kesip, bir k›sm› saçlar›n› kaz›tt›, bir k›sm› k›saltt›rd›.

Hudeybiye’de yirmi gün kadar kal›nm›flt›. Peygamber efendimiz arka-
dafllar› ile birlikte Medîne’ye dönmek üzere hareket ettiler. Yolda Allahü te-
âlâ, Peygamber efendimize Fetih sûresini vahyederek, nîmetini ve yard›mla-
r›n› tamamlayaca¤›n› müjdeledi.

Kâinat›n sultân› sallallahü aleyhi vesellem, muzaffer olarak nûrlu Medî-
ne’yi teflrif etti¤i günlerde, Kureyfl’in Sakîf kabîlesinden Ebû Basîr, Müslü-
man olmakla flereflenmiflti. Müflriklerin aras›nda yaflayamayaca¤›n› anlayan
Ebû Basîr, yaya olarak Medîne’ye geldi. Hudeybiye andlaflmas›n›n gere¤i
olarak da Medîne’den ayr›l›p, K›z›ldeniz sahilindeki Îs denilen yere yerleflti. 

Buras›, Kureyfl müflriklerinin fiam’a gittikleri ticâret yolu üzerinde bulu-
nuyordu. Bundan sonra, Kureyfl’ten müslüman olanlar Mekke’yi terkedip,
Medîne’ye de¤il, Îs’e, Ebû Basîr’in yan›na gittiler. Bunlardan ilki Ebû Cen-
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del hazretleriydi. Art›k bunun arkas› devâm etti. Elli kifli, yüz kifli, iki yüz,
üç yüz kifli oldular. Kureyfl kervan› fiam’a giderken buradan geçmek mec-
bûriyetinde kal›yorlard›. Ebû Basîr hazretleri yan›ndaki müslümanlarla, bu-
radan geçen müflrikleri yakal›yor ve müslüman olmalar›n› istiyorlard›. Müs-
lüman olmayanlarla çarp›fl›p, onlar› güç durumda b›rak›yorlard›.

Mekkeli müflrikler, art›k fiam ticâret yollar›n›n kesildi¤ini görüp, Medî-
ne’ye bir hey’et gönderdiler. Hudeybiye sulhnâmesinin, “Kureyfllilerden
müslüman olan bir kimse velîsinden izinsiz Medîne’ye giderse iâde edile-
cek!...” maddesinin kald›r›lmas› için yalvard›lar. Peygamber efendimiz mer-
hamet buyurup, onlar›n bu isteklerini kabûl ettiler. Böylece Kureyfllilerin
fiam ticâret yollar› aç›lm›fl oldu. Müslümanlar da sabretmelerinin karfl›l›¤›n-
da Medîne’ye Peygamber efendimizin yan›na geldiler.
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Kudûmün rahmet-i zevk u safâd›r yâ Resûlallâh 
Zuhûrun derd-i uflflâka devâd›r yâ Resûlallâh 

Nebî idin dahî Âdem dururken mâ ü tîn içre 
‹mâm-› enbiyâ olsan revâd›r yâ Resûlallâh 

Kemâl-i zümre-i kümmel senin nûrunla olmufltur.
Vücûdun mazhar-› tâm-› Hudâd›r yâ Resûlallâh

Seninle erdiler zâta dahi envâ-› lezzâta
‹flin erbâb-› hâcâta  atâd›r yâ Resûlallâh 

Hüdâyî'ye flefaat k›l e¤er zâhir e¤er bât›n 
Kap›na intisâb etmifl gedâd›r yâ Resûlallâh!

AZ‹Z MAHMÛD HÜDÂYÎ  



DÂVET
MEKTUPLARI

Hükümdârlara gönderilen mektuplar 

Nebiyy-i muhterem sallallahü aleyhi ve sellem, Hudeybiye’den döndük-
ten sonra, ‹slâm’›n bütün dünyâya yay›lmas›n›, insanlar›n Cehennem azâ-
b›ndan kurtulup, hakîkî saâdete kavuflmas›n› arzu ediyordu. Zîrâ O, bütün
âleme, rahmet olarak gönderilmiflti. Bu sebeple, çevredeki hükümdârlara el-
çiler gönderip, ‹slâm’a dâvet etmeyi düflündüler. D›hye-i Kelbî’yi, Rum;
Amr bin Ümeyye’yi, Habefl; Hâtib bin Ebî Beltea’y›, M›s›r hükümdâr›na se-
fîr olarak vazifelendirdi. Ayr›ca ayn› vazife ile Salît bin Amr’›, Yemâme’ye;
fiücâ’ bin Vehb’i, Gassân’a; Abdullah bin Huzâfe’yi, ‹ran hükümdâr›na gön-
derdiler. 

Bu elçiler, Eshâb-› kirâm›n en güzîdeleriydi. Sûretleri ve sözleri en güzel
olanlar›yd›. Her bir hükümdâra, ayr› ayr› ‹slâm’a dâvet mektuplar› yaz›ld›.
Sevgili Peygamberimiz mektuplar›n alt›n›, gümüfl yüzü¤ünün kafl›nda üç sa-
t›r hâlinde yaz›l› olan, ““AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  RReessûûllüü  MMuuhhaammmmeedd  aalleeyyhhiisssseellââmm””
mührü ile mühürledi. Hükümdârlara gönderilecek elçiler, sabah Peygamber
efendimizin bir mûcizesi olarak, gidecekleri devletin lisân›n› ö¤renmifl ola-
rak kalkt›lar.

Habeflistan’a gidecek olan Amr bin Ümeyye hazretleri, Necâfli Esha-
me’den, daha önce oraya hicret etmifl bulunan Eshâb-› kirâm›n, Medîne’ye
gönderilmesini de isteyecekti.

Amr bin Ümeyye, k›sa zamânda Habeflistan’a var›p, melik Necâfli Esha-
me’nin huzûruna ç›kt›. Necâfli, taht›ndan afla¤› indi; mektubu pek büyük bir
hürmet ve muhabbetle ald›. Öptü, yüzüne ve gözüne sürdükten sonra aç›p
okutturdu:

BBiissmmiillllââhhiirrrraahhmmâânniirrrraahhîîmm!!
AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  rreessûûllüü  MMuuhhaammmmeedd  aalleeyyhhiisssseellââmmddaann,,  HHaabbeeflfl  mmeellîîkkii  NNeeccââ--

flflii  EEsshhaammee’’yyee!!......
HHiiddââyyeettee  ttââbbii  oollaannaa  sseellââmm  oollssuunn!!......  EEyy  HHüükküümmddâârr!!  SSeellââmmeettttee  oollmmaann››  ddii--

lleerr,,  ssaannaa  oollaann  nnîîmmeettlleerriinnddeenn  ddoollaayy››,,  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  hhaammdd  eeddeerriimm..  OOnnddaann  bbaaflfl--
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kkaa  iillââhh  yyookkttuurr..  OO  MMeelliikk’’ttiirr  (bütün kâinâtta tasarruf sâhibi yaln›z O’dur.)
KKuuddddûûss’’ttüürr  (her türlü ay›p ve kusurlardan berîdir). SSeellââmm’’dd››rr (kullar›n› bü-
tün tehlikelerden selâmette bulundurucudur). MMüü’’mmiinn’’ddiirr (emniyet veren-
dir). MMüühheeyymmiinn’’ddiirr  (her fleyi gözetip koruyand›r).

BBeenn  flfleehhââddeett  eeddeerriimm  kkii,,  ÎÎssââ (aleyhisselâm), AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn,,  ççookk  tteemmiizz,,  iiff--
ffeett  ssââhhiibbii,,  hheerr  ttüürrllüü  ddüünnyyââ  hhaayyââtt››nnddaann  ttaammââmmiiyyllee  ççeekkiillmmiiflfl  bbuulluunnaann  MMeerr--
yyeemm’’ee  iillkkââ  eettttii¤¤ii,,  rrûûhhuu  vvee  kkeelliimmeessiiddiirr..  BBööyylleeccee  oo,,  ÎÎssââ’’yyaa  hhââmmiillee  kkaalldd››..  AAllllaa--
hhüü  tteeââllââ,,  ÂÂddeemm’’ii,,  kkuuddrreettii  iillee  nnaass››ll  yyaarraatttt››  iissee,,  ÎÎssââ’’yy››  ddaa  ööyyllee  yyaarraattmm››flfltt››rr..  

EEyy  hhüükküümmddâârr!!  BBeenn,,  sseennii,,  eeflflii  oorrttaa¤¤››  oollmmaayyaann  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  îîmmâânnaa,,  OO’’nnaa
iibbââddeett  eettmmeeyyee  vvee  bbaannaa  ttââbbii  oollmmaayyaa,,  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  bbaannaa  ggöönnddeerrddiikklleerriinnee
iinnaannmmaayyaa  ddââvveett  eeddiiyyoorruumm..  ÇÇüünnkküü,,  bbeenn,,  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  bbuunnllaarr››  tteebbllii¤¤  eettmmee--
yyee  mmee’’mmûûrr  rreessûûllüüyyüümm..

fifiiimmddii  bbeenn,,  ssaannaa  llââzz››mm  oollaann  tteebbllîîggââtt››  yyaappmm››flfl,,  ddüünnyyââ  vvee  ââhhiirreett  ssaaââddeettiinnii
ssaa¤¤llaayyaaccaakk  nnaassîîhhaattii  eettmmiiflfl  bbuulluunnuuyyoorruumm..  NNaassîîhhaattiimmii  kkaabbûûll  eeddiinniizz!!  HHiiddââyyeettee
eerreenn,,  ddoo¤¤rruu  yyoollaa  kkaavvuuflflaannllaarraa  sseellââmm  oollssuunn..””

Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin mektubunu, büyük
bir edeb ve tevâzû ile dinleyen hükümdâr Eshame, derhal; “Eflhedü en lâ ilâ-
he illallah ve eflhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh” diyerek Keli-
me-i flehâdet getirdi ve müslüman oldu. Sonra; “Yemîn ederim ki, O, kitap
ehli olan Yahudi ve h›ristiyanlar›n gelmesini bekledi¤i, önceki peygamber-
lerin gelece¤ini müjdeledi¤i peygamberdir.

E¤er yan›na gitmeye imkân›m olsayd›, muhakkak gider, hizmetiyle fle-
reflenirdim!” dedi. Mektubu, hürmetle güzel bir kutuya koyup; “Bu mektup-
lar, burada oldu¤u müddetçe, Habefl’ten hay›r ve bereket gitmez” dedi.

Resûlullah efendimiz Necâfli’ye iki mektup göndermiflti. Necâfli Eshame,
di¤er mektupta bildirilen emirleri yerine getirip, sevgili Peygamberimizin
mübârek zevcesi Ümmü Habîbe vâlidemizi ve orada bulunan Eshâb-› kirâ-
m› gemilere bindirip, pek çok hediyelerle Medîne’ye gönderdi. Gönderdi¤i
mektupta îmân etti¤ini bildiriyordu.

Hazreti D›hye-i Kelbî de, Rum imparatorunu ‹slâm’a dâvet etmek için
vazifelendirilmiflti. Mektubu, Busra’daki Gassân hükümdâr› Hâris’e vere-
cek, o da Rum imparatoru Heraklius’a gönderecekti.

Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem dâvet mektubunu bü-
yük bir hürmetle alan Hazreti D›hye, sür’atle Busra’ya geldi. Hâris ile görü-
flüp durumu anlatt›. Hâris, D›hye’nin yan›na, henüz müslüman olmayan
Adiy bin Hâtem’i vererek, o s›rada Kudüs’de bulunan Heraklius’a gönderdi.
‹kisi birlikte Kudüs’e gelip, imparatorla görüflmek üzere temaslarda bulun-
dular. ‹mparatorun adamlar›, kendisine; “Kayser’in huzûruna ç›kt›¤›n za-
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mân, bafl›n› e¤ip yürüyecek, yaklafl›nca da yere kapan›p secde edeceksin.
Secdeden kalkmana izin vermedikçe aslâ yerden bafl›n› kald›rmayacaks›n”
dediler. 

Bu sözler, Hazreti D›hye’ye a¤›r geldi ve onlara; “Biz müslümanlar, Al-
lahü teâlâdan baflka hiç bir kimseye secde etmeyiz. Hem insan›n insana sec-
de etmesi onun yarat›l›fl›na terstir” buyurdu. Bunun üzerine Kayser’in adam-
lar›; “O hâlde Kayser, getirdi¤in mektubu hiç bir zamân kabûl etmez ve se-
ni huzûrundan kovar”’ dediler. Hazreti D›hye; “Bizim peygamberimiz Mu-
hammed aleyhisselâm, baflkas›n›n, kendisine, de¤il secde etmesine, önünde
hafif e¤ilmesine bile müsaade etmez. Kendisiyle görüflmek isteyen, köle bi-
le olsa, ona ilgi gösterir. Huzûruna kabûl buyurur, derdini dinler, s›k›nt›s›n›
giderir, gönlünü al›r. Bunun için O’na tâbi olanlar›n hepsi hürdür, flereflidir”
buyurdu. 

Bu sözleri dinleyenlerden biri; “Mâdem ki Kayser’e secde etmeyeceksin,
o hâlde üzerine ald›¤›n vazifeyi yerine getirebilmen için, sana baflka yol gös-
tereyim. Kayser’in, saray›n önünde, dinlendi¤i bir yer var. Her gün ö¤leden
sonra bu avluya ç›kar, oralarda dolafl›r. Orada bir minber vard›r. Onun üze-
rinde herhangi bir yaz› varsa önce onu al›r okur, sonra istirâhat eder. Sen de
flimdi git, mektubu o minbere koy ve d›flarda bekle. Mektubu görünce seni
ça¤›rt›r. O zamân vazifeni yerine getirirsin” dedi. 

Bunun üzerine Hazreti D›hye, mektubu söylenilen yere b›rakt›. Herakli-
us mektubu ald› ve Arapça bilen bir tercüman istedi. Tercüman, Resûlullah
efendimizin mektubunu okumaya bafllad›. Mektubun en üstünde; “BBiissmmiillllââ--
hhiirrrraahhmmâânniirrrraahhîîmm!!  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  RReessûûllüü  MMuuhhaammmmeedd’’ddeenn (aleyhisselâm)
RRuummllaarr››nn  bbüüyyüü¤¤üü  HHeerraakkll’’ee”” diye yaz›yordu. Heraklius’un kardeflinin o¤lu
Yennak, mektubun böyle bafllamas›na çok k›zd› ve tercüman›n gö¤süne flid-
detli bir yumruk vurdu. Tercüman, yumru¤un fliddeti ile yere y›k›ld› ve mü-
bârek mektup elinden düfltü. Heraklius, Yennak’a; “Niçin böyle yapt›n!” di-
ye sorunca, o da; “Mektubu görmüyor musun? Mektuba, hem senin ismin-
den önce kendi ismi ile bafllam›fl, hem de senin hükümdâr oldu¤unu söyle-
meyip; “Rumlar›n büyü¤ü Herakl’e” demifl. Niçin; “Rumlar›n hükümdâr›”
diye yazmam›fl ve önce senin isminle bafllamam›fl? O’nun mektubu bu gün
okunmaz” dedi. 

Bunun üzerine Heraklius: “Vallahi sen ya çok ak›ls›zs›n veya koca bir de-
lisin. Senin böyle oldu¤unu bilmiyordum. Ben daha mektubun içinde ne ol-
du¤una bakmadan, y›rt›p atmak m› istiyorsun? Hayât›ma yemîn ederim ki;
e¤er O, söyledi¤i gibi Resûlullah ise, mektubuna benim ismimden önce ken-
di ismini yazmakta ve beni Rumlar›n büyü¤ü diye anmakta hakl›d›r. Ben, an-
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cak onlar›n sâhibiyim. Hükümdârlar› de¤ilim” dedi ve Yennak’› huzûrundan
kovdu. 

Sonra H›ristiyanlar›n en âlimi, reîsi ve kendisinin müflâviri olan Uskûf
ad›ndaki kimseyi ça¤›rtt›. Mektubu okuttu. Mektubun devâm›nda flöyle buy-
ruluyordu: ““AAllllaahhüü  tteeââllaann››nn  hhiiddââyyeettiinnee  ttââbbii  oollaannllaarraa,,  ddoo¤¤rruu  yyoollaa  kkaavvuuflflaannllaa--
rraa  sseellââmm  oollssuunn!!””  BBuunnddaann  ssoonnrraa;;  (Ey Rumlar›n büyü¤ü!) SSeennii  ‹‹ssllââmm’’aa  ddââvveett
eeddiiyyoorruumm..  ‹‹ssllââmm’’››  kkaabbûûll  eett  kkii,,  sseellââmmeett  bbuullaass››nn..  MMüüssllüümmaann  ooll  kkii,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ
ssaannaa  iikkii  kkaatt  eecciirr  vveerrssiinn..  EE¤¤eerr  yyüüzz  ççeevviirriirrsseenn,,  bbüüttüünn  HH››rriissttiiyyaannllaarr››nn  vveebbââllii  ssee--
nniinn  üüzzeerriinneeddiirr!!  ““DDee  kkii::  ““EEyy  eehhll--ii  kkiittaabb (olan Yahudi ve H›ristiyanlar) AArraa--
mm››zzddaa  oorrttaakk  oollaann  kkeelliimmeeyyee  ggeelliinniizz..  OO  ddaa  AAllllaahhüü  tteeââllââddaann  bbaaflflkkaa  hhiiçç  bbiirr  flfleeyyee
ttaapp››nnmmaayy››zz  vvee  OO’’nnaa  hhiiçç  bbiirr  flfleeyyii  oorrttaakk  eettmmeeyyiizz..  AAllllaahhüü  tteeââllââyy››  bb››rraakk››pp,,  iiççii--
mmiizzddeenn  hhiiçç  kkiimmsseeyyii  yyaarraatt››cc››  RRaabb  ttaann››mmaayy››zz..  EE¤¤eerr  bbuu  ssöözzddeenn  yyüüzz  ççeevviirriirrlleerrssee;;
““fifiââhhiidd  oolluunnuuzz..  BBiizz  mmüüssllüümmaann››zz””  ddeeyyiinniizz..”” (Âl-i ‹mrân sûresi: 64) 

Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin mektubu okunur-
ken, Heraklius’un aln›ndan ter tâneleri dökülüyordu. Mektup bitince; “Sü-
leymân aleyhisselâmdan sonra, ben böyle; ““BBiissmmiillllââhhiirrrraahhmmâânniirrrraahhîîmm”” diye
bafllayan bir mektup görmemifltim” dedi. Heraklius, Uskûf’a bu mes’elede-
ki fikrini sorunca; “Vallahi, O, Mûsâ ve Îsâ’n›n (aleyhimüsselâm), bize ge-
lece¤ini müjdeledi¤i peygamberdir. Zâten biz, O’nun gelmesini bekliyor-
duk” dedi. 

Heraklius; “Sen bu hususta ne yapmam› tavsiye edersin, neyi uygun gö-
rürsün?” diye sordu. Uskûf; “O’ na tâbi olman› uygun görürüm” diye cevap
verdi. Heraklius; “Ben, senin dedi¤in fleyi çok iyi biliyorum. Fakat O’na tâ-
bi olup, müslüman olmaya gücüm yetmez. Çünkü hem hükümdârl›¤›m gi-
der, hem de beni öldürürler” dedi. Bunun üzerine Hazreti D›hye’yi ve Adî
bin Hâtem’i ça¤›rtt›. Adî; “Ey hükümdâr! Davar ve develer sâhibi Arablar-
dan olan flu yan›mdaki zât, memleketinde vukû bulan flafl›lacak bir hâdise-
den bahsediyor” dedi. Heraklius; “Memleketinizdeki hâdise nedir?” diye so-
runca, Hazreti D›hye; “Aram›zda bir zât zuhur etti. Peygamber oldu¤unu be-
yân etti. Halk›n bir k›sm› O’na tâbi olmakta, bir k›sm› da karfl› koymaktad›r.
Biz inananlarla, inanmayanlar aras›nda çarp›flmalar olmaktad›r” dedi.

Bundan sonra Heraklius, Peygamber efendimiz hakk›nda araflt›rmaya bafl-
lad›. fiam vâlisine emir verip Resûl-i ekrem efendimizle ayn› soydan bir kifli-
yi bulmalar›n› emretti. Bu arada kendisinin dostu olan ve ‹brânîce bilen Ro-
ma’ daki bir âlime de mektup yaz›p, bu mes’eleyi sordu. Roma’daki dostun-
dan, bahsetti¤i zât›n, âhir zamân peygamberi oldu¤unu bildiren bir mektup
geldi. fiam vâlisi de ticâret için giden bir Kureyfl kervan› ile karfl›laflt›. Bun-
lar›n içinde, henüz müslüman olmayan Kureyfl’in reîsi, Ebû Süfyân da vard›. 

284



Ebû Süfyân diyor ki: “Biz Gazze’de bulundu¤umuz s›rada, Heraklius’un
fiam vâlisi, üzerimize sald›r›r gibi geldi ve; “Siz, flu Hicâz’daki zât›n kav-
minden misiniz?” diye sordu. “Evet” dedik. “Haydi, bizimle berâber impa-
ratorun yan›na gideceksiniz?” dedi.” Ebû Süfyân’la yan›ndakileri fiam’a gö-
türdü. fiam vâlisi, Ebû Süfyân’› ve yan›ndakileri Heraklius’un yan›na ç›kar-
d›. Bu s›rada, Heraklius Kudüs’te bir kilisede bulunuyordu. Vezîriyle berâ-
ber oturmufl ve bafl›na tâc›n› giymiflti. Heraklius, Ebû Süfyân ve yan›ndaki
otuz kadar Mekkeliyi burada kabûl etti.

Tercüman ça¤›rd› ve onlara; “içinizde, peygamber oldu¤unu söyleyen zâ-
ta, soyca en yak›n hanginizdir?” diye sordu. Ebû Süfyân; “O’na, soyca en
yak›n olan benim” diye cevap verdi. Heraklius; “Akrabâl›k dereceniz ne-
dir?” diye sorunca; “Amcam›n o¤ludur” dedi. Heraklius, Ebû Süfyân’›n ken-
disine yak›n getirilmesini istedi ve di¤erlerinin de Ebû Süfyân’ ›n arkas›nda
durmas›n› söyledi. Ebû Süfyân, ilk önceleri yalan söyledi ise de, hükümdâ-
r›n tehdidi ile korktu ve yalan söyleyemedi. Sonra aralar›nda flu konuflma
geçti. Heraklius; 

- Peygamber oldu¤unu söyleyen zât›n, aran›zdaki soyu nas›ld›r?
-O, zamân›n en iyi soylusudur. Soy bak›m›ndan en seçkinimizdir.
- ‹çinizde ondan önce peygamberlik iddiâs›nda bulunan kimse oldu mu? 
-Olmad›. 
-O’nun atalar› içinde hiç bir hükümdâr gelmifl midir? 
-Hay›r.
-O’na halk›n eflrâf› m› yoksa fakir ve zay›flar› m› tâbi oluyorlar. 
-O’na tâbi olanlar fakirler, zay›flar, gençler ve kad›nlard›r. Kavminin

yafll›lar›ndan ve eflrâf›ndan tâbi olan pek yoktur. 
- O’na tâbi olanlar art›yor mu, azal›yor mu? 
-Art›yor. 
-O’nun dînine girdikten sonra be¤enmeyerek veya k›zarak dönen kimse

var m›? 
-Yoktur.
-Peygamber oldu¤unu söylemeden, O’nun hiç yalan söyledi¤i görülmüfl

müdür?
-Hay›r. 
-O peygamberin hiç ahdini bozdu¤u, sözünde durmad›¤› oldu mu? 
-Hay›r olmad›. Ancak biz flimdi, onunla bir müddet için çarp›flmay› b›ra-

karak andlaflma yapm›fl bulunuyoruz. Bu müddet içinde kendisinin ne yapa-
ca¤›n› bilemiyoruz. 

-O size neyi emrediyor? 
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-Yaln›z bir olan Allah’a ibâdet etmeyi, O’na hiç bir fleyi ortak koflmamay›
emrediyor. Atalar›m›z›n tapt›¤› fleylere (putlara) tapmaktan bizi men ediyor.
Namaz k›lmay›, do¤ru olmay›, fakirlere yard›m etmeyi, haramlardan sak›nma-
y›, ahde vefây›, emânete h›yânet etmemeyi ve akrabây› ziyâreti emrediyor. 

Kilisede bu konuflmalar olmufl, Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellemin
mübârek mektubu okunmufltu. Heraklius mektubu öpüp, gözlerine sürdü ve
bafl›na koyunca, Rumlar aras›nda gürültüler ço¤ald›. Kayser, Ebû Süfyân ve
yan›ndaki Kurefllilerin d›flar› ç›kar›lmas›n› emretti. Daha müslüman olma-
yan Ebû Süfyân, burada yeminle, sevgili Peygamberimizin dâvâs›n›n bafla-
r›yla sonuçlanaca¤›na inand›¤›n› söylemiflti.

Hazreti D›hye, Heraklius’un karfl›s›na geçip mübârek güzel yüzü ve tatl›
sesi ile; “Ey Kayser! Beni sana Busra’dan bir kimse (Hâris) gönderdi ki, o,
senden hay›rl›d›r. Allahü teâlaya yemîn ederim ki, beni, ona gönderen zât
(Resûlullah) ise, hem ondan, hem senden daha hay›rl›d›r. Sen, benim sözle-
rimi alçak gönüllülükle dinleyip, verilen nasîhatleri kabûl etmelisin! Çünkü,
alçak gönüllülük edersen, nasîhatleri anlars›n. Nasîhatleri kabûl etmezsen,
insafl› olamazs›n!” dedi. 

Heraklius; “Devâm et” deyince, Hazreti D›hye; “Öyleyse, ben seni Îsâ aley-
hisselâm›n kendisine namaz k›lm›fl oldu¤u Allahü teâlâya îmân etmeye dâvet
ediyorum. Ben seni, önceden Mûsâ aleyhisselâm›n, ondan sonra Îsâ aleyhisse-
lâm›n, gelece¤ini müjdeleyip haber verdi¤i flu ümmî Peygambere îmâna dâvet
ediyorum. E¤er, bu hususta bir fley biliyor, dünyâ ve âhiret saâdetini kazanmak
istiyorsan, onlar› gözlerinin önüne getir. Yoksa âhiret saâdetini elden kaç›r›r,
küfür ve flirk içinde kal›rs›n. fiunu da iyi bil ki, senin Rabbin olan Allahü teâlâ,
zâlimleri helâk edici ve nîmetleri de¤ifltiricidir” dedi. 

Heraklius; “Ben, elime geçen bir yaz›y› okumadan, yan›ma gelen bir
âlimden bilmediklerimi sorup ö¤renmeden b›rakmam. Bundan ancak hay›r
ve iyilik görürüm. Sen bana düflünüp hakîkati buluncaya kadar mühlet ver”
dedi. Heraklius, daha sonra Hazreti D›hye’yi yan›na ça¤›r›p, bafl bafla konufl-
tu. Kalbindekini, flöyle aç›klad›: “Ben biliyorum ki, seni gönderen zât, kitap-
larda gelece¤i müjdelenen ve gelmesi beklenen âhir zamân peygamberidir.
Yaln›z, O’na uyarsam; Rumlar›n beni öldürmesinden korkuyorum. Seni, on-
lar›n içinde en büyük âlimleri ve benden ziyâde îtibâr gösterdikleri bir kim-
se olan Dagat›r’a göndereyim. Bütün H›ristiyanlar ona tâbidir. E¤er o îmân
ederse, Rumlar›n hepsi îmân ederler. Ben de o zamân kalbimde olan› ve îti-
kâd›m› aç›¤a vururum.”

Bundan sonra Heraklius, bir mektup yazarak Hazreti D›hye’ye verip, Da-
gat›r’a gönderdi. 
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Resûlullah efendimiz, Dagat›r’a da mektup göndermiflti. Dagat›r, mek-
tuplar› okuyup, Peygamber efendimizin vas›flar›n› iflitince, O’nun, Hazreti
Mûsâ’n›n ve Hazreti Îsâ’n›n gelece¤ini haber verdikleri âhir zamân peygam-
beri oldu¤unda hiç flüphe olmad›¤›n› söyledi ve îmân etti. Evine gitti, kapan-
d› ve her pazar yapt›¤› vaazlara üç hafta ç›kmad›. H›ristiyanlar; “Dagat›r’a
ne oluyor ki, o Arabla görüfltü¤ünden beri d›flar› ç›km›yor? O’nu istiyoruz!”
diye ba¤›rd›lar. 

Dagat›r, üzerindeki siyah papaz elbisesini ç›kard›. Beyaz elbise giydi,
elinde âsâs› ile kiliseye geldi. Beldenin ahâlisini toplad›ktan sonra aya¤a kal-
karak; “Ey H›ristiyanlar! Biliniz ki, bize Ahmed’den (aleyhisselâm) mektup
geldi. Bizi hak dîne dâvet etmifl. Ben aç›kça biliyor ve inan›yorum ki, O, Al-
lahü teâlân›n hak resûlüdür” dedi. H›ristiyanlar bunu iflitince, Dagat›r’›n üs-
tüne yürüdüler ve döverek flehîd ettiler. Hazreti D›hye gelip, durumu Herak-
lius’a haber verdi. 

Heraklius; “Ben sana söylemedim mi? Dagat›r, H›ristiyanlar kat›nda ben-
den daha sevgili ve azîzdir. E¤er duysalar beni de onun gibi katl ederler” dedi.

Buhârî’nin Sahih’inde zikretti¤i ve Zühri’ nin rivâyet etti¤i haberde ise;
“Heraklius, Humus’daki köflkünde Rumlar›n büyüklerini ça¤›r›p kap›lar›n
kapat›lmas›n› emretti. Sonra yüksek bir yere ç›kt› ve; “Ey Rum cemâati! Siz-
ler saâdete, huzûra kavuflmay› ve hâkimiyetinizin temelli kalmas›n›, Hazre-
ti Îsâ’n›n söyledi¤ine uymay› ister misiniz?” dedi. Rumlar; “Ey bizim hü-
kümdâr›m›z! Bunlar› elde etmek için ne yapal›m?” diye sordular. Heraklius;
“Ey Rum cemâati! Ben, sizleri hay›rl› bir ifl için toplad›m. Bana, Hazreti
Muhammed’in mektubu geldi. Beni, ‹slâm dînine dâvet ediyor. Vallahi O,
gelmesini bekleyip durdu¤umuz, kitaplar›m›zda kendisini yaz›l› buldu¤u-
muz ve alâmetlerini bildi¤imiz peygamberdir. Geliniz, O’na tâbi olup dün-
yâda ve âhirette selâmet bulal›m” dedi. Bunun üzerine herkes kötü sözler
söyleyip, homurdanarak d›flar› kaçmak için kap›lara kofltular. Fakat kap›lar
kapal› oldu¤undan, ç›kamad›lar Heraklius, Rumlar›n bu hareketlerini görüp,
‹slâmiyet’ten böyle kaç›nd›klar›n› anlay›nca, can›ndan korktu ve; “Ey Rum
cemâati! Benim söyledi¤im sözler, sizlerin, dîninize olan ba¤l›l›¤›n›z› ölç-
mek içindi. Dîninize ba¤l›l›¤›n›z› ve beni sevindiren davran›fl›n›z› gözlerim-
le gördüm” dedi. Bunun üzerine Rumlar, Heraklius’a secde ettiler ve köflkün
kap›lar› aç›l›nca ç›k›p gittiler.

Heraklius, Hazreti D›hye’yi ça¤›rd›, olanlar› anlatt›. Birbirinden k›ymet-
li hediyeler verdi. Ayr›ca Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve selleme
bir mektup yazd›. Mektubunu, haz›rlatt›¤› hediyeleri, Hazreti D›hye ile sev-
gili Peygamberimize gönderdi. Heraklius müslüman olmak istemifl, fakat
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makam ve ölüm korkusundan îmân etmemiflti. Peygamber efendimize yaz-
d›¤› mektupta, “Hazreti Îsâ’n›n müjdeledi¤i Allah’›n Resûlü Muhammed’e,
Rum hükümdâr› Kayser’den! Elçin mektubunla birlikte bana geldi. Ben fle-
hâdet ederim ki, sen Allah’›n hak resûlüsün. Zâten biz, seni, ‹ncîl’de yaz›l›
bulduk ve Hazreti Îsâ, seni bize müjdelemiflti. Rumlar› sana îmân etmeye dâ-
vet ettimse de buna yanaflmad›lar. Beni dinleselerdi muhakkak ki, bu onlar
için hay›rl› olurdu. Ben senin yan›nda bulunup sana hizmet etmeyi ve ayak-
lar›n› y›kamay› çok arzu ediyorum” deniyordu.

Hazreti D›hye, Heraklius’tan ayr›l›p Hismâ’ya geldi. Yolda Cüzâm vâdi-
lerinden fienâr vâdisinde, Huneyd bin Us, o¤lu ve adamlar› Hazreti D›hye’yi
soydular. Eski elbiselerinden baflka nesi varsa ald›lar. Bu mevkîde, Dübeyb
bin Rifâe bin Zeyd ve kavmi ‹slâmiyet’i kabûl etmifllerdi. D›hye bunlara ge-
lip olanlar› anlat›nca bunlar, Huneyd bin Us ve kabîlesinin üzerine yürüyüp,
eflyâlar›n hepsini geri ald›lar. Daha sonra Resûlullah efendimiz, Zeyd bin
Hâris’i Huneyd bin Us ve adamlar›n›n üzerine gönderdi. O beldede olanla-
r›n hepsi îmân etti. Hazreti D›hye, Medîne’ye gelince, evine u¤ramadan
do¤ru Habîb-i ekrem efendimizin kap›s›na gitti. Kap›y› çald›. Peygamberi-
miz; ““KKiimm  oo??”” diye sordu. D›hye; “D›hyet-ül Kelbî” dedi. Âlemlerin efen-
disi; “‹‹ççeerrii  ggiirr”” buyurdular. Hazreti D›hye içeri girdi ve olanlar› bütün tefer-
ruât› ile anlatt›. Peygamber efendimize, Heraklius’un mektubunu okudu:
“OOnnuunn  iiççiinn,,  bbiirr  mmüüddddeett  ddaahhaa (saltanatta) kkaallmmaakk  vvaarrdd››rr..  MMeekkttuubbuumm  yyaannllaarr››nn--
ddaa  bbuulluunndduukkççaa,,  oonnllaarr››nn  ssaallttaannaatt››  ddeevvââmm  eeddeecceekkttiirr”” buyurdu.

Heraklius, mektubunda Peygamberimize îmân etti¤ini yazm›fl ise de, Re-
sûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz; “YYaallaann  ssööyyllüüyyoorr..  DDîînniinnddeenn
ddöönnmmeemmiiflflttiirr”” buyurdular. Heraklius, sevgili Peygamberimizin mektubunu
ipekten bir atlasa sar›p, alt›n yuvarlak bir kutunun içerisinde muhâfaza etti.
Heraklius âilesi bu mektubu saklam›fllar ve bunu da herkesten gizli tutmufl-
lard›r. Bu mektup ellerinde bulundu¤u müddetçe, saltanatlar›n›n devâm ede-
ce¤ini söyler ve buna inan›rlard›. Hakîkaten de öyle olmufltur.

Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz, Hâtib bin Ebî Bel-
tea’y›, M›s›r hükümdâr›na göndermeden önce; ““EEyy  EEsshhââbb››mm!!  MMüükkââffââtt››  AAll--
llaahhüü  tteeââllââddaann  bbeekklleemmeekk  üüzzeerree  flfluu  mmeekkttuubbuu,,  MM››ss››rr  hhüükküümmddâârr››nnaa  hhaannggiinniizz  ggöö--
ttüürrüürr??”” diye sorunca, Hazreti Hâtib, yerinden f›rlay›p aya¤a kalkt› ve; “Yâ
Resûlallah! Ben götürürüm!” dedi. Peygamberimiz de; ““EEyy  HHââttiibb!!  BBuu  vvaazzii--
ffeennii,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ  sseenniinn  hhaakkkk››nnddaa  mmüübbâârreekk  eeyylleessiinn??”” buyurdu.

Hâtib bin Ebî Beltea hazretleri, mektubu sevgili Peygamberimizden ald›.
Vedâ edip, evine gitti. Hayvan›n› haz›rlad›. Âilesi ile de vedâlaflt›ktan son-
ra, yola ç›kt›. M›s›r hükümdâr› Mukavk›s’›n ‹skenderiyye’de oldu¤unu ö¤-
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rendi ve saray›na ulaflt›. ‹çeriye almadan önce, maksad›n› ö¤renen kap›c›,
Hazreti Hâtib’e çok hürmet etti. Onu hiç bekletmedi. Mukavk›s, o s›rada de-
niz üzerinde bir gemide adamlar›yla konufluyordu. Hazreti Hâtib, bir sanda-
la binip, Mukavk›s’›n bulundu¤u yere geldi. Peygamberimizin mektubunu
verdi. Mektubu Hâtib’den alan Mukavk›s, okumaya bafllad›:

““BBiissmmiillllââhhiirrrraahhmmâânniirrrraahhîîmm!!
AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  kkuulluu  vvee  rreessûûllüü  MMuuhhaammmmeedd’’ddeenn,,  KK››bbtt’’››nn (eski M›s›r hal-

k›n›n) bbüüyyüü¤¤üü  MMuukkaavvkk››ss’’aa!!  SSeellââmm,,  hhiiddââyyeettee  uuyyaannllaarr››nn  üüzzeerriinnee  oollssuunn..  SSeennii,,
sseellââmmeett  bbuullmmaann  iiççiinn  ‹‹ssllââmm’’aa  ddââvveett  eeddeerriimm..  MMüüssllüümmaann  ooll  kkii,,  sseellââmmeett  bbuullaass››nn
vvee  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  iikkii  kkaatt  eeccrriinnee  nnââiill  oollaass››nn..  EE¤¤eerr  yyüüzz  ççeevviirriirrsseenn  bbüüttüünn
KK››bbtt’’››nn  ggüünnaahh››  sseenniinn  üüzzeerriinneeddiirr..  EEyy  EEhhll--ii  kkiittaabb  oollaann (Yahudi ve h›ristiyan-
lar)! AArraamm››zzddaa  oorrttaakk  oollaann  kkeelliimmeeyyee  ggeelliinniizz..  OO  ddaa,,  AAllllaahhüü  tteeââllââddaann  bbaaflflkkaa  hhiiçç
bbiirr  flfleeyyee  ttaapp››nnmmaayy››zz  vvee  OO’’nnaa  hhiiçç  bbiirr  flfleeyyii  oorrttaakk  eettmmeeyyiizz..  AAllllaahhüü  tteeââllââyy››  bb››rraa--
kk››pp,,  iiççiimmiizzddeenn  hhiiçç  kkiimmsseeyyii  yyaarraatt››cc››  RRaabb  ttaann››mmaayy››zz..  EE¤¤eerr  bbuu  ssöözzddeenn  yyüüzz  ççeevvii--
rriirrlleerrssee;;  ““fifiââhhiitt  oolluunnuuzz..  BBiizz  mmüüssllüümmaann››zz””  ddeeyyiinniizz!!”” (Âl-i ‹mrân sûresi: 64)

Kâinat›n sultân›n›n mektubu okununca, Mukavk›s, Hazreti Hâtib’e; “Ha-
y›rl›s› olsun!” dedi. M›s›r hükümdâr›, kumandanlar›n›, devlet adamlar›n›
toplay›p, Hâtib ile konuflmaya bafllad›. Dedi ki:

“Anlamak istedi¤im bâz› fleyleri soracak, bu hususta seninle konuflaca-
¤›m.” Hazreti Hâtib; “Buyur, konuflal›m!” deyince, Mukavk›s; 

-Sizi gönderen zâttan bana haber veriniz. O bir peygamber midir? Biraz
bahset! 

-Evet, O bir peygamberdir. 
-O, böyle gerçekten peygamber ise, niçin kendisini öz yurdundan ç›kar›p

baflka bir yere s›¤›nmak zorunda b›rakan kavminin aleyhinde bedduâ etmedi?
-Sen, Îsâ bin Meryem aleyhisselâm›n peygamber oldu¤una inan›yorsun

de¤il mi? O, kavmi kendisini yakalay›p, öldürmek istedi¤inde, buna ra¤men
onlara bedduâ etmedi ve cenâb-› Hak, onu, dünyâ semâs›na kald›rd›. Mükâ-
fatland›rd›. Hâlbuki, kavminin helâk› için Allahü teâlâya bedduâ etmesi ge-
rekmez mi idi? O böyle yapmad›. 

-Çok güzel cevap verdin. Gerçekten sen, hikmet sâhibi zât›n yan›ndan
gelen bir hakîmsin. Bu gece yan›m›zda kal, yar›n sana cevâb›m› vereyim. 

Hazreti Hâtib Hazreti Mûsâ zamân›ndaki Fir’avn’› kasdederek Mukav-
k›s’a dedi ki:

-Senden önce, burada bir hükümdâr vard›. O halk›na karfl›; “En büyük
ilâh benim!“ diyerek Rab oldu¤unu iddiâ etmiflti. Allahü teâlâ da, onu, dün-
yâ ve âhiret azâblar›yla cezâland›rd› ve ondan intikam ald›. Sen bundan ib-
ret al da, baflkas›na ibret olma! 
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-Bizim için bir din vard›r. Biz bu dinimizi, ondan daha hay›rl›s› olmad›k-
ça b›rakmay›z.

-Senin ba¤l› oldu¤un ve daha hay›rl›s› olmad›kça b›rakmayaca¤›n› söyle-
di¤in dîninden, daha hay›rl› olan din, hiç flüphesiz ‹slâmiyet’tir. Biz, seni Al-
lahü teâlân›n bu son dînine, ‹slâmiyet’e dâvet ediyoruz. Allahü teâlâ dînini
O’nunla tamamlam›fl, O’nu insanlara yeterli k›lm›flt›r ve bu kat’îdir. Bu Pey-
gamber yaln›z seni de¤il, bütün insanlar› ‹slâm dînine dâvet etti. O zamân
Kureyfl, O’na, insanlar›n en fazla tepki gösterip, kaba davranan›; Yahudiler,
en çok düflmanl›k edenleri; H›ristiyanlar da en yak›n olanlar› oldu. Allahü
teâlâya yemîn ederim ki, Mûsâ aleyhisselâm›n, Îsâ aleyhisselâm› müjdele-
mesi, ancak Îsâ aleyhisselâm›n Muhammed aleyhisselâm› müjdelemesi gibi-
dir. Binâenaleyh, bizim seni Kur’ân-› kerîme dâvet etmemiz, senin Yahudi-
leri ‹ncîl’e dâvet etmen gibidir. fiüphesiz mâlûmundur ki, her peygamber
kendisini anlay›p idrak edecek bir kavme gönderilmifltir. Ve o kavmin, bu
peygambere itâat etmesi, üzerine vâcib olmufltur. ‹flte sen de bu peygambe-
re yetiflenlerden birisin. Biz seni bu yeni dîne dâvet ediyoruz. 

Hazreti Hâtib’in bu sözleri üzerine, Mukavk›s; 
-Ben bu peygamberin hâline bakt›m. Emirlerinde ve yasaklar›nda aslâ

akla uygun olmayan bir fley bulamad›m. Anlad›¤›m kadar›yla O, sihirbaz,
kâhin ve bir yalanc› de¤ildir. Peygamberlik alâmetlerinden bâz› hâlleri
kendinde buldum. Gizli olan fleyleri meydana ç›karmak, bu alâmetlerden-
dir. Bâz› s›rlardan haber vermek, bu zâttan ortaya ç›kt›. Hele biraz düflü-
neyim! diyerek mühlet istedi.

Mukavk›s, gece Hâtib hazretlerini uyand›r›p, Peygamber efendimiz hak-
k›nda bir çok sorular daha sormak istedi¤ini bildirdi. Sonra aralar›nda flu ko-
nuflma geçti.

-O’nun hakk›nda soraca¤›m fleylere do¤ru cevap verirsen, üç fley sormak
istiyorum.

-‹stedi¤ini sor! Ben sana dâimâ do¤ruyu söyleyece¤im. 
-Muhammed, insanlar› neye dâvet ediyor? 
-Yaln›z Allahü teâlâya ibâdet etmeye dâvet ediyor. Gece ve gündüzde

befl vakit namaz› k›lmay›, Ramazân orucunu tutmay›, verilen sözde durma-
y› emrediyor. Ölmüfl hayvan eti yemeyi men ediyor. 

Bunun üzerin Mukavk›s:
-O’nun flekil ve flemâilini (fizîkî görünüflünü) bana târif et! diye sorunca

da; k›saca târif etti. Bir ço¤unu saymam›flt›. Mukavk›s; 
-Anlatmad›¤›n daha bâz› fleyler kald›, öyle ki, gözlerinde az›c›k k›rm›z›-

l›k, arkas›nda peygamberlik mührü vard›r. Kendisi merkebe biner, sof giyer,
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hurma ve az etli yemekle geçinir. Amcalar› veya amcao¤ullar› taraf›ndan
korunur, dedi¤inde, Hazreti Hâtib; 

-Bunlar da onun s›fat›d›r, dedi. 
Mukavk›s, Hâtib hazretlerine, Peygamberimiz hakk›nda tekrar sordu: 
-Sürme kullan›r m›?
-Evet! Aynaya bakar, saç›n› tarar, seferde, hazarda, aynay›, sürmedanl›-

¤›, tara¤›, misva¤› yan›ndan ay›rmaz! 
-Ben, gelecek bir peygamber kald›¤›n› biliyor ve fiam’dan ç›kaca¤›n› sa-

n›yordum. Çünkü daha önceki peygamberler hep oradan ç›km›fllard›. Gerçi
son peygamberin Arabistan’da, sertlik, darl›k, yokluk ülkesinde ç›kaca¤›n› da
kitaplarda görmüfltüm. Kitaplarda s›fatlar›n› yaz›l› buldu¤umuz peygamberin
ortaya ç›kma zamân› da, flüphesiz bu zamând›r. Biz, O’nun vasf›n›; iki k›z
kardefli bir nikâh alt›nda birlefltirmez, hediyeyi kabûl eder, sadakay› kabûl et-
mez. Fakirlerle, yoksullarla oturur, kalkar! diye kitapta yaz›l› bulmufltuk.
O’na uymak husûsunda K›btîler beni dinlemezler. Ben saltanat›mdan da ay-
r›lamayaca¤›m. Bu hususta çok cimriyim. O peygamber, ülkelere hâkim ola-
cak, kendisinden sonra da sahâbîleri, bu topraklar›m›za kadar gelip konacak-
lar. En sonunda fluradakilere gâlib geleceklerdir. Ben K›btîlere bundan ne bir
kelime anar›m, ne de hiç bir kimseye, bu konuflmam› bildirmek isterim! 

Bu konuflmadan sonra Mukavk›s, Arabca yazan kâtibini ça¤›rd›. Pey-
gamberimizin mektubuna flöyle cevap yazd›rd›:

“Abdullah’›n o¤lu Muhammed’e, K›btîlerin büyü¤ü Mukavk›s’tan!
Selâm, senin üzerine olsun. Gönderdi¤in mektubunu okudum. Orada zik-

retti¤in fleyi ve yapt›¤›n dâveti anlad›m. Ben de bir peygamberin gelece¤ini
biliyordum. Ama onun fiam’dan ç›kaca¤›n› zannediyordum. Elçine ikrâmda
bulundum. Sana K›btîlerin yan›nda büyük de¤eri bulunan iki câriye ile giye-
cek elbise gönderdim. Bir de binmen için difli bir kat›r hediye ettim.”

Mukavk›s, bundan baflka bir fley yapmad›, müslüman da olmad›. Hazreti
Hâtib’i, M›s›r’da befl gün misâfir etti. Çok hürmet gösterip, ikrâmlarda bu-
lundu. Sonra; “Hemen memleketine, sâhibinin yan›na dön! O’nun için iki
câriye, iki binek hayvan›, bin miskâl (Bir miskâl 4,8 gr.) alt›n, yirmi tak›m
M›s›r ifli ince elbise ve daha baflka hediyeler gönderilmesini emrettim. Senin
için de, yüz dinâr ve befl tak›m elbise verilmesini söyledim. Yan›mdan ayr›-
l›p git! Sak›n, K›btîler, senin a¤z›ndan tek kelime bile iflitmesinler!” dedi.

Mukavk›s, Peygamber efendimize, ayr›ca billûr bir kadeh, kokulu bal,
sar›k, M›s›r’a mahsûs keten kumafl›, öd, misk gibi güzel kokular, baston, bir
kutu içinde sürmelik, gül ya¤›, tarak, makas, misvak, ayna, i¤ne ve iplik de
hediye etti.
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Mukavk›s, ‹slâm elçisi Hâtib bin Ebî Beltea hazretlerinin yan›na, muhâ-
f›z askerler katarak gönderdi. Arabistan topraklar›na ayak bast›klar›nda Me-
dîne’ye giden bir kâfileye rastlad›lar. Hâtib, Mukavk›s’›n askerlerini geri çe-
virip, o kâfileye kat›ld›. 

Hâtib bin Ebî Beltea, hediyelerle Medîne’ye gelip, Resûlullah’›n huzûruna
ç›kt›. Sevgili Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem, Mukavk›s’›n hediye-
lerini kabûl etti. Hâtib, Mukavk›s’›n mektubunu verip, sözlerini nakledince,
Peygamber efendimiz; “NNee  kkööttüü  aaddaamm!!  SSaallttaannaatt››nnaa  kk››yyaammaadd››..  HHââllbbuukkii  îîmmâânn
eettmmeessiinnee  mmâânnii  oollaann  ssaallttaannaatt››  iissee,,  kkeennddiissiinnddee  kkaallmmaayyaaccaakk!!”” buyurdular.

Mukavk›s’›n, Peygamberimize, hediye olarak gönderdi¤i iki câriye, Mâ-
riye ve kardefli Sîrîn’di. Hâtib bin Ebî Beltea, yolda bunlara müslüman ol-
malar›n› teklif edince, kabûl edip, müslüman olmufllard›. Peygamber efendi-
miz, Hazreti Mâriye vâlidemizin müslüman olmas›na çok sevinip, onu nikâ-
h›yla flereflendirdiler. Ondan, ‹brâhim isminde bir o¤lu oldu. Sîrîn’i de Es-
hâb›ndan fiâir-i Nebî olan Hassan bin Sâbit’e verdiler. En iyi cins ve beya-
za çok yak›n gri tüylü iki binek hayvan›ndan, kat›ra Düldül, merkebe de
Ufeyr veya Yâfûr ad› tak›ld›. O güne kadar Arabistan’da ak tüylü kat›r gö-
rülmemiflti. Müslümanlar›n ilk gördü¤ü ak tüylü kat›r, Düldül oldu. Pey-
gamber efendimiz, hediye edilen billûr kadehle su içerdi.

Mukavk›s, Peygamberimizin mektubuna çok hürmet gösterip, fildiflinden
yap›lm›fl bir kutu içine koydu. Kutuyu mühürledi ve câriyelerinden birine
teslîm etti. (Ad› geçen bu mektup 1267 (m.1850) senesinde, M›s›r’›n Ahmin
bölgesinde eski bir manast›rdaki K›bt kitaplar› aras›nda bulunmufl ve Os-
manl› pâdiflâh› 96. halîfe Sultan Abdülmecîd Hân taraf›ndan sat›n al›narak,
‹stanbul Topkap› Saray›, Mukaddes Emânetler Bölümüne konmufltur.

‹ran hükümdâr›na, Abdullah bin Huzâfe gönderilmiflti. Hazreti Abdullah,
kibirli ‹ran Kisrâs›’na (flâh›na), Âlemlerin efendisinin k›ymetli mektubunu
sundu¤unda, okumas› için kâtibine verdi. 

““BBiissmmiillllââhhiirrrraahhmmâânniirrrraahhîîmm!!  
AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  rreessûûllüü  MMuuhhaammmmeedd’’ddeenn  (aleyhisselâm) FFaarrssllaarr››nn  bbüüyyüü¤¤üü

KKiissrrââ’’yyaa......”” Kâtip, buraya kadar okumufltu ki, kibirli fiâh’›n kan beynine s›ç-
rad›, öfkelendi ve mektubu al›p y›rtt›. Mektuba, Peygamber efendimizin
kendi ism-i flerîfi ile bafllam›fl olmas›na son derece hiddetlenmiflti. ‹slâm el-
çisi Abdullah bin Huzâfe hazretlerini de huzûrundan kovmak istedi¤inde,
Hazreti Abdullah, Kisrâ ve yan›nda toplanm›fl bulunan ateflperestlere flöyle
dedi: “Ey Acem halk›! Siz, peygamberlere inanm›yor, kitaplar› kabûl etmi-
yorsunuz. Üzerinde yaflad›¤›n›z flu topraklarda say›l› günlerinizi geçiriyor,
bir düfl hayât› yafl›yorsunuz!...
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Ey Kisrâ! Senden önce nice hükümdârlar, bu tahta oturup, hüküm sürdü-
ler. Allahü teâlân›n emirlerini yapanlar, âh›retlerini kazanm›fl olarak; yap-
mayanlar da ilâhî azâba u¤ram›fl bir hâlde bu dünyâdan göç ettiler!...

Ey Kisrâ! Getirip takdîm etti¤im bu mektup, asl›nda senin için büyük bir
devlet idi. Bunu küçümsedin. Allahü teâlâya yemîn ederim ki, o küçümsedi-
¤in din, buraya gelince kaçacak yer arayacaks›n!...” 

Sonra Kisrâ’n›n saray›n› terkedip hayvan›na bindi. Sür’atle oradan uzak-
laflt›. Medîne’ye gelip durumu Kâinat›n sultân›na anlatt›¤›nda; “AAllllaahh’’››mm!!
OO,,  bbeenniimm  mmeekkttuubbuummuu  nnaass››ll  ppaarrççaallaadd››  iissee,,  sseenn  ddee  oonnuu  vvee  oonnuunn  mmüüllkküünnüü  ppaarr--
ççaallaa!!......”” buyurdular.

Allahü teâlâ, Resûlünün duâs›n› kabûl etmifl, Kisrâ, o¤lu taraf›ndan bir
gece hançerlenerek parça parça edilmiflti. Hazreti Ömer zamân›nda da bütün
‹ran topraklar› zaptedilerek müslümanlar›n eline geçti.

fiücâ’ bin Vehb hazretleri de, Gassân hükümdâr› Haris bin Ebî fiimr’e
gönderilmiflti. fiücâ’, önce hükümdâr›n kap›c›s› ile görüfltü. Onu, ‹slâm’a dâ-
vet edince kabûl edip, Resûlullah efendimize hürmet ve selâmlar›n› arz etti.
Hiç bekletmeden Hazreti fiücâ’› hükümdârla görüfltürdü. Haris bin Ebî fiimr,
mektubu okuyunca, öfkelenip yere att›. Hazreti fiücâ’, derhal Medîne-i mü-
nevvereye dönüp, durumu Allahü teâlân›n Sevgilisine haber verdi. Sevgili
Peygamberimiz, mektubunun yere at›lmas›na üzüldüler ve; ““SSaallttaannaatt››  yyookk
oollssuunn!!”” buyurdular. K›sa bir süre sonra, Hâris bin Ebî fiimr ölüp devleti par-
çaland›.

Salît bin Amr, Yemâme hükümdâr› Hevze bin Ali’ye gönderilmiflti. Hev-
ze, H›ristiyand›. Peygamber efendimiz, mektubunda flöyle buyuruyordu:

““BBiissmmiillllââhhiirrrraahhmmâânniirrrraahhîîmm!!
AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  rreessûûllüü  MMuuhhaammmmeedd’’ddeenn (aleyhisselâm),,  HHeevvzzee  bbiinn

AAllii’’yyee!!
HHiiddââyyeettee  eerreenn,,  ddoo¤¤rruu  yyoollaa  kkaavvuuflflaannllaarraa  sseellââmm  oollssuunn!!  (Ey Hevze!) BBiilleessiinn

kkii,,  ‹‹ssllââmmiiyyeett,,  ddeevveelleerriinn  vvee  aattllaarr››nn  ggiiddeebbiilleeccee¤¤ii  eenn  uuzzaakk  yyeerrlleerree  kkaaddaarr  yyaayy››llaa--
ccaakk,,  bbüüttüünn  ddiinnlleerree  ggaalliipp  ggeelleecceekkttiirr..  SSeenn  ddee  ‹‹ssllââmm’’››  kkaabbûûll  eett  kkii,,  sseellââmmeett  bbuullaa--
ss››nn..  MMüüssllüümmaann  oolluurrssaann,,  hhââkkiimmiiyyeettiinn  aalltt››nnddaa  bbuulluunnaann  yyeerrlleerriinn  iiddâârreessiinnii  yyiinnee
ssaannaa  bb››rraakk››rr››mm......””

Yemâme hükümdâr› Hevze, bu mübârek dâveti kabûl etmekten kaç›nd›.
Saltanat sevdâs›, makam h›rs› gözünü bürümüfltü. Bu yüzden Kâinât›n sul-
tân›n›n duâs›na kavuflmak gibi, yüce bir devletten mahrûm kald›. ‹slâm elçi-
si Salît bin Amr hazretleri merhamet edip; “Ey Yemâme hükümdâr› olan
Hevze! Sen, bu kavmin büyü¤üsün! Senin büyük zannetti¤in kayserler ölüp
toprak olmufllard›r.
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Hakîkî büyükler ise, Allahü teâlân›n emirlerini yap›p, yasaklar›ndan ka-
ç›narak, Cennet’i hak eden kimselerdir. Bir topluluk, îmân etmekle flereflen-
mifl ise, onlar› kendi bozuk inan›fl›nla, do¤ru yollar›ndan sapt›rmaktan sa-
k›n!... Do¤rusu ben, sana Allahü teâlân›n emirlerini yapman›, yasaklar›ndan
sak›nman› tavsiye ederim. Allahü teâlâya îmân edip, emirlerini yaparsan
Cennet’e girersin. fieytana uyarsan Cehennem’de kal›rs›n.

E¤er bu nasîhatlerimi kabûl edersen, korktuklar›ndan emîn olur, umduk-
lar›na kavuflursun. fiâyet nasîhatlerimi reddedersen, art›k size yapaca¤›m bir
fley kalmam›flt›r. Gerisini sen düflün!...” dedi.

Hevze, ‹slâm elçisinin bu güzel nasîhatlerini de dinlemedi. Salît bin Amr,
art›k Yemâme’de durman›n lüzumsuz oldu¤unu anlay›p, sür’atle Medîne’ye
döndü. Sevgili Peygamberimize netîceyi bildirdi. Resûl-i Ekrem efendimiz,
o’nun ‹slâm’a girme saâdetinden mahrum olmas›na üzüldüler. K›sa bir za-
mân sonra Hevze’nin ölüm haberi geldi. Saltanat sevdâs›, makam h›rs›, Ce-
hennem çukuru olan kabrinde son buldu.

Böylece alt› ‹slâm elçisi vazifelerini yapm›fl, zaman›n büyük devletlerine
‹slâmiyetin varl›¤›n› duyurmufllard›. Onlara hakîkî saâdeti haber vermifller,
k›yâmet gününde, “Biz duymam›flt›k” sözlerine yer b›rakmam›fllard›. 

Habefl hükümdâr› Eshame Müslüman olup, Eshâb-› kirâm›n› görmekle,
peygamber efendimizin mübârek duâs›na kavuflmakla flereflenmiflti. Rum
imparatoru Heraklius ve M›s›r sultan› Mukavk›s müslüman olmam›fllar fakat
gelen mektuplara çok hürmet edip yumuflak cevaplar vermifller, elçilere iyi
davranm›fllar ve Resûlullah efendimize hediyeler göndermifllerdi. Gassân ve
‹ran hükümdarlar› elçilere iyi davranmam›fllar, düflmanl›klar›n› aç›kça belirt-
mifllerdi. Yemâme hükümdâr› ise, ‹slâm elçisine mülâyim davranm›flt›.
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Erir cânlar o gül-bûy-› revân-bahfl›n hevâs›ndan
Günefl titrer, yanar dîdâr›n›n, bak, ihtirâs›ndan
Perîflân bir niyâz inler hayât›n müntehâs›ndan
Cemâlinle ferah-nâk et ki yand›m yâ Resûlallâh

Susuz kalsam, yanan çöllerde cân versem elem duymam
Yanarda¤lar yanar ba¤r›mda, ummanlardan nem duymam
Alevler ya¤sa göklerden ve ben messeylesem duymam
Cemâlinle ferah-nâk et ki yand›m yâ Resûlallâh



HAYBER’‹N
FETH‹

Nûrlu Medîne’de görünüflte Müslüman, hakîkatte münâf›k olan Yahudi-
ler bulunuyordu. Bunlar›n içlerinde sihir yapmakla meflhûr, münâf›k Lebîd
bin A’sam isminde biri vard›. Yahudiler ona alt›n vererek; “Muhammed’in,
kavmimizi Medîne’den sürüp ç›kard›¤›n› ve erkeklerimizi nas›l öldürdü¤ü-
nü bilirsin. O’na sihir yap›p cezâland›rman› istiyoruz!” dediler. O da bunu
kabûl edip, sevgili Peygamberimizin mübârek saçlar›ndan ve tara¤›n›n difl-
lerinden elde etmeye çal›flt›. Bu arzusunu, Resûlullah efendimizin hizmetin-
de çal›flan bir Yahudi çocu¤u ile gerçeklefltirdi. 

Lebîd, Peygamber efendimizin mübârek saçlar›na ve tarak difllerine bir ip
ile on bir dü¤üm ba¤lay›p üfledi. Kuyuda bir tafl›n alt›na bast›r›p b›rakt›.
Bundan sonra, Peygamber efendimizin s›hhati bozuldu. Hastalan›p yata¤a
düfltüler ve günlerce kalkamad›lar. Eshâb-› kirâm, s›k s›k ziyârete gelip, her
geçen gün rahats›zl›¤›n fliddetlendi¤ini gördükçe; ci¤erleri da¤lan›r, gözle-
rinden yafl yerine kan dökerlerdi. Münâf›klar ise sevinçlerinden bayram ya-
parlard›. 

Nihâyet bir gün Peygamber efendimiz, Hazreti Âifle vâlidemize buyurdu
ki: ““EEyy  ÂÂiiflflee!!  BBiilliirr  mmiissiinn??  AAllllaahhüü  tteeââllââ,,  bbaannaa  kkeennddiissiinnddee  flfliiffââmm  oollaann  flfleeyyii  bbiill--
ddiirrddii  kkii  bbaannaa  iikkii  kkiiflflii  (Cebrâil ve Mikâil) ggeelliipp  bbiirrii  bbaaflfl  uuccuummddaa  ööbbüürrüü  ddee  aayyaakk
uuccuummddaa  oottuurrdduu..  VVee  bbiirrii  ööbbüürrüünnee;;  ““Bu zât›n hastal›¤› nedir?” ddiiyyee  ssoorrdduu..  OO
ddaa; “Sihir yap›lm›flt›r” ddiiyyee  cceevvaapp  vveerrddii..  “Kim sihir yapm›flt›r?” ddiiyyee  ssoorrdduu--
¤¤uunnddaa  ddaa  ööbbüürr  mmeelleekk;;  “Lebîd bin A’sam” ddiiyyee  cceevvaapp  vveerrddii..  SSoonnrraa;; “Bu sihir
ne ile yap›lm›flt›r?” ddiiyyee  ssoorrdduu..  OO  ddaa;; “Bir tarakla saç döküntüsüne ve bir de
erkek hurma tomurcu¤unun içine” ddiiyyee  cceevvaapp  vveerrddii.. “O nerededir” ssuuââlliinnee
ddee,, “Zervân kuyusunda” ddiiyyee  cceevvaapp  vveerrddii..””

Zervân, Medîne’de Benî Züreyk kabîlesinin bahçesinde bulunan bir ku-
yu idi. Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz, o kuyuya Haz-
reti Ali, Zübeyr, Talhâ ve Ammâr’› gönderdi. Kuyunun suyunu çekip dibin-
deki tafl› kald›rd›lar. Alt›ndan onbir dü¤üm ile dü¤ümlenmifl bir iplik bul-
dular. Al›p, sevgili Peygamberimize getirdiler. Bir hayli u¤raflmalar›na ra¤-
men dü¤ümleri çözemediler. Cebrâil aleyhisselâm Felâk ve Nâs sûrelerini
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getirdi. Resûlullah efendimiz bu sûreleri yâni toplam onbir âyet-i kerîme-
den her birini okudukça, dü¤ümün biri çözüldü. Dü¤ümler bitince, Kâina-
t›n efendisi râhata ve s›hhate kavufltular. 

Lebîd Yahudisi yakalan›p, Resûlullah efendimizin huzûruna getirildi.
Peygamber efendimiz, ona; ““AAllllaahhüü  tteeââllââ,,  bbaannaa,,  yyaapptt››¤¤››nn  ssiihhrrii  hhaabbeerr  vveerree--
rreekk  yyeerriinnii  ggöösstteerrddii..  SSeenn,,  bbuunnuu  nniiççiinn  yyaapptt››nn??”” buyurduklar›nda, “Alt›na
olan muhabbetim!...” diye cevap verdi. Eshâb-› kirâmdan bâz›lar›; “Yâ
Resûlallah! izin verirsen, flu Yahudinin boynunu vural›m!” dediklerinde,
flahs› için hiç kimseye cezâ vermeyen, sevgili Peygamberimiz ““OOnnuunn,,  ssoo--
nnuunnddaa  ggöörreeccee¤¤ii  iillââhhîî  aazzaabb  ddaahhaa  flfliiddddeettlliiddiirr”” buyurarak öldürülmesine izin
vermediler. 

Yahudiler, Medîne’den sürülünce Arabistan’›n kuzey taraflar›na gitmifl-
lerdi. Bunlardan bir k›sm›, Hayber’de kal›p yerlefltiler. Bir k›sm› ise kuzey-
de bulunan fiam’a gittiler. Resûlullah efendimize suikast tertip etmeleri se-
bebiyle yurtlar›ndan ç›kar›lm›fllard›. Fakat müslümanlara karfl› içlerindeki
kin, h›rs ve intikâm duygular› hiç bir zaman sönmedi. Hattâ günden güne
fliddetlendi; Bir an önce kâinât›n sultân› olan Allahü teâlân›n Habîbinin ha-
yât›na son vermek, dîn-i ‹slâm’› ortadan kald›rmak istiyorlard›. ‹leri gelen-
lerinden bâz›lar›, “Gatafanl›lara gidip yard›m isteyelim, müslümanlara karfl›
onlarla birlikte çarp›flal›m!” dediler. Bâz›lar› da; “Fedek, Teymâ ve Vâd-il-
Kurâ Yahudilerini de yard›ma ça¤›r›p, müslümanlar bizim üzerimize sald›r-
madan, biz onlar›n flehrine hücum edelim, olmufl olacak bütün intikâm›m›z›
alal›m!...” dediler. 

Hayber Yahudileri bu sözü kabûl edip, çevredeki Yahudi kabîlelerini ve
Gatafanl›lar› yard›ma ça¤›rd›lar. Sâdece Gatafanl›lardan çok say›da seçme
savaflç› gelip, Hayber’de haz›rl›klara bafllad›.

Onlar bu haz›rl›klar› yaparken, Âlemlerin efendisi sallallahü aleyhi ve
sellem, Yahudilerin durumlar›ndan haberdar oldu. Abdullah bin Revâha
hazretlerinin yan›na üç sahâbî verip, derhal Hayber’de olup bitenleri ö¤-
renmek üzere gönderdi. Abdullah bin Revâha ve üç arkadafl› sür’atle Hay-
ber’e geldiler. Buras›, sekiz muhkem kalesi, verimli arâzileri, bol mikdar-
da ba¤ ve bahçeleri bulunan zengin bir flehirdi. Hazreti Abdullah, arkadafl-
lar›ndan birini fi›kk, birini Ketîbe, di¤erini Natât kalesine gönderdi. Ken-
disi de baflka bir kaleye girip, üç gün Yahudilerin durumlar›n›, harbe ha-
z›rl›klar›n› yak›ndan incelediler. Üç günden sonra buluflma yerinde birle-
flip, sür’atle Medîne’ye var›p, yapt›klar› haz›rl›klar› Peygamber efendimi-
ze tek tek anlatt›lar.

Sevgili Peygamberimiz, Eshâb›n›n acele haz›rlanmas›n› emretti. Yahu-
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dilerin, Medîne-i münevvereye sald›rmalar›n› önlemek için, Hayber üzeri-
ne gitmeye karar verdiler. Bu karar› duyan Medîne’de bulunan Yahudiler
telâfla düfltüler. Müslümanlar›n mâneviyâtlar›n› bozmak için; “Yemîn ede-
riz ki, e¤er siz, Hayber’deki kaleleri, oraya birikmifl yi¤it savaflç›lar› gör-
müfl olsayd›n›z, hiç bir zamân oraya ad›m atmazd›n›z!... Da¤lar›n tepesin-
deki yüksek burçlu kaleleri, z›rhl› yi¤itler korumaktad›r. Çevreden binler-
ce asker onlara yard›ma gelmifllerdir!... Sizin, Hayber’i fethetmeniz müm-
kün müdür?!...” diyorlard›. Bunlara karfl› kahraman sahâbîler; “Allahü te-
âlâ, Habîbine, Hayber’i fethedece¤ini vaad buyurmufltur” diyerek, Yahu-
dilerden hiç bir zamân korkmayacaklar›n› belirtiyorlard›. Eshâb›n bu ka-
rarl› hâli, Yahudileri daha çok üzüyor, endifleye düflürüyordu.

Münâf›klar›n bafl› Abdullah bin Übeyy; “Muhammed, az bir kuvvetle
üzerinize geliyor. Korkacak bir durum yok, fakat tedbirli olup, mallar›n›z›
kalelerinize doldurun. Onlar›, kaleden ç›karak karfl›lay›n!” diyerek, Hay-
ber’e acele haber gönderdi.

Eshâb-› kirâm haz›rl›klar›n› tamamlad›, evdekilerle helâllafl›p, Peygam-
ber efendimizin etrâf›nda topland›. ‹ki yüz süvâri ve bin dört yüz piyâde ol-
mufllard›. Allahü teâlân›n dînini yaymak, cihâd etmek ve flehîdlik mertebe-
sine kavuflmak için sevgili Peygamberlerinin emrine hâz›r oldular. Bu s›ra-
da bâz› kad›nlar›n, harpte, Eshâb-› kirâm›n yiyeceklerini haz›rlamak, yaral›-
lar› sarmak ve daha baflka yapabilecekleri iflleri yapmak üzere, Peygamber
efendimizden vazife istedikleri görüldü. Resûlullah efendimiz merhamet bu-
yurup, onlar› bu sevâbtan mahrum etmediler. Böylece mücâhidlere, baflta
sevgili Peygamberimizin mübârek han›m› Ümmü Seleme hazretleri olmak
üzere, yirmi han›m mücâhide de kat›lm›fl oldu.

Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem, Medîne’de yerine vekil olarak,
G›fâr kabîlesinden Sibâ’ hazretlerini b›rakt›lar ve Hayber’e hareket emrini
verdiler. (Nümeyle bin Abdullah’›n b›rak›ld›¤› da bildirilmifltir.) Yolculuk
tekbirlerle bafllad›. Mâzeretleri sebebiyle savafla kat›lamayan, yafllar› küçük
oldu¤u için izin verilmeyen sahâbîler, Peygamber efendimize ve kahraman
babalar›na, dedelerine, amcalar›na, day›lar›na ve a¤abeylerine g›ptâ ile bak›-
yorlar, onlar› tekbir ve duâlar ile u¤urluyorlard›.

Takvim, hicretin yedinci y›l›n› gösteriyordu. Peygamber efendimizin mu-
kaddes sanca¤›n› Hazreti Ali tafl›yor; sa¤ kol kumandanl›¤›n› da Hazreti
Ömer yap›yordu. Yolculuk nefl’eli bir flekilde geçiyordu. fiâirler, fliirleriyle,
Allahü teâlâya, verdi¤i nîmetlerinden dolay› hamdediyorlar, sevgili Peygam-
berimize salevât söylüyor ve flanl› Eshâb› medhediyorlard›. Sahâbîler de,
bayrama gider gibi hep birlikte; “Allâhü ekber!



Allahü ekber! Lâ ilâhe illallahü vallahü ekber!” diyerek her taraf› in-
letiyorlard›. Her konak yerinde Kâinât›n sultân›; “AAllllaahh’’››mm!!  ‹‹ssttiikkbbââllee
eennddiiflfleelleennmmeekktteenn,,  ggeeççmmiiflflee  ttaassaa  eettmmeekktteenn,,  ggüüççssüüzzllüükk  vvee  ggeevvflfleekklliikktteenn,,
cciimmrriilliikk,,  kkoorrkkaakkll››kk  vvee  bbeell  bbüükkeenn  bboorrççttaann,,  zzââlliimm  vvee  hhaakkss››zz  kkiimmsseelleerriinn  ttaa--
ssaalllluuttuunnddaann  ssaannaa  ss››¤¤››nn››rr››mm!!”” diyerek duâ buyuruyordu. Hayber’e yakla-
fl›ld›¤› zamân, sevgili Peygamberimizin, Eshâb›n› durdurdu¤u görüldü.
El açarak; “EEyy  ggöökklleerriinn  vvee  ggööllggeelleeddiikklleerriinniinn  RRaabbbbii  oollaann  AAllllaahh’’››mm!!  EEyy
yyeerrlleerriinn  vvee  üüzzeerriinnddeekkiilleerriinn  RRaabbbbii  oollaann  AAllllaahh’’››mm!!  EEyy  flfleeyyttaannllaarr››nn  vvee  ssaapp--
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YYAA  RREESSÛÛLLAALLLLAAHH!!

Yâ Resûlallah! Senin kap›ndaki kölenin, 
Ayaklar›na de¤en topra¤› öpmeyenin,
Ve bu seâdet için can fedâ etmeyenin, 
Sana sevgisi yoktur; inanmam, sözü yalan.

Bast›¤›n topraklar› bafl›ma tâc eylesem;
Öpsem, sürsem gözüme, kalbe ilâç eylesem; 
S›rât-› müstakîmi bulan sirâc eylesem; 
Ve düflsem yollar›na, sana âfl›k ve hayran.

Senin yönünden gelen her rüzgâr› koklar›m, 
Güzel kokundan eser var m›, diye yoklar›m;
Fedâ olsun u¤runa ehlim ve çocuklar›m; 
Anam, babam, akrabâm ve daha binlerce can.

Diyor Mevlânâ Hâlid senin candan âfl›k›n,
Ey âlemin sultân›, ey cânân› cihân›n! 
Bir can›m var sendendir, senin bana ihsân›n, 
Diyemem fedâ için sana getirdim bir cân.

Senin kölen mührünü vurmayanlar aln›na, 
Sevgi gerdanl›¤›n› takmayanlar boynuna;
Hedef olmayan eflsiz nazar›n›n okuna,
Seviyorum demesin; e¤er severse insan.

Binüçyüz bu kadar y›l, seni medhedenlerin, 
Kalbi yanan, dilleri hep seni övenlerin, 
fiefâat dileyerek kap›na gelenlerin, 
En kötüsü bu kulun, en âcizi bu kurbân.
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tt››rrdd››kkllaarr››nn››nn  RRaabbbbii  oollaann  AAllllaahh’’››mm!!  EEyy  rrüüzzggâârrllaarr››nn  vvee  ssaavvuurrdduukkllaarr››nn››nn
RRaabbbbii  oollaann  AAllllaahh’’››mm!!  BBiizz  sseennddeenn,,  bbuu  bbeellddeenniinn  hhaayyrr››nn››  vvee  iiyyiillii¤¤iinnii,,  bbuu
bbeellddeeddee  yyaaflflaayyaann  iinnssaannllaarr››nn  hhaayyrr››nn››  vvee  iiyyiillii¤¤iinnii,,  yyiinnee  bbuu  bbeellddeeddee  bbuulluunnaann
hheerrflfleeyyiinn  hhaayyrr››nn››  vvee  iiyyiillii¤¤iinnii  ddiilleerriizz..  BBuu  bbeellddeenniinn  flfleerrrriinnddeenn,,  iinnssaannllaarr››nn
flfleerrrriinnddeenn  vvee  iiççiinnddeekkii  hheerr  flfleeyyiinn  flfleerrrriinnddeenn  ddee  ssaannaa  ss››¤¤››nn››rr››zz!!”” diye münâ-
câta bafllad›lar. Sahâbelerin dudaklar›ndan; “Âmîn, âmîn” sesleri dökü-
lüyordu. Bundan sonra Eshâb›na; ““BBiissmmiillllââhhiirrrraahhmmâânniirrrraahhîîmm  ddiiyyeerreekk
iilleerrlleeyyiinniizz”” buyurdular.

Der ki, Hakk›n mahbûbu sana do¤ru geleyim, 
Unutay›m herfleyi, yaln›z seni bileyim.
Düfleyim sahrâlara, yanay›m, eriyeyim; 
Her an, hep sana do¤ru, sana âfl›k ve hayran.

Muhabbet ateflinle yanan dudaklar›m›, 
Kand›rmak için öpsem, Ravda’n›n tozlar›n›,
Öpsem, yüzüme sürsem temiz topraklar›n›, 
Rûhuma flifâ etsem, hasta bedene dermân.

Huzûrunda ellerim aç›p Hakka yalvarsam, 
Saatlerce, günlerce, aylarca öyle kalsam, 
Hep isti¤fâr eylesem ve hep salât okusam, 
‹krâr ediyorum ki, âcizim flükrân›ndan.

‹nleyerek a¤lasam, gönlümü sana versem, 
Ve yak›c›, muhabbet gözyafllar›m› döksem, 
Yafl›m bitse, kan gelse ve mum gibi erisem. 
Arfl’dan, yüksek Ravda’n›n karfl›s›nda versem cân.

En güzel vâs›ta sen, en do¤ru rehber sensin; 
Ebedî saâdeti yaln›z sen gösterirsin; ,
Ve sana uyanlara ne müjdeler verirsin; 
Ne îzâh eder kalem, ne ikrâr eder lisân.

Ne olursun bir kere, fakîre sultân gibi,
A¤lamakdan kör olan Ya’kûb’a Ken’ân gibi, 
Bir karanl›k gecede, bir mâh-› tâbân gibi, 
Görün; vîrâne gönlüm bir anda olsun ümrân.



Eshâb-› kirâm, Resûl-i ekrem efendimizin etrâf›nda tekrar yürüyüfle geç-
tiler. Hayber’in en güçlü kalelerinden Natât kalesi yak›n›na gelip, karargâh-
lar›n› kurdular. Vakit akflamd›. Resûlullah efendimiz, âdet-i flerîfesi, sabah
olmad›kça bask›n yapmaz ve önce ‹slâm’a dâvet ederdi. Tekliflerini kabûl
etmedikleri takdirde harbe bafllarlard›. Bu sebeple Eshâb-› kirâm sabah› bek-
lediler. Yahudilerin hiç biri, ‹slâm ordusunun geldi¤ini anlamam›flt›.

Kâinât›n efendisi, sabah namaz›n› k›ld›rd›ktan sonra haz›rl›klar›n› bitir-
di ve mücâhidleri harekete geçirdi. ‹ki yüz süvâri ve bin dört yüz piyâde,
düzenli hareketlerle Natât kalesi önlerine yaklaflt›lar. Bu s›rada, ba¤, bah-
çe, tarla iflleriyle u¤raflmak üzere kaleden ç›kan Yahudiler, bir anda ‹slâm
askerleriyle karfl›lafl›nca flaflk›na döndüler ve; “Yemîn ederiz ki, bunlar
Muhammed ve düzenli ordusudur!...” diyerek, gerisin geri kaçmaya baflla-
d›lar. Onlar›n bu hâlini gören sevgili Peygamberimiz; “AAllllaahhüü  eekkbbeerr!!  AAll--
llaahhüü  eekkbbeerr!!  HHaayybbeerr,,  hhaarrââbb  oolluupp  ggiittttii”” buyurdular ve bu mübârek sözünü üç
defâ tekrar ettiler.

Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem, Yahudilere; ya müslü-
man olmalar›n›, ya teslîm olup haraç ve cizye vermelerini, yoksa harb edilip
kan dökülece¤ini bildirdiler. Yahudiler, ileri gelenlerinden Sellâm bin Mifl-
ken’e gidip, durumu bildirdiler. Sellâm; “Daha önce, Muhammed’in üzeri-
ne yürüyünüz demifltim, kabûl etmemifltiniz. Hiç olmazsa flimdi, onunla çar-
p›flmakta gevflek davranmay›n›z. Müslümanlarla çarp›fla çarp›fla ölmeniz,
hayatta kimsesiz kalman›zdan daha hay›rl›d›r!...” diyerek onlar› harbe teflvik
etti. Yahudiler, sür’atle çocuk ve kad›nlar›n› Ketîbe kalesine, erzaklar›n› Nâ-
im’e, askerlerini de Natât kalesine y›¤d›lar.

‹slâm ordusunun Müslüman olma teklifine, Yahudiler ok atmakla kar-
fl›l›k verdiler. Mücâhidler, oklar› kalkanlar›yla karfl›lad›lar. Sevgili Pey-
gamberimizin emri ile yaylar gerildi, hep birden kale burçlar›nda bulunan
Yahudilerin üzerine; “Allahü ekber!...” sadâlar› aras›nda oklar f›rlat›ld›.
Art›k harb bafllam›flt›. Bir tarafta Kâinât›n sultân› ve kahraman Eshâb›, ‹s-
lâmiyet’i yaymak, onlar›n müslüman olup Cehennem’den kurtulmalar›na
sebeb olmak için çarp›fl›yorlard›. Di¤er yanda ise, nasîhatten anlamayan,
her f›rsatta müslümanlar› arkadan vurmak isteyen hakîkati görmemekte di-
reten Yahudiler vard›. Hâtem-ül enbiyân›n (son Peygamberin), kendi ka-
vimlerinden gelmedi¤ini görünce, k›skançl›klar›ndan, O’nu kabûl etme-
mifller, Peygamber efendimizi, çocuklu¤undan beri ortadan kald›rmak
için, ak›llar›na gelen her kurnazl›¤a baflvurmufllar, fakat Allahü teâlân›n
korumas› ile hiç bir fley yapamam›fllard›.

Bin alt› yüz flanl› mücâhidin üzerine, on binden ziyâde Yahudi askeri ok
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at›yordu. Eshâb-› kirâm, peflpefle gelen bu oklara karfl› kalkanlar›yla korunu-
yorlar, f›rsat buldukça da, yere düflen oklar› Yahudilerin üzerine f›rlat›yor-
lard›. Fakat bâz› sahâbîler yaralanm›fllard›. 

Bir ara Habîbullah efendimizin huzûruna, Habbâb bin Münzir hazretleri-
nin büyük bir edeb ile yanaflt›¤› görüldü ve; “Can›m sana fedâ olsun yâ Re-
sûlallah! Karargâh›m›z›, baflka bir yere kursak olmaz m›?” diye suâl edince,
Peygamber efendimiz; ““‹‹nnflflââaallllaahhüü  tteeââllââ  aakkflflaamm  oolluunnccaa  ddee¤¤iiflflttiirriirriizz!!”” buyur-
dular. Mücâhidler, ok menzili içine girmifllerdi. Yahudilerin kaleden att›¤›
oklar, ‹slâm karargâh›n›n arkalar›na kadar ulaflabiliyordu.

O gün akflama kadar, çarp›flma ok ile devâm etti. Elli kadar sahâbî, at›lan
oklarla yaralanm›fllard›. Akflam olunca, yeni bir karargâh keflfi için Muham-
med bin Mesleme hazretlerine vazife verildi. O da, Recî’ denilen mevkîin mü-
sâid oldu¤unu belirtince, ‹slâm karargâh›, buraya nakledildi. Yaral›lar da teda-
vi görmeye bafllad›.
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SSAANNAA  GGEELLDD‹‹MM!!

Ey günahl›lar s›¤›na¤›, sana s›¤›nma¤a geldim!
Çok kabâhatler iflledim, sana yalvarma¤a geldim!

Karanl›k yerlere sapd›m, batakl›klara sapland›m 
Do¤ru yolu ayd›nlatan, ›fl›k kayna¤›na geldim.

Ç›kacak bir can›m kald›, ey bütün canlar›n cân›! 
Uygun olur mu söylemek, cân›m› fedâya geldim.

Derdlilere tabîbsin, ben ise gönül hastas›. 
Kalb yarama devâ için, kap›n› çalma¤a geldim.

Cömerdlerin kap›s›na, birfley götürmek hatâd›r, 
Basmakla fleref verdi¤in, topra¤› öpme¤e geldim.

Günahlar›m çok, da¤ gibi, yüzüm kara, katran gibi 
Bu yükden ve siyâhl›kdan temâm kurtulma¤a geldim.

Temizler elbet hepsini, ihsân deryândan bir damla 
Gerçi yüzüm gibi kara, amel defterimle geldim.

Kap›na yüz sürebilsem, ey can›mdan aziz canan 
Su ile olmayan ifller, hâs›l olur o toprakdan!



Ertesi gün Natât önlerine gelen kahraman Eshâb, akflama kadar çarp›flt›.
Üçüncü, dördüncü ve beflinci günlerde de kuflatma devâm etti. Yahudiler
hep müdâfaada kald›lar. O günlerde sevgili Peygamberimiz, fliddetli bir bafl
a¤r›s›na tutulduklar›ndan, iki gün mücâhidlerin aras›nda bulunamad›lar. ‹lk
gün sanca¤› Hazreti Ebû Bekr’e, ikinci gün Hazreti Ömer’e verdiler. Her iki-
si de, Eshâb-› kirâm›n bafl›nda, Yahudilere karfl› pek fliddetli çarp›flt›lar, fa-
kat kaleyi fethetmek mümkün olmad›.

Bu arada cesâretleri artan Yahudilerin, kale kap›lar›n› aç›p hücûma geç-
tikleri görüldü. Art›k gö¤üs gö¤üse çarp›flmaya bafllam›fllard›. Savafl pek zi-
yâde k›z›flm›flt›. Peygamber efendimiz, Eshâb›na; ““AAllllaahhüü  eekkbbeerr!!  AAllllaahhüü  eekk--
bbeerr!!......  ddiiyyeerreekk  tteekkbbiirr  ggeettiirriinniizz”” buyurdukça, tekbir sadâlar› aras›nda aflk ve
flevk ile düflmana k›l›ç çal›yorlard›. Bir ara Muhammed bin Mesleme’nin
kardefli Mahmûd flehîd edildi. Çarp›flmalar da, fliddetli bir flekilde, akflama
kadar devâm etti.

Ertesi gün Hayber’in en ünlü kumandanlar›ndan Merhab, z›rhlara bürün-
müfl oldu¤u hâlde kaleden d›flar› ç›kt›. Güçlü kuvvetli dev gibi bir adamd›.
fiimdiye kadar, karfl›s›na, bir pehlivan ç›kmam›flt›. Mücâhidlere dönüp; “Ben,
cesâreti, kahramanl›¤› ile tan›nm›fl Merhab’›m!” diyerek övünmeye bafllad›.
Böyle övünürken, sahâbîlerin aras›nda bir mücâhidin ileri at›ld›¤› görüldü.
Merhab’a karfl›; “Ben de, dehfletli ve fliddetli savafllar›n ortas›na at›lmaktan
korkmayan Âmir’im.” diye nâra att› ve derhal karfl›s›na dikildi. Dev Merhab,
üzerinde; “Kime de¤erse helâk eder!...” yaz›l› k›l›c›n›, Hazreti Âmir’e olanca
gücü ile vurdu. Kahraman Âmir ân›nda kalkan›n› kald›rd›. Enli k›l›ç, kalkana
çarpt›¤›nda fliddetli bir ses ortal›¤› ç›nlatt› ve kalkana sapland›. 

Hazreti Âmir, Yaradana s›¤›n›p; “Yâ Allah!” diyerek k›l›c›n› Merhab’›n
z›rhl› bacaklar›na çald›. K›l›ç, çelik z›rha de¤er de¤mez, geri tepti ve birden
sahâbînin baca¤›na de¤iverdi. K›l›c›n, fliddetli bir flekilde geri tepifli Hazreti
Âmir’in baca¤›ndaki atar damar›n›n kesilmesine sebeb oldu. Eshâb-› kirâm,
koflarak Âmir’i kucaklad›lar ve tedâvi için karargâha götürdüler. Fakat Âmir
orada flehâdete kavufltu.

Çarp›flmalar bütün fliddeti ile devâm ediyordu. Akflama do¤ru sevgili
Peygamberimiz, Yahudilere dört bin askerle yard›ma gelen ve harbe kat›-
lan müflrik Gatafanl›lara, ayr›l›p memleketlerine dönmelerini teklif etti.
Bunu yapt›klar› takdirde, Hayber’in bir senelik hurma mahsûlünü kendile-
rine verece¤ini de vâdetti. Fakat Gatafanl›lar, bu teklifi reddettiler. Bunun
üzerine Âlemlerin efendisi sallallahü aleyhi ve sellem, Eshâb›na, Gatafan-
l›lar›n bulundu¤u kalenin etrâf›nda sabahlamalar›n› emretti. Gatafanl›lar,
gece mücâhidlerin sald›rmas›ndan çok korktular, bir türlü uyuyamad›lar. O
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gece, nereden geldi¤i belli olmayan bir ses; “Gatafan ülkesine bask›n ya-
p›ld›¤›n›, çoluk-çocuklar›n›n ve mallar›n›n teslîm al›nd›¤›n›” bildiriyordu.
Bu ses, üç defâ tekrar edilmifl ve bunu bütün Gatafanl›lar, büyük bir kor-
ku içinde dinlemifllerdi. Kumandanlar› Uyeyne de ayn› sesi üç defâ duy-
mufl, flafak sökmek üzereyken askerini alarak Hayber’den acele uzaklafl›p
memleketlerinin yolunu tutmufltu. Sabahleyin Yahudiler, Gatafanl›lar›n
sebepsiz yere Hayber’i terketmelerine flafl›rd›lar ve ümidsizli¤e düfltüler.
Onlar› yard›ma ça¤›rd›klar›na da çok piflmân oldular.

Hazreti Ali’nin kahramanl›¤›

O gün de Hayber önlerinde fliddetli çarp›flmalar oldu. Fakat kale fethedi-
lemedi. Akflam, Kâinat›n sultân›; ““YYaarr››nn  ssaannccaa¤¤››  ööyyllee  bbiirr  yyii¤¤iiddee  vveerreeccee¤¤iimm
kkii,,  oo,,  AAllllaahhüü  tteeââllââyy››  vvee  RReessûûllüünnüü  sseevveerr..  AAllllaahhüü  tteeââllââ  vvee  RReessûûllüü  ddee  oonnuu  sseevveerr--
lleerr..  AAllllaahhüü  tteeââllââ,,  oonnuunn  eellii  iillee  ffeetthhii  ggeerrççeekklleeflflttiirreecceekkttiirr!!”” buyurarak müjde
verdi. O gece Eshâb-› kirâm, heyecanla sabah› bekledi. Her biri sanca¤›n
kendisine verilmesini umuyor, bu yolda, Allahü teâlâya duâlar ediyordu. Bi-
lâl-i Habeflî hazretleri, sabah ezân›n› yan›k ve güzel sesi ile okudu. Ezân
okunurken herkeste ayr› bir heyecan, ayr› bir zevk hâs›l olur, o ilâhî zevkin
tad›na doyulmazd›. Sevgili Peygamberimiz, Eshâb›na sabah namaz›n› k›ld›r-
d›ktan sonra aya¤a kalkt›lar. Mübârek ‹slâm sanca¤›n›n getirilmesini emret-
tiler. Mukaddes sancak getirilirken, Eshâb-› kirâm ayakta bekliyor, merakla,
Resûl-i ekrem efendimizin mübârek dudaklar›ndan ç›kacak sözleri dinlemek
için, dikkat kesiliyorlard›. Nihâyet Âlemlerin efendisi; ““MMuuhhaammmmeedd’’iinn  zzââtt››--
nn››  ppeeyyggaammbbeerrlliikkllee  flfleerreefflleennddiirreenn  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  aanndd  oollssuunn  kkii,,  bbeenn,,  bbuu  ssaannccaa--
¤¤››  kkaaççmmaakk  nneeddiirr  bbiillmmeeyyeenn  bbiirr  yyii¤¤iiddee  vveerreeccee¤¤iimm””  buyurduktan sonra, mübâ-
rek gözlerini Eshâb› aras›nda gezdirip; ““AAllii  nneerreeddeeddiirr??”” buyurdu. Sahâbîler;
“Yâ Resûlallah! Onun gözleri a¤r›yor” deyince, Efendimiz; ““OOnnuu  bbaannaa  ççaa--
¤¤››rr››nn››zz”” buyurdu. O günlerde Hazreti Ali göz a¤r›s›na tutulmufl ve gözlerini
açamaz olmufltu. Yan›na giderek, durumu bildirdiler ve mübârek koluna gi-
rip, Resûlullah efendimizin huzûruna getirdiler. Kâinat›n sultân›, Hazreti
Ali’nin flifâ bulmas› için, Allahü teâlâya duâ etti ve mübârek parmaklar›n›
a¤z›nda ›slat›p gözlerine sürdüler. O anda, Hazreti Ali’nin gözlerinde hiç bir
a¤r› kalmad›. Ayr›ca; ““YYââ  RRaabbbbîî!!  SS››ccaa¤¤››nn  vvee  ssoo¤¤uu¤¤uunn  ss››kk››nntt››ss››nn››  bbuunnddaann  ggii--
ddeerr”” diyerek, onun için duâ buyurdular. Sonra Hazreti Ali’nin üzerine, mü-
bârek elleriyle bir z›rh giydirip beline kendi k›l›c›n› kuflatarak, eline beyaz
‹slâm sanca¤›n› verdiler ve; ““AAllllaahhüü  tteeââllââ,,  ssaannaa  zzaaffeerr  nnaassîîbb  eeddiinncceeyyee  kkaaddaarr
ççaarrpp››flfl..  SSaakk››nn  aarrkkaannaa  ddöönnmmee!!”” buyurdular. 

303



Hazreti Ali de; “Can›m sana fedâ olsun yâ Resûlallah! Onlarla, dîn-i ‹s-
lâm’a girdikleri zamâna kadar çarp›flaca¤›m” dedi. Sevgili Peygamberimiz
de; “VVaallllaahhii,,  sseenniinn  sseebbeebbiinnllee  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn,,  oonnllaarrddaann  tteekk  bbiirr  kkiiflfliiyyii  hhiiddââyyee--
ttee  kkaavvuuflflttuurrmmaass››,,  sseenniinn  iiççiinn,,  bbiirr  ççookk  kk››zz››ll  ddeevveelleerree  ssââhhiibb  oolluupp,,  oonnllaarr››  AAllllaahhüü
tteeââllâânn››nn  yyoolluunnddaa  ssaaddaakkaa  vveerrmmeennddeenn  ddaahhaa  hhaayy››rrll››dd››rr”” buyurdu.

Hazreti Ali, elinde sancak ile Yahudi kalesine ilerlerken, flanl› sahâbîler
de peflinden yürüdüler. Kaleye iyice yaklafl›p, sanca¤›n bir tafl›n dibine dikil-
di¤i s›rada, Natât kalesinin kap›s›n›n aç›ld›¤› görüldü. Yahudilerin hücum
birlikleri d›flar› ç›kt›lar. Bunlar, Hayber’in en seçme kahramanlar› idi. Her
biri, çift z›rhlarla kapl›, demir muhafazalara bürünmüfllerdi. ‹çlerinden biri-
nin, Hazreti Ali’ye do¤ru yürüyüp, çarp›flmak için karfl›s›na geçti¤i görüldü.
Bu, Merhab’›n cesarette bir benzeri olmayan kardefli Hâris idi. Sür’atle sal-
d›rd›... ‹ki çeli¤in ç›kard›¤› ses meydan› doldururken, Zülfikâr’›n flimflek gi-
bi indi¤i ve Hâris’in bafl›n› gövdesinden ay›rd›¤› görüldü. Bu anda, “Allahü
ekber! Allahü ekber!” sesleri göklere yükseliyordu. 

Kardeflinin öldürüldü¤ünü ifliten Merhab, emrindeki askerlerle dolu dizgin
meydana yürüdü. Hazreti Ali’nin karfl›s›na dikildi. Onun da üzerinde çift z›rh
vard›. Çift k›l›ç kuflanm›fl oldu¤u hâlde, iri cüssesi ile sanki bir devi and›r›yor-
du. Bütün hiddeti ile; “Ben ki, harplerin en fliddetli oldu¤u zamânlarda ortaya
at›l›p, kahramanca çarp›flan Merhab’›m! Ben, kükreyen aslânlar› bile m›zrak
veya k›l›c›mla delik deflik ederim!...” diyerek, kendini övmeye bafllad›. 

Hazreti Ali de; “Ben ki, anam bana Haydar (Aslan) ismi vermifltir. Ben,
heybetli bir aslan gibiyimdir! Seni bir hamlede yere serecek bir yi¤it kifli-
yimdir!” diyerek, karfl›l›k verdi. Merhab, Hazreti Ali’den, Haydar kelimesi-
ni iflitince, kalbine bir korku düfltü. Çünkü gece rüyas›nda bir aslan kendisi-
ni parçalam›flt›. Rüyada gördü¤ü aslan bu mu idi? Derken dev Merhab’›n
hamle etti¤i ve Hazreti Ali’nin onu kalkan›yla karfl›lad›¤› görüldü. Sonra Al-
lahü teâlâya s›¤›n›p Zülfikâr’›, kâfirin bafl›na öyle bir indirdi ki; koca Mer-
hab’›n, Zülfikâr’a karfl› tuttu¤u kal›n çelik kalkan›n› ve çelikten yap›lm›fl
mi¤ferini ikiye biçip, kafas›n› tepesinden ensesine kadar bölüp ay›rd›¤› gö-
rüldü. Zülfikâr’›n ç›kard›¤› korkunç ses, Hayber’in her taraf›nda iflitilmiflti. 

Peygamber efendimiz; “SSeevviinniinniizz!!  HHaayybbeerr’’iinn  ffeetthhii  aarrtt››kk  rraahhaattllaaflfltt››,,  kkoo--
llaayyllaaflfltt››”” buyurdular. Eshâb-› kirâm, Hazreti Ali’nin bu bahad›rl›¤›na hay-
ran kalm›fllar; “Allahü ekber!” nidalar›yla semây› ç›nlatm›fllard›. Çarp›flma
bütün fliddeti ile devâm ediyordu. Eshâb-› kirâm, çarp›fla çarp›fla kale ka-
p›s›n›n yan›na geldikleri bir s›rada, bir Yahudi, k›l›c›yla Hazreti Ali’nin
kalkan›na vurdu. Kalkan yere düfltü. Fakat e¤ilip alacak zamân yoktu. F›r-
sat› kaç›rmak istemeyen Yahudi, kalkan› kapt›¤› gibi geriye kaçt›. Buna
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çok üzülen Allahü teâlân›n aslân›, Zülfikar ile etraf›ndaki düflmanlar› da-
¤›tt›ktan sonra, kalenin kap›s›n› kalkan yapmaya niyetlendi. ““BBiissmmiillllââhhiirr--
rraahhmmâânniirrrraahhîîmm” diyerek, kocaman demir kap›n›n halkalar›na as›ld›. Kan-
calar›n› duvar›ndan sarst› ç›kard›... Hazreti Ali kap›y› sökerken, kale ye-
rinden sars›ld›. Sekiz on pehlivan›n yerinden k›p›rdatamayaca¤› bu kap›y›,
tek eliyle kalkan yap›p, çarp›flma¤a bafllad›. 

Karfl›s›na peflpefle, Yahudilerin en yi¤it alt› pehlivan› daha ç›kt›. Onlar›
da Allahü teâlân›n izni ile alt eden Hazreti Ali, kahraman arkadafllar› ile ka-
leye girdiler. Art›k kalenin içinde çarp›fl›l›yordu. K›sa zamânda, karfl›lar›na
ç›kacak kimse kalmad›. ‹slâm sanca¤›n› kaleye diktiler. Böylece en muhkem
kaleleri olan Natât, fethedildi. 

Sevgili Peygamberimiz, Hazreti Ali’nin gözlerinden öptükten sonra;
““GGöösstteerrddii¤¤iinn  kkaahhrraammaannll››kkttaann  ddoollaayy››,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ  vvee  RReessûûllüü  sseennddeenn  rrââzz››  ooll--
dduu”” buyurdular. Bu mübârek kelâm› ifliten Ali, sevincinden a¤lad›. Peygam-
ber efendimiz; ““NNiiççiinn  aa¤¤ll››yyoorrssuunn??”” buyurdu¤unda; “Can›m sana fedâ olsun
yâ Resûlallah! Sevincimden a¤l›yorum. Zîrâ Allahü teâlâ ve Resûlü benden
râz› oldu” dedi. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz; “YYaallnn››zz  bbeenn  ddee¤¤iill,,
CCeebbrrââiill,,  MMiikkââiill  vvee  ccüümmllee  mmeelleekklleerr  sseennddeenn  rraazz››  oolldduullaarr”” buyurdu. 

Bu s›rada Devs kabîlesinden dört yüz müslüman, Peygamber efendimize
yard›ma geldi. Bundan sonra, di¤er kaleleri fethetmek için çarp›flmalara flid-
detli bir flekilde devâm edildi. Hayber’in geri kalan yedi kalesi teker teker
düflürülünce, çaresiz kalan Yahudiler, hey’et göndererek sulh iste¤inde bu-
lundular. Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem, bu teklifi kabûl ederek
flu maddeler üzerinde anlaflt›lar:

11- Bu gazâda müslümanlarla çarp›flan Yahudilerin kanlar› dökülmeyecek.
22- Hayber’i terkeden Yahudiler, yanlar›nda sâdece çocuklar›n› ve bir de-

ve yükü lüzumlu ev eflyâs›n› götürebilecekler.
33- Geri kalan tafl›nan ve tafl›nmayan mallar›n hepsi; z›rh, k›l›ç, kalkan,

yay, ok gibi bütün silâhlar, üzerlerindeki elbiseden baflka giyeceklerin tamâ-
m›; kumafllar, alt›nlar ve ayr›ca hazîneler, at, deve, koyun gibi bütün hayvan-
lar... ne varsa hepsi müslümanlara kalacak,

44- Müslümanlara b›rak›lmas› gereken herhangi bir fley, hiç bir sûretle
gizlenmeyecek. Gizleyenler, Allahü teâlâ ve Resûlünün emân›ndan ve himâ-
yesinden d›flarda b›rak›lacak...

Bu flartlara uymayan, hazînelerini tulumlarla topra¤a gömen Kinâne bin
Rebî cezâland›r›ld›. Ele geçen ganîmetin, haddi hesab› yoktu. Hayber’in o
verimli arazileri, hurmal›klar› tamamen ‹slâm ordusuna b›rak›lm›flt›.

Bu s›rada, memleketlerine dönen Gatafanl›lar, Yahudilere yard›m için

305



geri Hayber’e dönmüfllerdi. Peygamber efendimizin Hayber’i fethedip Ya-
hudileri teslîm ald›¤›n› gördükleri zamân; “Ey Muhammed! Sen, Hayber’i
terketti¤imiz takdirde, bize Hayber’in bir senelik hurmas›n› vermeyi vaad
etmifltin. Sözümüzde durduk. Haydi bize onlar› ver!” dediler. Efendimiz on-
lara; “FFiillaannccaa  ddaa¤¤  ssiizziinn  oollssuunn”” buyurdular. Gatafanl›lar da; “öyle ise biz, si-
zinle çarp›fl›r›z” diyerek tehdide yeltendiler. Resûl-i ekrem efendimiz de;
“ÇÇaarrpp››flflmmaa  yyeerriimmiizz  CCeenneeffaa  oollssuunn”” buyurdu. Cenefa, Gatafanl›lar›n bir bölge-
sinin ismi idi. Gatafanl›lar bunu duyunca korkular›ndan çekilip gittiler.

Sevgili Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem ve kahraman Eshâb›,
Hayber’in fethi esnas›nda çok yorulmufllard›. Bir taraftan yaral›lar tedâvi edi-
liyor, di¤er yandan dinleniyorlard›. Yahudilerin ileri gelenlerinden Sellâm bin
Miflken’in kar›s› Zeynep, Peygamber efendimizi zehirleyerek öldürmek istedi.
Bunun için, bir keçi kesip piflirdi ve ete bol mikdarda zehir katt›. Sonra, Resû-
lullah efendimizin huzûruna ç›karak, hediye getirdi¤ini söyledi. Resûl-i ekrem
efendimiz kabûl edip, Eshâb›n› ça¤›rd›lar. Hep birlikte yemek için oturdular. 

Âlemlerin efendisi, keçinin kol k›sm›ndan bir parça kopar›p; ““BBiissmmiillllââhhiirr--
rraahhmmâânniirrrraahhîîmm”” diyerek mübârek a¤›zlar›na ald›lar. Bir kaç defâ çi¤nedikten
sonra hemen mübârek a¤›zlar›ndan ç›kar›p; ““EEyy  EEsshhââbb››mm!!  BBuu  yyeemmeekktteenn  eelliinnii--
zzii  ççeekkiinniizzll  ZZîîrrââ  flfluu  kküürreekk  eettii,,  zzeehhiirrlleennmmiiflfl  oolldduu¤¤uunnuu  bbaannaa  hhaabbeerr  vveerrddii”” buyur-
dular. Sahâbîler derhal ellerini yemekten çektiler. Fakat etten bir lokma yiyen
Biflr bin Berâ hazretlerinin, hemen vücûdu morard› ve flehîd oldu. Sevgili Pey-
gamberimize Cebrâil aleyhisselâm gelip, mübârek tükürüklerine kar›flan zehi-
rin te’sirinden kurtulmak için, mübârek omuzlar› aras›ndan hacamat yapt›ra-
rak kan ald›rmas›n› söyledi. Öyle yap›ld›. Sonra, zehirli kebab topra¤a gömül-
dü. Bu ifli yapan Zeynep, yakalanarak huzûra getirildi. Efendimiz ona; “BBuu  ddaa--
vvaarr  kkeebbaabb››nn››  sseenn  mmii  zzeehhiirrlleeddiinn??”” buyurdular. O da, yapt›¤›n› îtirâf ederek;
“Evet! Ben zehirledim!” dedi. Peygamber efendimiz; “BBuunnuu  nniiççiinn  yyaappmmaakk  iiss--
tteeddiinn!!”” diye sorduklar›nda; “Sen, benim kocam›, babam›, amcam› öldürdün.
Kendi kendime; “E¤er O, hakîkaten peygamber ise, Allah O’na bildirir. De-
¤ilse, bu zehir O’na te’sir eder ve ölür. Böylece kendisinden kurtulmufl olu-
ruz” dedim. Eshâb-› kirâm, bu hâdiseye çok üzülmüfltü. “Can›m›z sana fedâ
olsun yâ Resûlallah! Bunu öldürelim mi?” diye sorduklar›nda, kendi flahs›na
yap›lan her hakâreti affeden Âlemlerin efendisi, bunu da affetti. Bu büyük
merhameti gören Zeynep, Kelime-i flehâdet getirerek müslüman oldu.“

Hayber’de ele geçen ganîmetler ve esirler aras›nda, Huyey bin Ahtab’›n k›-
z› Safiyye de vard›. Baflkumandanl›k hakk› olarak, Peygamber efendimizin
hissesine düflmüfltü. Âlemlerin efendisi, esirini âzâd etti. O da bu hâle çok duy-
gulan›p, cân u gönülden, Kelime-i flehâdet getirerek müslüman oldu. Bu duru-
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ma çok sevinen sevgili Peygamberimiz, Hazreti Safiyye vâlidemizi nikah›yla
flereflendirip sevindirdiler. Böylece Hazreti Safiyye, mü’minlerin annesi oldu.
Sehbâ mevkiinde dü¤ünü yap›l›p, kavun ve hurmadan velîme yâni dü¤ün ye-
me¤i verildi. 

Safiyye vâlidemizin, mübârek gözlerinde bir morluk görülüyordu. Sevgi-
li Peygamberimiz; “NNeeddiirr  bbuu  iizz??”” buyurduklar›nda, o; “Bir gece rüyamda
ay›n gökten inip koynuma girdi¤ini görmüfltüm. Kocam Kenâne’ye anlat›n-
ca; “Sen flu üzerimize gelen Arab Meliki’nin han›m› olmaya göz dikmiflsin!”
diyerek, gözüme bir tokat vurdu ve gördü¤ünüz gibi morard›” dedi.

Hayber fethedildikten sonra, Yahudiler, Peygamber efendimize; “Yâ Mu-
hammed! Biz Hayber’den çekip gidece¤iz. Fakat, biz zirâattan, tarla, ba¤,
bahçe bak›m›ndan iyi anlar›z. ‹stersen, bu verimli arazileri bize kiraya ver. Bu
mülkleri iflleyelim ve ç›kan mahsûlün yar›s›n› sana verelim!” diye teklifte bu-
lundular. Sevgili Peygamberimizin ve sahâbîlerin, tarla iflleri ile u¤raflacak
zamânlar› yoktu. Onlar dîn-i ‹slâm’› yaymak için u¤rafl›yor, cihâd-› fî sebîlil-
lah için gecelerini gündüzlerine katarak durmadan çal›fl›yorlard›. Bu teklife
Peygamber efendimiz memnun oldular ve; “SSiizzii  iisstteeddii¤¤iimmiizz  zzaammâânn  çç››kkaarrmmaakk
flflaarrtt››  iillee!!”” buyurdular. Yahudiler bunu kabûl ettiler ve Hayber arâzilerini ifl-
letmeye bafllad›lar.

Peygamber efendimiz, Eshâb› ile, muzaffer olarak Medîne’ye döndüler.
Bu arada daha önce Habeflistan’a hicret eden Eshâb›n›n, Ca’fer bin Ebî Tâ-
lib baflkanl›¤›nda geldiklerini görünce, çok sevindiler. Hazreti Ca’fer’in al-
n›ndan öpüp, ba¤r›na bast› ve; ““BBeenn  HHaayybbeerr’’iinn  ffeetthhiinnee  mmii,,  yyookkssaa  CCaa’’ffeerr’’iinn
ggeelliiflfliinnee  mmii  sseevviinneeyyiimm  bbiilleemmiiyyoorruumm..  SSiizziinn  hhiiccrreettiinniizz  iikkii  ddeeffââdd››rr..  SSiizz,,  hheemm
HHaabbeeflfl  üüllkkeessiinnee,,  hheemm  ddee  yyuurrdduummaa  hhiiccrreett  eettttiinniizz”” buyurdular.

Hayber’de elde edilen ganîmetler; Hudeybiye andlaflmas›na kat›lan bü-
tün Eshâb-› kirâma, Hayber’e kat›lanlara, Habeflistan’dan hicret eden Eshâ-
ba ve fethe ifltirak eden Devs kabîlesine paylaflt›r›ld›.

Hayber’in fethedilmesi ile, Arabistan’daki bütün Yahudiler, Peygamber
efendimizin emri alt›na girmifl oluyorlard›. Art›k müflriklere yard›m etme im-
kânlar› kalmam›flt›. Çevrede bulunan kabîleler ve devletler de, silâh ve asker ba-
k›m›ndan fethedilmesi imkâns›z gibi görünen Hayber kalesini zapteden müslü-
manlar›n, büyük bir güce sâhib oldu¤unu anlad›lar ve bu ‹slâm Devleti’nden çe-
kinmeye bafllad›lar. Mekkeli müflrikler, Hayber’in fethi ile büyük bir üzüntüye
ve ye’se kap›ld›lar. Bu fetihden sonra, küçüklü büyüklü pek çok kabîleler, müs-
lüman olmak için Medîne-i münevvereye geldiler ve Eshâb-› kirâmdan olmak-
la flereflendiler, hattâ Gatafanl›lar bile... Yola gelmeyen bâz› kabîleler ise kuv-
vet gönderilerek itaat alt›na al›nd›lar.
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UMRET-ÜL-KAZÂ 
SEFER‹

Hudeybiye sulhu üzerinden bir sene geçmiflti. Kurban Bayram›na bir ay
kala, Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz, Eshâb-› kirâm›na,
umre için haz›rl›k yapmalar›n› emrettiler. Umre için Hudeybiye’ye gidip
Bî’at-ür R›dvân’a kat›lanlar, vefât edenler hâriç, haz›r bulunacaklard›. Bu
emir üzerine, iki bin sahâbî haz›rl›klar›n› tamamlad›lar. Kurban edilmek
üzere yetmifl deve al›nd›. Bunlar›n Mekke’ye kadar otlat›larak götürülmesi
için, Nâciye bin Cündüb’e ve dört arkadafl›na vazife verildi. Ayr›ca Muham-
med bin Mesleme hazretlerinin emrine yüz süvâri verilerek; z›rh, m›zrak, k›-
l›ç gibi harpte kullan›lacak silâhlar› götürmek üzere önden gönderildi. Müfl-
riklere güvenilmezdi. Herhangi bir sald›r› hâlinde, bu silâhlardan istifâde
edilecekti. Eshâb-› kirâmdan bâz›lar›; “Yâ Resûlallah! Hudeybiye sulhüne
göre, umreye, k›n›na sokulmufl k›l›çlardan baflka silâh ile gelmiyecektik!”
dediler. Âlemlerin efendisi; “BBiizz,,  bbuu  ssiillââhhllaarr››  HHaarreemm’’ee,,  KKuurreeyyflfllliilleerriinn  yyaann››--
nnaa  ssookkmmaayyaaccaa¤¤››zz..  AAnnccaakk  oonnllaarr,,  KKuurreeyyflfllliilleerrddeenn  bbiizzee  yyaapp››llaaccaakk  bbiirr  ssaalldd››rr››  kkaarr--
flfl››ss››nnddaa  yyaakk››nn››mm››zzddaa,,  eelliimmiizziinn  aalltt››nnddaa  bbuulluunndduurruullaaccaakktt››rr”” buyurdu.

Medîne-i münevvereye vekil olarak Ebû Zerr-il-G›fârî b›rak›ld›. Ebû
Rühm-ül-G›fârî’nin de b›rak›ld›¤› rivâyet edilmifltir. ‹ki bin sahâbî, sevgili
Peygamberimizle birlikte Mekke’ye do¤ru yola ç›kt›lar. Eshâb-› kirâm, çok
heyecanlanm›flt›. Senelerdir, Allahü teâlâ yolunda, sevgili Peygamberimiz
u¤runda evlerini, ocaklar›n›, terk ettikleri yurtlar›n› göreceklerdi... Befl va-
kit namazda yönlerini döndükleri Kâbe-i muazzamay› ziyâret edeceklerdi,..
Henüz müslüman olup da andlaflma gere¤i Medîne’ye gelemeyen akrabâla-
r›na kavuflacaklard›. Senelerdir, kendilerine gözlerinden yafl yerine kan ak›-
tan, zulüm alt›nda inim inim inleten, putlar›na tapt›rmak için pek çok kar-
defllerini flehîd eden Kureyflli müflriklere, ‹slâm’›n haysiyet ve flerefini gös-
tereceklerdi. Belki bunu gören müflriklerin kalbine ‹slâm sevgisi düfler de,
müslüman olurlard›!...

Medîne’de kalanlar, Vedâ yokufluna kadar Âlemlerin efendisini tekbir-
lerle teflyî edip, u¤urlad›ktan sonra geri döndüler...

Sevgili Peygamberimiz, Medîne’ye on kilometre kadar uzakta bulunan



Zülhuleyfe’ye gelince, ihrâma girdiler. fianl› Sahâbiler de O’na uydular.
Herkes beyazlara bürünmüfltü. Umre yapmak için Mekke-i mükerreme yol-
culu¤u bafllam›flt›. Art›k; ““LLeebbbbeeyykk!!  AAllllaahhüümmmmee  LLeebbbbeeyykk!!  LLeebbbbeeyykk!!  LLââ  flflee--
rrîîkkee  lleekkee  lleebbbbeeyykk!!  ‹‹nnnneell  hhaammddee  vveenn--nnii’’mmeettee  lleekkee  vveell--mmüüllkkee,,  llââ  flfleerriikkee  lleekk..””
sadâlar›yla yer gök inliyordu. Yolculuk, Allahü teâlâya hamd etmek ve yal-
varmakla, O’nun mübârek ismini zikretmekle, çok zevkli geçiyordu.

Önden giden Muhammed bin Mesleme komutas›ndaki birlik Mekke’ye
yaklafl›nca, Kureyflli müflrikler taraf›ndan görüldü. Korku ile yanlar›na yakla-
fl›p, biz, bir sene önce böyle mi anlaflm›flt›k dercesine; “Bu nedir?” diye sor-
dular. Muhammed bin Mesleme, onlara iliklerini donduran flu cevâb› verdi:
“Bunlar, Allahü teâlân›n Resûlünün süvârileridir... Allahü teâlâ izin verirse,
yar›n onlar da buray› teflrif edeceklerdir!...” Müflrikler, korka korka geri dö-
nüp haberi Mekke’ye ulaflt›rd›lar, Mekkeli müflrikler de; “Yemin ederiz ki,
biz andlaflmaya ba¤l› kald›k. Muhammed bizimle niçin çarp›fls›n?...” diyor-
lard›. Derhal aralar›ndan bir hey’eti, Peygamber efendimizle görüflmek üzere
gönderdiler.

Bu s›rada Âlemlerin efendisi sallallahü aleyhi ve sellem, Mekke’yi göre-
bilecekleri Batn-› Ye’cec denilen yere gelmifllerdi. Üzerlerindeki k›l›çtan
baflka bütün silâhlar›n› burada b›rakt›lar. Silâhlar› beklemek üzere de iki yüz
sahâbîyi nöbetçi koydular.

Bu haz›rl›klar bitince, Kureyfl hey’eti Peygamber efendimizle görüflmek
ve huzûra kabûl edilmek için izin istedi. Kabûl edilince; “Yâ Muhammed!
Hudeybiye andlaflmas›ndan beri, size karfl› herhangi bir ihânetimiz olmam›fl-
t›r. Buna ra¤men Mekke’ye, kavminin yan›na bu silâhlarla m› gireceksin?
Hâlbuki, andlaflmam›za göre; k›n›na sokulmufl k›l›çlardan baflkas› yan›n›zda
olmayacakt›!...” dediler. Buna, Âlemlerin efendisi; ““BBeenn,,  ççooccuukklluu¤¤uummddaann
bbuu  ggüünnee  kkaaddaarr  vveerrddii¤¤iimm  ssöözzddee  dduurrmmaakk  vvee  vveeffââkkâârrll››¤¤››mmllaa  ttaann››nn››rr››mm..  HHaa--
rreemm’’ee,,  kk››nnllaarr››nnddaa  ssookkuulluu  kk››ll››ççllaarr››mm››zzddaann  bbaaflflkkaass››  iillee  ggiirreecceekk  ddee¤¤iilliizz..  FFaakkaatt,,
ssiillââhhllaarr››nn  bbaannaa  yyaakk››nn  bbiirr  yyeerrddee  oollmmaass››nn››  iissttiiyyoorruumm”” buyurarak cevap verdi-
ler. Hey’et, kendilerine iletilen haberin de¤iflik oldu¤unu anlayarak, rahatla-
d›lar ve; “Yâ Muhammed! Do¤rusu senden hep vefâkârl›k ve iyilik gördük.
Sana yaraflan da odur” diyerek geri döndüler. Mekke’ye gelip, durumu Ku-
reyfllilere bildirdiler. Onlar da rahatlad›lar. 

Kureyfl’in ileri gelenleri, kin ve k›skançl›klar›ndan, Peygamber efendimi-
zi ve Eshâb›n›n bu mes’ûd anlar›n› görmemek için, Mekke’yi terk ederek
da¤lara ç›kt›lar.

Sevgili Peygamberimiz, iflâretli kurbanl›k develeri Zîtuvâ mevkîine ön-
den gönderdi. Sonra, Eshâb›yla haz›rl›klar›n› tamamlay›p, mukaddes Mek-

309



ke flehrine girmek üzere yürüdüler. Eshâb-› kirâm, Âlemlerin efendisini or-
talar›na alm›fllard›. Kâinat›n sultân›, devesi Kusvâ üzerinde, binlerce y›ld›-
z›n varl›¤›n› örten bir günefl gibi, etraf›na nûr saç›yordu. Aman yâ Rabbi!
O ne güzellik! O, ne ihtiflâml› manzarayd›!... Dillerde; “Lebbeyk! Alla-
hümme Lebbeyk! Lebbeyk! Lâ flerîke leke Lebbeyk!...” sadâlar›, gönüller-
de Allahü teâlâ ve Resûlünün muhabbeti vard›. Ad›m ad›m muazzam Ka-
be’ye do¤ru ilerliyorlard›. Yaklaflt›kça heyecanlar› bir kat daha art›yor,
adetâ cofluyorlard›. Hep bir a¤›zdan söylenen telbiye nidâlar› Mekke’yi
dolduruyor, müflrikler, bu muhteflem manzaray› gördükçe içleri eriyor, gö-
nüllerine ›l›k ›l›k bir muhabbet flerbetinin akt›¤›n› hissediyorlard›. Bir çok-
lar›n›n kalbine, ‹slâm’›n, sevgisi düflmüfltü. Sonunda Muhammed aleyhis-
selâm gâlip gelmiflti...

‹flte, sevgili Peygamberimiz ve flanl› Eshâb›, bellerinde k›l›çlar› oldu¤u
hâlde Kâbe-i muazzamaya giriyorlard›. Peygamber efendimizin devesi Kus-
vâ’n›n yular›n› Abdullah bin Revâha hazretleri tutarak ilerliyordu. Mekkeli
bâz› müflrikler, kad›nlar› ve çocuklar› Dâr-ün-Nedve’de dizilmifller, sevgili
Peygamberimizi ve kahraman Eshâb›n› seyrediyorlard›. Abdullah bin Revâ-
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Ey kâfirler çekilin, Peygamberin yolundan, 
Ki Allahü teâlâ, O’na gönderdi Kur’ân.

Her hay›r ve iyilik vard›r O’nun dîninde, 
Bu din için ölmekdir, en hay›rl› ölüm de.

Gerçek Resûlullah’d›r, kabûl ettim yürekten, 
Her sözüne inand›m, kabûl ettim flimdi ben.

Ey kâfirler! Kur’ân’›n, Allahü teâlâdan, 
‹ndi¤ini siz inkâr eyledi¤iniz zaman,

Nas›l indirdik ise, darbeleri âniden, 
Ve nas›l ay›rd›ksa, bafl›n›z› gövdeden.

Onun mânâs›na da, inanmazsan›z e¤er, 
‹ner ayn› flekilde bafl›n›za darbeler.

Bafllar›m O Allah’›n, mübârek ismiyle ki, 
Yoktur O’nun dîninden, baflka dîn-i hakîkî.

Ve yine bafllar›m ki, ismiyle O Allah’›n, 
Muhammed hem kulu ve hem resûlüdür O’nun.



ha ilerledikçe, flu beytleri müflriklerin bafl›na bir balyoz gibi vuruyor, tâ gö-
nüllerine kadar indiriyordu.

Hazreti Ömer dayanamay›p; “Ey ‹bn-i Revâha! Sen, Resûlullah’›n önün-
de ve Harem-i flerîfde nas›l fliir okuyabiliyorsun?” diye îkâz etmek istemifl,
fakat Peygamber efendimiz; ““YYââ  ÖÖmmeerr!!  OOnnaa  mmâânnii  oollmmaa..  AAllllaahhüü  tteeââllaayyaa  yyee--
mmiinn  eeddeerriimm  kkii,,  oonnuunn  ssöözzlleerrii,,  bbuu  KKuurreeyyflfl  mmüüflflrriikklleerriinnee  ookk  yyaa¤¤dd››rrmmaakkttaann  ddaahhaa
ççaabbuukk,,  ddaahhaa  ççookk  ttee’’ssiirrlliiddiirr..  EEyy  ‹‹bbnn--ii  RReevvââhhaa  ddeevvaamm  eett”” buyurdu. Peygamber
efendimiz biraz sonra Abdullah bin Revâha hazretlerine;

““AAllllaahhüü  tteeââllââddaann  bbaaflflkkaa  iillââhh  yyookkttuurr!!  BBiirr  oollaann  OO’’dduurr..  VVââddiinnii  ggeerrççeekklleeflflttii--
rreenn  OO’’dduurr!!  BBuu  kkuulluunnaa  yyaarrdd››mm  eeddeenn  OO’’dduurr!!  AAsskkeerrlleerriinnii  ggüüççlleennddiirreenn  OO’’dduurr!!
TTooppllaannmm››flfl  oollaann  kkaabbîîlleelleerrii,,  bboozzgguunnaa  uu¤¤rraattaann  ddaa  yyaallnn››zz  OO’’dduurr!!  ddee!!”” buyurdu.
Abdullah Bin Revâha da;

“Allahü teâlâdan yoktur, 
Baflka bir ilâh!
Yoktur O’nun flerîki, 
Lâ ilâhe illallah!

O’dur müslümanlar›n, 
Askerine güç veren!
Ve O’dur kâfirleri, 
Da¤›tan, ma¤lûb eden!”

diye söylemeye bafllad›. Müslümanlar da bu sözleri tekrar ediyorlard›.
Sevgili Peygamberimiz Beytullah’a girince, Mübârek sa¤ omuzunu açt›-

lar. Mübârek tenlerinin güzelli¤i gözleri al›yor, gönülleri cezb ediyordu.
Sonra; “BBuuggüünn,,  flfluu  flfliirrkk  eehhlliinnee,,  kkeennddiissiinnii  ggüüççllüü  vvee  zziinnddee  ggöösstteerreecceekk  yyii¤¤iittlleerrii,,
AAllllaahhüü  tteeââllââ,,  rraahhmmeettii  iillee  yyaarrll››ggaass››nn!!””  buyurdular. Bunun üzerine Eshâb-› ki-
râm sa¤ omuzlar›n› aç›p, heybetli bir flekilde h›zl› h›zl› yürüyerek Kâbe’yi
üç defa tavâf ettiler. Ancak, Rükn-i Yemâni ile Hacer-ül-esved köflesi ara-
s›nda a¤›r a¤›r yürüdüler. Peygamber efendimiz ve Eshâb›, Hacer-ül-esved’e
yaklafl›yor onu öpüyorlar veya geriden ellerini aç›p Hacer-ül-esved’e karfl›
tutuyorlard›.

Müflrikler, gerilerden Eshâb› tâkip ediyor, onlar›n bu heybetli ve göste-
riflli yürüyüfllerine flafl›r›yorlard›. Çünkü onlara, Müslümanlar›n Medîne’ye
gideliden beri zay›f ve hasta düfltükleri anlat›lm›fl ve buna benzer haberler
yay›lm›flt›. fiimdi ise, tam tersi bir hâle flâhit oluyorlard› ve hayretleri art›-
yordu.
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Geri kalan dört tavâf ise yavafl yavafl, a¤›r a¤›r ad›mlarla yap›larak ta-
mamland›. Tavâftan sonra Makâm-› ‹brâhim’de iki rekat namaz k›ld›lar. Da-
ha sonra Safâ ile Merve tepeleri aras›nda yedi kerre sa’y yapt›lar. Kurbanlar
kesildikten sonra, Peygamber efendimiz mübârek bafl›n› kaz›tt›lar. Mübârek
saçlar› havada kap›fl›lm›flt›. Eshâb-› kirâm da t›rafl oldular. Böylece Resûl-i
ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin tam bir sene önce gördü¤ü rü-
ya gerçekleflti.

Umre ziyâreti tamamlanm›fl, ö¤le vakti girmiflti. Âlemlerin efendisi, Haz-
reti Bilâl’e, Kâbe’de ezân okumas›n› emredince, Bilâl-i Habeflî derhal emri
yerine getirdi. O, Kâbe’de ezân-› flerîfi okurken, bütün Mekke çalkalanma-
ya bafllad›. Eshâb-› kirâm büyük bir huflu içinde ezân› dinliyor, hafif bir ses-
le onu tekrar ediyorlard›. Bitince, Habîbullah efendimiz imâm oldular. Hep
birlikte k›l›nan ö¤le namaz›n›n, müflriklerin kalbindeki te’sîri bir baflka idi.

Sevgili Peygamberimize, Ebtah’da deriden bir çad›r kurulmufltu. Sahâbî-
ler de etraf›ndaki çad›rlarda üç gün ikâmet ettiler. Namaz vakitlerinde Bey-
tullah’da toplan›yor, cemâatle namazlar›n› k›l›yorlard›. Di¤er vakitlerde ak-
rabâlar›n› ziyâret ediyorlar, ‹slâm’›n kendilerine bahfletti¤i güzel ahlâk ile
onlara örnek oluyorlard›. Onlar da, Eshâb›n bu güzel hâlleri karfl›s›nda ade-
tâ eriyorlar, hayranl›klar›n› gizliyemiyorlard›. Bu üç gün zarf›nda, Mekke
sanki içten fethedilmiflti.

Üç gün dolmufltu... Art›k ayr›l›k zaman› gelmiflti. Akflama do¤ru Pey-
gamber efendimiz; ““(Umre için gelen) mmüüssllüümmaannllaarrddaann  hhiiçç  bbiirr  kkiimmssee,,  aakkflflaa--
mm››  MMeekkkkee’’ddee  ggeeççiirrmmeeyyeecceekk,,  yyoollaa  çç››kkaaccaakktt››rr!!”” buyurunca, herkes derlenip
toparland› ve Medîne’ye do¤ru yola ç›k›ld›...
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Ne devletdir yumup aflk›nla göz, râh›nda cân vermek
Nasîb olmaz m› Sultân›m haremgâh›nda cân vermek
Sönerken gözlerim âsân olur âh›nda cân vermek
Cemâlinle ferah-nâk et ki yand›m yâ Resûlallâh

Boyun büktüm, perîflân›m, bu derdin sende tedbîri
Lebim kavruldu âteflden döner pâyinde tezkîri
Ne dem gönlüm murâd eylerse taltîf eyle K›tmîr’i
Cemâlinle ferah-nâk et ki yand›m yâ Resûlallâh  
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MÛTE
GAZÂSI

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Habîb-i ekrem sallallahü aleyhi ve
sellem efendimiz Mekke’ye umre için gittiklerinde, Eshâb›ndan Velîd Bin
Velîd hazretlerine; ““HHââlliidd  nneerreelleerrddee??  OOnnuunn  ggiibbii  bbiirriinniinn  ‹‹ssllaammiiyyeett’’ii  ttaann››mmaa--
mmaass››,,  bbiillmmeemmeessii  oollaammaazz..  KKeeflflkkee  oo,,  bbüüttüünn  ggaayyrreett  vvee  kkaahhrraammaannll››kkllaarr››nn››  mmüüssllüü--
mmaannllaarr››nn  yyaann››nnddaa,,  mmüüflflrriikklleerree  kkaarrflfl››  ggöösstteerrsseeyyddii  nnee  kkaaddaarr  hhaayy››rrll››  oolluurrdduu..  KKeenn--
ddiissiinnii  sseevveerr,,  üüssttüünn  ttuuttaarrdd››kk”” buyurmufltu. Velîd Bin Velîd, daha önce de a¤a-
beyine zaman zaman mektup yazar, müslüman olmas›n› teflvik ederdi. Pey-
gamber efendimizin bu mübârek sözlerini de ulaflt›r›nca, ‹slâmiyet’e olan
meyli gittikçe fazlalaflt›. Umre ziyâretini yapan sahâbîler, Medîne’ye dön-
müfllerdi. Aradan günler geçmifl, hicretin sekizinci y›l›na girilmiflti. Hâlid
Bin Velîd ise, art›k yerinde duram›yor, bir an önce Medîne’ye ulaflmak,
Âlemlerin efendisinin huzûrunda diz çöküp, müslüman olmakla flereflenmek
için yan›p tutufluyordu. Kendisi flöyle anlatm›flt›r:

“Allahü teâlâ bana Peygamber efendimizin muhabbetini ihsân etti. Kalbime
‹slâm’›n sevgisini yerlefltirdi. Hayr› ve flerri ay›racak hâle getirdi. Kendi kendi-
me; “Ben, Muhammed aleyhisselâma karfl› bütün savafllarda bulundum. Ama
her savafl yerini terk ederken, bozuk ve yanl›fl bir hâl üzere oldu¤umu ve O’nun
bir gün mutlaka bize gâlib gelece¤ini biliyor ve bu hislerle ayr›l›yordum. Resû-
lullah sallallahü aleyhi ve sellem, Hudeybiye’ye geldi¤i zaman da, düflman sü-
vârilerinin komutan› idim. Usfân’da onlara yaklafl›p gözüktüm. Resûlullah, biz-
den emin bir flekilde, Eshâb›na ö¤le namaz› k›ld›r›yordu. Üzerlerine anî bask›n
yapmak istedik, ama mümkün olmad›. Böyle olmas› da hay›rl› oldu. Resûlul-
lah, kalbimizden geçenleri anlam›fl olmal› ki, ikindi namaz›n› temkinli k›ld›lar. 

Bu durum bana çok te’sir etti. Bu zât her hâlde, Allah taraf›ndan korunu-
yor olmal› dedim. Birbirimizden ayr›ld›k. Ben, çeflitli düflünceler içindey-
ken, Muhammed aleyhisselâm umre için Mekke’ye gelince, O’na görünme-
dim. Kardeflim Velîd’le birlikte gelmifller ve beni bulamam›fllard›. Kardeflim
flöyle bir mektup b›rakm›flt›: “Bismillâhirrahmânirrahîm! Allahü teâlâya
hamd ü senâ ve Resûlullah’a salât-ü selâmdan sonra derim ki, hakîkaten ben,
senin ‹slâmiyet’ten yüz çevirip gitmen kadar flafl›lacak bir fley bilmiyorum.



Hâlbuki, gitti¤in yolun yanl›fl oldu¤unu anlamaktan âciz de¤ilsin. Niye ak-
l›n› kullanm›yorsun? ‹slâmiyet gibi bir dîni tan›y›p anlayamaman ne kadar
tuhaf! Peygamber efendimiz, bana seni sordu. Senin, ‹slâmiyet’i tan›y›p,
gayret ve kahramanl›¤›n› müslümanlar›n aras›nda, müflriklere karfl› kullan-
man› arzu ediyorlar. Ey kardeflim! Çok f›rsatlar› kaç›rd›n; art›k daha fazla
gecikme!”

Kardeflimin mektubu bana ulafl›nca, müslüman olma arzusu bende çok
kuvvetlendi. Gitmek için acele ediyordum. Resûlullah’›n söyledikleri beni
çok sevindirmiflti. O gece uyurken, rüyâmda s›k›nt›l›, dar ve çöl gibi susuz
yerlerden, yemyeflil, genifl ve ferah bir yere ç›km›flt›m. Medîne’ye var›nca,
bu rüyâm› Hazreti Ebû Bekr’e anlat›p, tâbirini ondan sormaya karar verdim.

Ben, Resûlullah’a gitmek için toparlan›rken; “Acaba, oraya giderken ba-
na kim arkadafl olabilir?” diye düflünüyordum. O s›ra Safvân Bin Ümey-
ye’ye rastlad›m. Vaziyeti ona anlatt›m. Teklifimi reddetti. Daha sonra ikri-
me Bin Ebû Cehl’e rastlad›m. O da reddedince evime gittim. Hayvan›ma bi-
nip, Osman Bin Talhâ’n›n yan›na vard›m. Ona da müslüman olmak üzere,
Resûlullah’a gidece¤imi ve bana arkadafll›k yapmas›n› söyledim. Tereddüt-
süz kabul etti ve ertesi günü seher vakti birlikte yola ç›kt›k. Hadde denilen
yere vard›¤›m›zda, Amr Bin Âs ile karfl›laflt›k. O da müslüman olmak için
Medîne’ye gidiyordu. 

Medîne’ye vard›k. Elbisemin en güzelini giyip, Resûlullah efendimizle
görüflmeye haz›rland›m. O s›rada kardeflim Velîd geldi ve; “Acele et. Çün-
kü Peygamber efendimize sizin geldi¤iniz haber verilmifl O da çok sevin-
mifltir. fiimdi sizi bekliyor” dedi. Acele ile, O yüce peygamberin huzûruna
vard›m. Gülümsüyordu. Selâm verdim; “Allahü teâlâdan baflka ilâh olmad›-
¤›na ve senin de Allahü teâlân›n peygamberi oldu¤una flehâdet ediyorum”
dedim. “SSeennii  hhiiddââyyeettee  eerrddiirreenn,,  ddoo¤¤rruu  yyoolluu  ggöösstteerreenn  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  hhaammdd  ooll--
ssuunn”” buyurdu. Sonra günahlar›m›n aff› için Allahü teâlâya duâ etmesini is-
tedim. Benim için duâ etti ve; ““‹‹ssllââmmiiyyeett,,  kkeennddiissiinnddeenn  öönnccee  iiflfllleennmmiiflfl  oollaann
ggüünnaahhllaarr››  kkeessiipp  aattaarr”” buyurdu. Di¤er iki arkadafl›m da müslüman oldular.

Böylece, Mekke’nin en bahad›rlar›ndan, gözünü budaktan esirgemeyen,
gâyeleri u¤runda canlar›n› vermekten zerre kadar çekinmeyen bu üç pehli-
van, gönüllerinden coflan bir samimiyetle Resûl-i ekrem efendimizin huzû-
runda Eshâb-› kirâmdan olmakla flereflenmifllerdi. Art›k, bütün güçleriyle
küfrü yok etmek için çal›flacaklard›. Onlar›n müslüman olmalar›na, sahâbî-
ler çok sevinmifller, sevinçlerini; “Allahü ekber!” diye tekbirlerle aç›¤a vur-
mufllard›.

Hicretin sekizinci y›l›nda, âlemlere rahmet olan Server-i kâinat aleyhi ef-
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dalüs salevât efendimiz, ‹slâmiyet’in yay›lmas› için yine çeflitli kabîlelere,
devletlere elçiler gönderdiler. Bunlar›n bâz›lar›ndan müsbet neticeler gelmifl,
fakat Busrâ vâlisine gönderilen Haris Bin Ümeyr hazretleri, fiam’›n Belkâ na-
hiyesinin Mûte köyünde H›ristiyan askerleri taraf›ndan tutuklanm›flt›. fiam
vâlisi fiürahbil Bin Amr’›n yan›na götürülen Hazreti Haris, elçi oldu¤u hâlde,
alçakça katledilip, flehîd edilmiflti.

Bu habere sevgili Peygamberimiz çok üzülmüfller ve derhâl kahraman Es-
hâb›n›n toplanmas›n› emir buyurmufllard›. Bu emri alan Sahâbîler, çocuklar›y-
la helâllafl›p acele Cürf ordugâh›nda topland›lar. Habîb-i ekrem efendimiz ö¤-
le namaz›n› k›ld›rd›ktan sonra; “CCiihhââddaa  çç››kkaaccaakk  oollaann  flfluu  iinnssaannllaarraa,,  ZZeeyydd  BBiinn
HHâârriissee’’yyii  kkuummaannddaann  ttââyyiinn  eettttiimm!!  ZZeeyydd  BBiinn  HHâârriissee  flfleehhîîdd  oolluurrssaa,,  yyeerriinnee  CCaa’’ffeerr
BBiinn  EEbbîî  TTââlliibb  ggeeççssiinn..  CCaa’’  ffeerr  BBiinn  EEbbîî  TTââlliibb  flfleehhîîdd  oolluurrssaa,,  AAbbdduullllaahh  BBiinn  RReevvââ--
hhaa  ggeeççssiinn..  AAbbdduullllaahh  BBiinn  RReevvââhhaa  ddaa  flfleehhîîdd  oolluurrssaa,,  mmüüssllüümmaannllaarr  aarraallaarr››nnddaa  mmüü--
nnaassiibb  bbiirriinnii  sseeççssiinn  vvee  oonnuu  kkeennddiilleerriinnee  kkuummaannddaann  yyaappss››nn!!””  buyurdu. Bunun
üzerine Eshâb-› kirâm, isimleri say›lan kahramanlar›n flehîd olaca¤›n› anlaya-
rak a¤lamaya bafllad›lar; “Yâ Resûlallah! Keflke sa¤ kalsalar da kendilerinden
istifâde etseydik!,..” dediler. Peygamber efendimiz onlara cevap vermeyip
sustular.

Bunlar›, orada bulunan Hazreti Zeyd, Ca’fer ve Abdullah da iflitmifller ve
büyük bir sevince gark olmufllard›. Çünkü en büyük gayeleri Allahü teâlân›n
dînini yayarken flehîd olmakt›. Art›k müjde verilmifl ve bunu bizzat kendi ku-
laklar› ile iflitmifllerdi. Mücâhidler haz›rl›klar›n› bitirmifller, kumandanlar›n›
bekliyorlard›. Sevgili Peygamberimiz, beyaz ‹slâm sanca¤›n› Zeyd Bin Hari-
se hazretlerine teslîm etti. Ona, Hâris Bin Ümeyr’in flehîd edildi¤i yere kadar
gitmesini ve ‹slâm’› tebli¤ etmesini emretti. Kabul etmezlerse düflmanla çar-
p›flmas›n› emir buyurdular.

Abdullah Bin Revâha hazretleri, yan›ndaki kumandan arkadafllar›yla bir-
likte vedâlaflt›klar› s›rada, a¤lad›. Ona; ““EEyy  RReevvââhhaa’’nn››nn  oo¤¤lluu!!  NNee  iiççiinn  aa¤¤ll››--
yyoorrssuunn??”” diye sordular. fiâir olan Abdullah Bin Revâha;
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“A¤lamam›n sebebi, 
de¤il dünyâ sevgisi,
Ve de¤ildir vallahi, 
özleyece¤im sizi.

As›l sebep fludur ki, 
Kur’ân-› kerîminde, 
fiöyle buyurmaktad›r, 
Rabbimiz bir âyette:

“Muhakkak biliniz ki, 
sizlerin içinizden
Hiç bir kimse yoktur ki, 
geçmesin Cehennem’den...”

‹flittim bu âyeti, 
Resûlullah okurken, 
Cehennem’e u¤rarsam, 
nas›l sabrederim ben!”



dedi. Arkadafllar›; “Allahü teâlâ seni, sevgili kullar› zümresine ilhâk etsin,
sâlihlerden olas›n!” diye duâ ettiler. Sonra Abdullah Bin Revâha hazretleri;
“Fakat ben, Allahü teâlâdan ma¤firet olunmak diliyorum. Bir de, kanlar› f›fl-
k›rt›p köpürten bir k›l›ç darbesiyle veya ci¤er ve ba¤›rsaklar›m› kas›p kavu-
ran bir m›zrak saplanmas›yla flehîd olmak istiyorum!...” dedi. Ordu gitmeye
haz›rland›¤› s›rada, Hazreti Abdullah Bin Revâha, Peygamber efendimizin
yan›na var›p vedâlaflt›ktan sonra; “Yâ Resûlallah! Bana ezberliyece¤im ve
akl›mdan hiç ç›karmayaca¤›m bir fley tavsiye buyurur musunuz?” dedi. Pey-
gamber efendimiz ona; “SSeenn,,  yyaarr››nn  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  ppeekk  aazz  sseeccddee  eeddiilleenn  bbiirr  üüll--
kkeeyyee  vvaarraaccaakkss››nn..  OOrraaddaa  sseeccddeelleerrii,,  nnaammaazzllaarr››  ççoo¤¤aalltt”” buyurdu. Abdullah Bin
Revâha; “Yâ Resûlallah! Bana, nasihatinizi ço¤alt›r m›s›n›z?” deyince, sev-
gili Peygamberimiz; ““AAllllaahhüü  tteeââllââyy››  ddââiimmaa  zziikkrreett..  ÇÇüünnkküü,,  AAllllaahhüü  tteeââllââyy››
zziikkrr,,  uummdduu¤¤uunnaa  eerrmmeennddee  ssaannaa  yyaarrdd››mmcc››  oolluurr”” buyurdu.

Üç bin kiflilik ‹slâm ordusu; “Allahü ekber! Allahü ekber!” nidalar› aras›nda
yürümeye bafllad›. Sevgili Peygamberimiz ve Medîne’de kalan sahâbîler, mücâ-
hid gâzîleri Vedâ yokufluna kadar tâkib ettiler. Burada Âlemlerin efendisi, mü-
bârek ‹slâm ordusuna flöyle hitâb ettiler: “BBeenn  ssiizzee,,  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  eemmiirrlleerriinnii
yyaapp››pp,,  yyaassaakkllaarr››nnddaann  kkaaçç››nnmmaann››zz››,,  yyaann››nn››zzddaakkii  mmüüssllüümmaannllaarraa  kkaarrflfl››  hhaayy››rrll››  oollmmaa--
nn››zz››  vvee  oonnllaarraa  iiyyii  ddaavvrraannmmaann››zz››  ttaavvssiiyyee  eeddeerriimm..  AAllllaahhüü  tteeââllaann››nn  yyoolluunnddaa,,  OO’’nnuunn
iissmmiinnii  ssööyylleeyyeerreekk  hhaarrbbeeddiinniizz..  GGaannîîmmeett  aall››nnaann  mmaallllaarraa  hh››yyaanneett  eettmmeeyyiinniizz..  AAhhddee
vveeffââss››zzll››kk  ggöösstteerrmmeeyyiinniizz..  ÇÇooccuukkllaarr››  ööllddüürrmmeeyyiinniizz..  OOrraaddaa  HH››rriissttiiyyaannllaarr››nn  kkiilliissee--
lleerriinnddee,,  iinnssaannllaarrddaann  aayyrr››ll››pp  kkeennddiilleerriinnii  iibbââddeettee  vveerrmmiiflfl  bbââzz››  kkiimmsseelleerr  bbuullaaccaakkss››--
nn››zz..  OOnnllaarraa  ddookkuunnmmaakkttaann  ssaakk››nn››nn››zz!!  OOnnllaarr››nn  dd››flfl››nnddaa,,  bbaaflflllaarr››nnddaa  flfleeyyttaannllaarr››nn  yyuu--
vvaallaanndd››kkllaarr››  bbââzz››  kkiimmsseelleerree  ddee  rraassttllaayyaaccaakkss››nn››zz  kkii,,  oonnllaarr››nn  bbaaflflllaarr››nn››  kk››ll››cc››nn››zzllaa
kkooppaarr››nn››zz..  SSiizz,,  kkaadd››nnllaarr››,,  yyaaflflllaannmm››flfl  ppîîrr--ii  ffâânnîîlleerrii  ööllddüürrmmeeyyiinniizz..  AA¤¤aaççllaarr››  yyaakkmmaa--
yy››nn››zz  vvee  kkeessmmeeyyiinniizz..  EEvvlleerrii  ddee  yy››kkmmaayy››nn››zz!!””

Bafl kumandan Zeyd Bin Hârise’ye de; ““MMüüflflrriikklleerrddeenn  ddüüflflmmaann››nnllaa  kkaarrflfl››llaaflfl--
tt››¤¤››nn  zzaammaann,,  oonnllaarr››  üüçç  hhuussuussttaann  bbiirriinnee  ddââvveett  eett!!......  (E¤er müslüman olurlarsa,) oonn--
llaarr››,,  MMuuhhââcciirrlleerr  yyuurrdduu  oollaann  MMeeddîînnee’’yyee  hhiiccrreett  eettmmeeyyee  ddââvveett  eett!!  DDââvveettiinnii  kkaabbuull
eeddeerrlleerrssee,,  MMuuhhââcciirrlleerriinn  ssââhhiibb  oolldduukkllaarr››  hhaakkllaarraa  kkeennddiilleerriinniinn  ddee  ssââhhiipp  oollaaccaakkllaarr››--
nn››  vvee  oonnllaarr››nn  mmüükkeelllleeff  oolldduukkllaarr››  vvaazziiffeelleerrllee  kkeennddiilleerriinniinn  ddee  mmüükkeelllleeff  oollaaccaakkllaarr››--
nn››  bbiillddiirr..  fifiââyyeett  mmüüssllüümmaann  oolluupp  üüllkkeelleerriinnddee  oottuurrmmaayy››  tteerrcciihh  eeddeerrlleerrssee,,  mmüüssllüü--
mmaannllaarrddaann  ggööççeebbee  AArraabbllaarr  ggiibbii  oollaaccaakkllaarr››nn››  vvee  oonnllaarr  hhaakkkk››nnddaa  uuyygguullaannaann  iillââhhîî
hhüükkmmüünn,,  kkeennddiilleerrii  iiççiinn  ddee  uuyygguullaannaaccaa¤¤››nn››,,  hhaarrpp  ggaannîîmmeettlleerriinnddeenn  kkeennddiilleerriinnee  bbiirr
flfleeyy  aayyrr››llaammaayyaaccaa¤¤››nn››  vvee  ggaannîîmmeetttteenn  aannccaakk  mmüüssllüümmaannllaarr››nn  yyaann››nnddaa  hhaarrbbeeddeennllee--
rriinn  ffaayyddaallaannaaccaa¤¤››nn››  bbiillddiirr!!

EE¤¤eerr  ‹‹ssllââmm’’››  kkaabbuull  eettmmeezzlleerrssee,,  oonnllaarr››  cciizzyyee  vveerrmmeeyyee  ddââvveett  eett!!  ‹‹ççlleerriinnddee  bbuunnuu
kkaabbûûll  eeddeennlleerree  ddookkuunnmmaa!!  CCiizzyyee  vveerrmmeeyyee  ddee  yyaannaaflflmmaazzllaarrssaa,,  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  yyaarr--

316



dd››mm››nnaa  ss››¤¤››nnaarraakk  oonnllaarrllaa  hhaarrbb  eett!!......”” buyurdular.
Bu nasîhatlerden sonra mücâhidlerle vedâlaflt›lar. ‹slâm ordusu, tekbîr

sadâlar›yla ayr›ld›. Geride kalanlar, gidenlere el sallay›p; “Allahü teâlâ si-
zi her türlü tehlikeden muhâfaza buyursun, yine sa¤ sâlim geri çevirsin...”
diye duâ ediyorlard›. Ufuktan kayboluncaya kadar, yafll› gözlerle arkala-
r›ndan g›bta ile bakt›lar... 

Zeyd Bin Hârise’nin elindeki mukaddes sancak dalgalan›yor, mücâ-
hidler bilinmeyen uzun bir yolculu¤a Allahü teâlân›n dînine hizmet için
gidiyorlard›. ‹slâm ordusu, h›zla Suriye’ye do¤ru ilerliyordu. Yolculuk
olays›z ve nefl’eli geçiyordu. Mücâhidler, bir an önce düflmanla karfl›lafl-
mak için sab›rs›zlan›yorlard›. fiehîdli¤i isteyenlerin içinde en arzulu
olanlardan biri de Abdullah Bin Revâha hazretleriydi. Bunu Zeyd Bin
Erkam flöyle anlatt›:

“Ben Abdullah Bin Revâha’n›n terbiyesi alt›nda yetiflmifl bir yetimdim. O,
Mûte seferine ç›kt›¤›nda, beni de devesinin arkas›na bindirmiflti. Geceleyin bir
müddet gidince, dudaklar›ndan flu beytler dökülüyordu.

Bunlar› iflitince, a¤lad›m. Abdullah Bin Revâha bana kamç›s›yla dokuna-
rak; “Ey yaramaz! Sana ne oluyor? Böyle söylememin sana, ne zarar› var?
Allahü teâlâ, bana flehîdlik nasîb ederse, sen de hayvan üzerinde geri dönüp,
yerine ulafl›rs›n. Ben ise dünyân›n bütün dertlerinden, tasa ve üzüntülerinden,
hâdiselerinden kurtulur, râhata kavuflurum” dedi. ‹nip iki rekat namaz k›ld›.
Sonunda uzunca bir duâ yapt›ktan sonra bana; “Ey çocuk!” diye seslendi.
“Buyur” dedi¤imde; “Bu seferde inflâallah flehîdlik nasîb olacakt›r!” dedi.

Kahraman sahâbîler, Suriye’ye yaklafl›rlarken fiam vâlisi fiürâhbil Bin
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“Ey devem! Kumluktaki, 
kuyuya e¤er beni, 
Oradan da dört konak, 
götürürsen ileri.

Ç›karmam art›k seni, 
bundan baflka sefere, 
Sâhipsiz kalacaks›n,
az sonra, ona göre.

Ben herhâlde evime,
geri dönmeyece¤im, 
Umar›m ki bu harpte,
ben flehîd düflece¤im.

Son konakta müminler,
geçti beni h›z ile,
Ey Revâha’n›n o¤lu,
en yak›nlar›n bile,

Kardefllik ba¤lar›n›,
kopararak geçtiler, 
Seni Hak teâlâya 
b›rak›p da gittiler.

Art›k düflünmüyorum, 
geride ne mal›m var? ,
Hiç umurumda de¤il, 
a¤açlarla hurmalar!”



Amr, ‹slâm ordusunun yaklaflmakta oldu¤unu çoktan haber alm›flt›. Hemen
Bizans kayseri Heraklius’e durumu bildirip, büyük bir yard›m alarak rahat-
lam›flt›. Çünkü yapt›¤› istihbarata göre, müslümanlar ancak üç-befl bin ki-
fliydi. Buna karfl› kendi ordusu, yüz bini afl›yordu. Silâhlar›n ise, haddi he-
sâb› yoktu.

Eshâb-› kirâm aleyhimürr›dvân, fiam topraklar›ndan Muân’a vard›kla-
r› s›rada, Rumlar›n yüz bin kiflilik bir ordu ile üzerlerine geldiklerini ö¤-
rendiler. Orada konaklay›p iki gece kald›lar. Kumandan Zeyd bin Hârise
hazretleri, arkadafllar›n› toplay›p durumu bildirdi. Rum ordusuna karfl› ne
yapmak lâz›m geldi¤i hakk›ndaki görüfllerini sordu. Sahâbîlerden bâz›la-
r›; “Rum ordusuyla karfl›laflmadan, ülkelerine anî bask›nlar düzenleyelim.
‹nsanlar›n› esir al›p Medîne’ye dönelim”; bâz›lar› da; “Resûl aleyhisselâ-
ma mektup yaz›p, düflman›n say›s›n› bildirelim. Bize acele asker gönder-
mesini, veya ne yapmam›z gerekti¤ini soral›m” diyorlard›. ‹kinci görüflün
daha uygun oldu¤una karar verdikleri s›rada, Abdullah Bin Revâha haz-
retleri söze kar›flarak;

dedi. Hazreti Abdullah Bin Revâha’n›n bu sözleri, mücâhidleri cesaretlen-
dirmiflti. “Vallahi Revâha’n›n o¤lu, do¤ru söylüyor” dediler.

Art›k karar al›nm›flt›. fiehîd oluncaya kadar harbe devam edeceklerdi.
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“Ey Kavmim ne sebepten,
tereddüt edersiniz? 
fiehîd olmak kasdiyle, 
cenge gelmedik mi biz?

Silâhça, süvârice çokluk
oldu¤umuzdan, 
Dolay› savaflmad›k, 
kâfirlerle hiç bir an.

Allahü teâlân›n, 
bize ihsân etti¤i, 
fiu din kuvveti ile, 
savaflt›k aslan gibi.

Gidiniz, çarp›fl›n›z, 
muhakkak iyilik var, 
Bu iflin netîcesi, 
ya flehâdet ya zafer.

Bedr günü vallahi, 
vard› iki at›m›z, 
Uhud’da tek at ile, 
pek azd› silâh›m›z.

Bu cenkte gâlip gelmek, 
varsa e¤er kaderde, 
Zâten böyle vâdetti, 
Allah ve Peygamber de.

Hak teâlâ vâdinden, 
dönmez asla geriye,
Ey mü’minler öyleyse, 
yürüyün ileriye.

fiehîdlik varsa e¤er, 
bizim kaderimizde, 
Kavufluruz Cennet’te, 
flehîd kardeflimize”



fianl› sahâbîler, Mûte isimli köye geldiklerinde, yüz bin kiflilik Rum ordu-
suyla karfl›laflt›lar. Da¤ tafl düflman askeri ile dolmufltu. Bir tarafta, Allahü
teâlân›n dînini yaymak için tâ Medîne’den kalk›p fiam’a kadar gelen üç bin
kiflilik bir ‹slâm ordusu; öte yanda, ‹slâm’› bo¤mak için toplanan yüz bin ki-
flilik bir kâfir sürüsü bulunuyordu... Görünüflte, mukâyese kabul etmez bir
kuvvet dengesi vard›. Buna göre, bir müslüman›n otuzdan fazla Rum ile çar-
p›flmas› îcâbediyordu.

Her iki taraf da harp düzenine girdiler. Bu s›rada, Peygamber efendimi-
zin sallallahü aleyhi ve sellem emri gere¤i, ‹slâm ordusundan bir hey’etin,
Rum ordugâh›na do¤ru ilerledi¤i görüldü. Bunlar Rum ordusuna, ‹slâm’a
gelmelerini, yoksa cizye vermelerini teklif ettiler. Fakat onlar, bu dâveti red-
dettiler. Art›k kaybedilecek zaman yoktu. Kumandan Zeyd Bin Hârise haz-
retleri, elinde mukaddes ‹slâm sanca¤› oldu¤u hâlde, ordusuna hücum emri-
ni verdi. Bu ân› bekleyen mücâhidler; “Allahü ekber!” nidâlar› ile ok gibi
ileri f›rlad›lar. fiimflek gibi k›l›çlar›n› çekip, f›rt›na gibi düflman›n ortas›na
dald›lar... At kiflnemeleri, k›l›ç flak›rt›lar›, tekbir sadâlar› ve vurulanlar›n fer-
yatlar› ayyuka ç›k›yor, daha harbin bafl›nda, meydan, kan gölü hâline geli-
yordu. fianl› sahâbîler her k›l›ç sallay›fllar›nda ya bir bafl, ya bir kol düflürü-
yorlard›. 

Elinde Resûlullah’›n beyaz sanca¤› olan Hazreti Zeyd, düflman›n tâ orta-
lar›nda; “Allah Allah” diyerek vurufluyordu. Sallad›¤› k›l›çlarla etraf›n› bir
anda aç›yor, düflman› karfl›s›na ç›kt›¤›na piflmân ediyordu. Kumandanlar›n›n
kahramanca çarp›flmas›n› gören flanl› sahâbîler, ondan geri kalm›yor, tek ba-
fl›na otuz düflmana k›l›ç yetifltirip onlar› tepelemeye çal›fl›yorlard›. Bir ara,
bir kaç m›zra¤›n birden, kumandan Hazreti Zeyd’in mübârek gö¤süne sap-
land›¤› görüldü. Arkas›ndan di¤er m›zraklar, onu tâkib etti. fianl› sahâbînin
vücûdu, delik deflik olmufltu. Derken Zeyd Bin Hârise’nin s›cak topra¤a düfl-
tü¤ü ve çok özledi¤i flehâdet flerbetini içti¤i görüldü.

Zeyd Bin Hârise’yi tâkib eden Hazreti Ca’fer, hemen sanca¤› kapt›. ‹s-
lâm sanca¤›n›n dalgaland›¤›n› gören mücâhidler, yeni bir aflk ile savafla de-
vam ediyorlard›. Hazreti Ca’fer de, Zeyd Bin Harise gibi kahramanca çarp›-
fl›yordu. Bir taraftan düflmana sald›r›yor, di¤er yandan da arkadafllar›na ce-
sâret ve heyecan veriyordu. Yi¤itçe çarp›flan bu yeni kumandan, daha h›zl›,
daha seri hareketlerle k›l›ç sall›yor, düflmana göz açt›rm›yordu. Hazreti
Ca’fer, kendisinden geçmifl bir hâlde çarp›fl›rken, arkadafllar›ndan bir hayli
ileri gitmiflti. Rumlar›n ortas›nda tek bafl›na dövüflüyor, her birine ayr› ayr›
k›l›ç vuruyordu. Fakat bu gidiflin, dönüflü olmad›¤›n› anlamakta gecikmedi.
Kahraman kumandan; “Bana düflen, kâfirlerin her birine k›l›c›mla vurmak-
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t›r!” diyor, Allahü teâlân›n mübârek ismini dilinden düflürmüyor ve bitmez
bir güçle çarp›fl›yordu. Nihâyet bir düflman askeri, Hazreti Ca’fer’in sa¤ ko-
luna bir k›l›ç vurdu. Sa¤ eli kesilen Hazreti Ca’fer, mukaddes ‹slâm sanca-
¤›n› sol eliyle yere düflmeden yakalad›. Kald›r›p yine dalgaland›rd›. Derken
bir k›l›ç darbesi daha... Sol eli de kesilmiflti. Bu defa sanca¤›, kesik kollar›-
n›n aras›nda gö¤süne bast›rarak dalgaland›rmaya çal›flt›. Fakat bir biri peflin-
den fliddetle inen düflman k›l›çlar› ile çok özledi¤i flehâdet mertebesine ka-
vufltu. Mübârek rûhu, Cennet’in en yüksek derecelerine uçmufltu... Bedenin-
de doksandan ziyâde k›l›ç ve m›zrak yaras› say›lm›flt›.

Kumandanlar›n›n flehîd düfltü¤ünü gören kahraman mücâhidler, yere düflen
‹slâm sanca¤›n› kapt›klar› gibi, Abdullah Bin Revâha hazretlerine teslîm etti-
ler. O da, at›n›n üzerinde sanca¤› dalgaland›rarak düflmana fliddetle sald›rd›.
Bir taraftan önüne gelen düflman› tepeliyor, bir taraftan da, flöyle diyordu:

Hazreti Abdullah da; “Allahü ekber!” nidâlar› aras›nda düflmanla amans›z
bir mücâdeleye tutuflmufltu. Bir ara bir k›l›ç darbesi parma¤›na isabet etti ve
kesik parmak elinde sallanmaya bafllad›. Allahü teâlân›n ve Resûlünün aflk›y-
la yanan bu mübârek kumandan, derhal at›ndan yere atlad›, çarp›flmas›na en-
gel olan yaral› parma¤›n›, aya¤›n›n alt›na al›p; “Sen sâdece, yaral› bir parmak
de¤il misin? Zâten bu kazaya da Allahü teâlân›n yolunda u¤ram›fl bulunuyor-
sun!” diyerek çekip kopard›. fiimflek gibi at›na atlay›p, olanca gücü ile yine
çarp›flmaya bafllad›. Fakat bu kadar çarp›flmas›na ra¤men, flehîdlik mertebesi-
ne kavuflamad›¤› için kendi kendini k›namaya bafllad›...Tekrar tekrar düflmana
sald›rd›. Sonunda bir m›zrak darbesi ile yere düfltü. Allahü teâlâ ve Resûlü yo-
lunda çarp›fl›rken flehîd olup, mübârek rûhu Cennet’e uçtu...
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“Ey nefsim, bana
boyun e¤eceksin elbette. 
Bugün flehîd olurum, 
yemîn ettim bu harpte.

Ya sen kendili¤inden, 
râz› olursun buna, 
Ya kabûl ettiririm, 
bunu ben, zorla sana.

E¤er öldürülmezsen, 
flâyet sen bu savaflta, 
Hiç ölmeyecek misin, 
ey nefsim söyle bana.

Ca’fer Bin Ebî Tâlib ve 
Zeyd Bin Hârise’nin 
Yapt›¤›n› yaparsan, 
bil ki iyi edersin.

Onlar flehîd oldular, 
ey nefsim durma geri, 
Sonra bedbaht olursun, 
haydi at›l ileri.”



O anda Hazreti Abdullah’›n yan›nda çarp›flan Ebû’l-Yüsr Ka’b Bin
Umeyr, sanca¤› dalgaland›rmaya çal›flt›. 

Gözlerini Eshâb aras›nda dolaflt›rarak kendisinden daha yafll› ve olgun
birini araflt›rd›. Sabit Bin Ekrem’i görünce, sanca¤› ona teslîm etti. Hazreti
Sabit, sanca¤› mücâhidlerin önüne dikdikten sonra; “Ey kardefllerim! Acele
içinizden birini kumandan seçiniz ve ona tâbi olunuz” dedi. Onlar; “Seni
seçtik” dedilerse de, Hazreti Sabit bunu kabul etmedi. Gözleri Hâlid Bin Ve-
lîd hazretlerine tak›ld›. Ona; “Ey Ebû Süleymân! Sanca¤› sen al!” dedi.
Müslümanlar aras›na yeni kat›lan Hazreti Hâlid, edebinden mukaddes san-
ca¤› almak istemedi ve mübârek dudaklar›ndan; “Ben bu sanca¤› senden ala-
mam! Sen buna benden daha çok lây›ks›n. Zîrâ daha yafll›s›n ve Bedr gazâ-
s›nda Resûlullah’›n yan›nda çarp›flmakla flereflenmiflsin!...” sözleri dökül-
müfltü. 

Fakat zaman k›ymetli idi. Etraflar›ndaki Eshâb-› kirâm, düflmanla k›yas›-
ya vurufluyor, yüz bin kiflilik düflman› geriletmeye çal›fl›yordu. Hazreti Sa-
bit, sözünü tekrarlad›: “Ey Hâlid! Resûlullah’›n mukaddes sanca¤›n› çabuk
al! Vallahi, bunu sana vermek için alm›flt›m. Sen, harbin usûlünü benden da-
ha iyi bilirsin!” dedi ve etraf›ndaki mücâhidlere; “Ey kardefllerim! Hâlid’in
kumandan olmas›ndaki görüflünüz nedir?” diye sordu. Onlar da hep bir a¤›z-
dan; “Onu bafl›m›za kumandan yapt›k” dediler. 

Bunun üzerine Hazreti Hâlid, Âlemlerin efendisinin mübârek eliyle
teslîm etti¤i sanca¤›, büyük bir hürmet ve edeb ile al›p öptü. At›na atlay›p
düflmana bütün haflmet ve heybetiyle sald›rd›.

Kahraman sahâbîler yeni kumandanlar›n›n peflinde tekrar hücûma geçtiler.
Hazreti Hâlid görülmemifl bir cesâret ve mahâretle çarp›fl›yordu. Önüne gele-
ni devirip düflürüyordu. Bir ara Kutbe Bin Katâde hazretleri, düflman kuman-
danlar›ndan Mâlik Bin Zâfile’nin bafl›n› gövdesinden ay›rd›. Rumlar›n mâne-
viyatlar› bozulmufltu. Fakat vakit daralm›fl, akflam olmufl ve hava kararmaya
bafllam›flt›. Karanl›kta savaflmak oldukça tehlikeliydi. Çünkü yanl›fll›kla kendi
arkadafllar›n› vurabilirlerdi...

Bu sebeple her iki taraf da karargâhlar›na çekildi. Yaral›lar tedavi alt›na
al›nd›. Hazreti Hâlid, harp san’at›nda dâhi idi. Sabahleyin düflman›n karfl›s›-
na yeni bir taktikle ç›kmak ve onlar› flafl›rtmak istiyordu. O gece, askerlerin
yerlerini de¤ifltirdi. Sa¤ taraftakiler! sola, soldakileri sa¤a, öndekileri arka-
ya, arkadakileri de öne ald›.

Sabahleyin tekrar hücûma kalkan kahraman mücâhidler, “Allahü ekber”
nidâlar› aras›nda çarp›flmaya bafllad›. Düflman askerleri, kendilerine sald›ran
askerleri ilk defa görüyordu. Bunlar dünkü çarp›flt›klar› kimseler de¤ildi.
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Herhalde, müslümanlara yeni bir ordu yard›ma gelmiflti!... Bunlar› büyük bir
korku içinde düflünen Rum askerlerinin mâneviyatlar› bozuldu. Pani¤e ka-
p›ld›lar. Bunu f›rsat bilen Hazreti Hâlid ve kahraman sahâbîler, o gün çok
daha güzel çarp›flarak düflmana k›l›ç vurdular ve binlercesinin can›n› Cehen-
nem’e gönderdiler. O gün Hâlid Bin Velîd hazretlerinin elinde dokuz k›l›ç
k›r›lm›flt›. Allahü teâlân›n ihsân›, Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem
efendimizin duâlar› bereketiyle üç bin mücâhid gâzi, yüz bin düflman aske-
rini bozguna u¤ratm›flt›. Bu büyük meydan muharebesinde on befl flehîd ve-
rilmiflti. Böylece, Bizans ‹mparatorlu¤una, haddi bildirilmifl, daha güneye
ak›nlar düzenlemelerine engel olunmufltu...

Resûl-i ekrem ve Nebiyyi muhterem efendimiz, kendisine harp meyda-
n›ndan bir haber gelmeden önce, Mûte’de olanlar› bildirmek üzere Eshâb›n›
mescide toplam›flt›. Sevgili Peygamberimizin mübârek yüzlerinden çok
üzüntülü oldu¤u anlafl›l›yor, daha çok üzülür korkusu ile kimse bir fley sora-
m›yordu. Nihâyet Eshâb-› kirâmdan biri; “Can›m›z sana fedâ olsun yâ Resû-
lallah! Sizde olan üzüntüyü gördü¤ümüzden beri içimiz kan a¤l›yor, üzün-
tümüzün derecesini ancak cenâb-› Hak bilir!” dedi. Sevgili Peygamberimi-
zin mübârek gözlerinden yafllar bofland› ve buyurdular ki: ““BBeennddee  ggöörrddüü¤¤üü--
nnüüzz  üüzzüünnttüü,,  bbeennii  hhüüzzüünn  iiççiinnddee  bb››rraakkaann  flfleeyy,,  EEsshhââbb››mm››nn  flfleehhîîdd  oollmmaallaarr››  iiddii..  BBuu
hhââll,,  oonnllaarr››,,  CCeennnneett’’ttee  kkaarrflfl››ll››kkll››  ttaahhttllaarr  üüzzeerriinnddee  oottuurrmmuuflfl  kkaarrddeeflfllleerr  oollaarraakk  ggöö--
rrüünncceeyyee  kkaaddaarr  ddeevvaamm  eettttii..  ZZeeyydd  BBiinn  HHâârriissee,,  ssaannccaa¤¤››  eelliinnee  aalldd››..  NNiihhââyyeett  flflee--
hhîîdd  eeddiillddii..  OO  flfliimmddii  CCeennnneett’’ee  ggiirrddii..  OOrraaddaa  kkooflfluupp  dduurruuyyoorr..  SSoonnrraa  ssaannccaa¤¤››
CCaa’’ffeerr  bbiinn  EEbbîî  TTââlliibb  aalldd››..  DDüüflflmmaann  oorrdduullaarr››nnaa  ssaalldd››rrdd››..  ÇÇaarrpp››flfltt››  vvee  nniihhââyyeett  oo
ddaa  flfleehhîîdd  oolldduu..  OO,,  flfleehhîîdd  oollaarraakk  CCeennnneett’’ee  ggiirrddii  vvee  yyaakkuuttttaann  iikkii  kkaannaatt  iillee  ddiillee--
ddii¤¤ii  ggiibbii  uuççuupp  dduurruuyyoorr..  CCaa’’ffeerr’’ddeenn  ssoonnrraa  ssaannccaa¤¤››,,  AAbbdduullllaahh  bbiinn  RReevvââhhaa  aalldd››..
EElliinnddee  ssaannccaakk  oolldduu¤¤uu  hhââllddee  ddüüflflmmaannllaarrllaa  ççaarrpp››flfltt››  vvee  flfleehhîîdd  oolldduu  vvee  CCeennnneett’’ee
ggiirrddii..  OOnnllaarr,,  CCeennnneett’’ttee  aalltt››nnddaann  ttaahhttllaarr  üüzzeerriinnddee  bbaannaa  ggöösstteerriillddii..  EEyy  AAll--
llaahh’’››mm!!  ZZeeyydd’’ii  mmaa¤¤ffiirreett  eeyyllee!!......  EEyy  AAllllaahh’’››mm!!  CCaa’’ffeerr’’ii  mmaa¤¤ffiirreett  eeyyllee!!  EEyy  AAll--
llaahh’’››mm  AAbbdduullllaahh  BBiinn  RReevvââhhaa’’  yyii  mmaa¤¤ffiirreett  eeyyllee!!””

Âlemlerin efendisinin mübârek gözlerinden hâlâ yafllar boflan›yordu. Göz
yafllar› aras›nda flöyle devam ettiler: ““AAbbdduullllaahh  bbiinn  RReevvââhhaa’’ddaann  ssoonnrraa  ssaannccaa--
¤¤››  HHââlliidd  bbiinn  VVeellîîdd  aalldd››..  ‹‹flflttee  flfliimmddii  hhaarrpp  flfliiddddeettlleennddii..  EEyy  AAllllaahh’’››mm!! OO (Hâlid
bin Velîd) sseenniinn  kk››ll››ççllaarr››nnddaann  bbiirr  kk››ll››ççtt››rr..  OOnnaa  yyaarrdd››mm  eeyyllee!!......”” buyurdular.

Sevgili Peygamberimiz, Allahü teâlân›n izni ile bin kilometreden daha
uzak olan harp meydan›ndaki durumu, bir mûcize olarak görmüfl ve Eshâb›-
na bildirmiflti. Ca’fer Bin Ebî Tâlib hazretlerinin flehîd düfltü¤ü gün bu hâdi-
seyi anlatt›ktan sonra kalkt›lar, Hazreti Ca’fer’in evine gittiler. Han›m› Es-
mâ evinin ifllerini bitirmifl, çocuklar›n› y›kay›p saçlar›n› taram›flt›. Sevgili
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Peygamberimiz; ““EEyy  EEssmmââ!!  CCaa’’ffeerr’’iinn  oo¤¤uullllaarr››  nneerreeddee??  OOnnllaarr››  bbaannaa  ggeettiirr!!””
buyurdular. Esmâ Hâtûn çocuklar› getirince. Resûlullah efendimiz onlar›
ba¤r›na bast› ve doya doya öpüp koklad›. Mübârek kalbleri dayanamad›,
mübârek gözlerinden yafllar sicim gibi akmaya bafllad›. Bunu gören Hazreti
Ca’fer’in han›m›; Anam-babam, can›m sana fedâ olsun yâ Resûlallah! Niçin
o¤ullar›ma yetimlere yapt›¤›n›z merhameti gösteriyorsunuz? Yoksa Ca’fer
ve arkadafllar›ndan ac› bir haber mi ald›n›z?!” diye yalvararak sordu. Âlem-
lerin efendisi, çok müteessir olmufltu: “EEvveett!!......  OOnnllaarr,,  bbuuggüünn  flfleehhîîdd  oolldduu--
llaarr!!......”” buyurdu. Hazret-i Esmâ vâlidemiz de yetim yavrular›n› ba¤r›na basa-
rak a¤lamaya bafllad›. Bu manzaraya sevgili Peygamberimiz fazla dayana-
mam›fl, oradan ayr›lm›fllard›.

Seâdethânelerine dönen Habîb-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efen-
dimiz, zevce-i mutahharalar›na; ““CCaa’’ffeerr’’iinn  aaiilleessii  iiççiinn  yyeemmeekk  hhaazz››rrllaammaayy››  iihh--
mmââll  eettmmeeyyiinniizz!!”” buyurdu. Üç gün flehîd ailelerine yemekler gönderildi.

Aradan günler geçmiflti ki, Medîne’ye müjde haberini Ya’lâ bin Ümeyye
hazretleri ulaflt›rd›. Olup bitenleri daha söylemeden Resûl-i ekrem efendi-
miz, ona; ““‹‹sstteerrsseenn  oollaannllaarr››  sseenn  hhaabbeerr  vveerr,,  iisstteerrsseenn  bbeenn  ssaannaa  ssööyylleeyyeeyyiimm!!””
buyurarak harp meydan›nda olanlar› teferruat›yla anlatt›lar. Bunun üzerine
Ya’lâ Bin Ümeyye; “Seni hak din ve Kitâb’la peygamber olarak gönderen
Allahü teâlâya yemin ederim ki, mücâhidlerin bafl›ndan geçen olaylardan
anlatmad›k bir tek hâdise b›rakmad›n›z” dedi. Efendimiz de; ““AAllllaahhûû  tteeââllaa,,
bbeenniimm  iiççiinn  aarraaddaakkii  mmeessaaffeeyyii  kkaalldd››rrdd››  ddaa,,  hhaarrpp  mmeeyyddaann››nn››  ggöözzlleerriimmllee  ggöörr--
ddüümm”” buyurdular.

Bir kaç gün sonra haberciler, ‹slâm ordusunun Medîne’ye yaklaflt›¤›n› bil-
dirdiler. Peygamber efendimiz, Eshâb› ile kalkt›lar, Medîne’nin d›fl›na karfl›-
lamaya ç›kt›lar. Uzaklardan bir toz bulutu kalk›yor, mukaddes ‹slâm sanca¤›
dalgalan›yordu. K›l›ç, kalkan par›lt›lar›, etraf› ayna gibi ›fl›ldat›yordu... Her-
keste, derin bir heyecan göze çarp›yordu. Biraz sonra bafllar›nda Hâlid Bin
Velîd hazretleri oldu¤u hâlde, mücâhid gâziler Medîne’ye girdiler...
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MEKKE’N‹N
FETH‹

Hicretin sekizinci senesi idi. Hudeybiye sulhnâmesinin bir maddesi
de; “Her iki taraf›n d›fl›nda kalan Arap kabîleleri, istedikleri taraf›n himâ-
yesine girebilecekler, müslümanlar veya müflriklerle birleflmekte serbest
olacaklar” idi. Buna göre; peygamber efendimizin müttefiki olan Huzâa
kabîlesi, müslümanlar; Benî Bekr kabîlesi de müflrikler taraf›nda yer al-
m›fllard›r. Huzâa kabîlesi ile Benî Bekrler eskiden beri düflman olup, f›r-
sat buldukça birbirlerine sald›r›rlard›. Hudeybiye sulhuna göre, onlar da
bir müddet için sald›r›lar›n› durdurmufllard›. Fakat, buna Benî Bekrler iki
sene uyabilmifllerdi. Bekro¤ullar›ndan biri, sevgili Peygamberimize ha-
kâret eden bir fliir söylemifl, bunu ifliten Huzâa kabîlesinden bir genç, da-
yanamam›fl ve bafl›n› yarm›flt›. Bekro¤ullar›, bunu f›rsat bilip andlaflma
gere¤i tehlikeden emin olan Huzâa kabîlesine sald›rm›fllard›. Bu sald›r›-
ya, Kureyflli müflrikler, silâh vererek ve gizli adam göndererek yard›m et-
mifller, Harem-i flerîfde Huzâa kabîlesinden yirmiden fazla kimseyi öl-
dürmüfllerdi. Çarp›flma esnâs›nda Huzâa kabîlesinden bâz› müslümanlar,
peygamber efendimizden yard›m istemifllerdi. Huzâa kabîlesinden, gece
yap›lan bu bask›nlarda, Bekro¤ullar› aras›nda, Kureyflli müflriklerin de
bulundu¤unu görenler olmufltu. 

O gece, Medîne’de, Hazreti Meymûne vâlidemizin evinde bulunan sev-
gili Peygamberimiz, namaz k›lmak için kalk›p abdest al›rken; Allahü teâlâ-
n›n izni ile bir mûcize olarak, Mekke’deki müslümanlar›n kendisinden yar-
d›m taleb ettiklerini iflitmiflti. Onlara cevâb olarak; “LLeebbbbeeyykk!! = Dâvetini-
ze icâbet ediyorum!” buyurdu. Meymûne vâlidemiz, Peygamber efendimi-
zin yan›nda kimse olmad›¤› hâlde böyle konufltu¤unu görünce; “ Ya Resû-
lallah! yan›n›zda bir kimse mi var?” diye sordu. 

Sevgili Peygamberimiz ona, Mekke’de meydana gelen hâdiseyi ve Ku-
reyfllilerin bu ifle ortak olduklar›n› haber verdi. 

Kureyfl müflrikleri Benî Bekrlere yard›m ederek, Huzâa kabîlesine bask›n
yap›p onlar› öldürmekle, Hudeybiye sulhnâmesinin maddelerine ayk›r› hare-
ket etmifl, böylece sulhnâmeyi bozmufl oluyorlard›. Fakat, bu hâdiseden, o



s›rada fiam‘a ticâret için giden Kureyfl lideri Ebû Süfyan’›n haberi olmam›fl-
t›. fiam’dan dönünce hâdiseyi ona anlatt›lar ve; “Bu, mutlaka düzeltilmesi
lâz›m olan bir ifltir. Gizlenmesi mümkün de¤ildir. E¤er düzeltilmezse, Mu-
hammed bizi Mekke’den sürer!” dediler. Ebû Süfyan ise; Her ne kadar bu
hâdiseden benim haberim olmad›ysa da, yap›lan k›tal haberi Medîne’ye
ulaflmadan, sulhü yenileyip uzatmak üzere acele gitmem lâz›m” dedi.

Hâlbuki, sevgili Peygamberimiz, haberi ân›nda ö¤renmiflti. Ayr›ca hâdi-
seden üç gün sonra, Huzâa kabîlesinden Amr Bin Sâlim, yan›nda k›rk süvâ-
ri ile gelip, durumu Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimize
anlatt›. Habîbullah efendimiz de; ““HHuuzzââaa  oo¤¤uullllaarr››nnaa  yyaarrdd››mm  eettmmeezzsseemm,,  bbaa--
nnaa  ddaa  yyaarrdd››mm  oolluunnmmaass››nn!!”” buyurarak bir mektup yazd›rd›. Kureyfl müflrik-
lerine gönderilen bu mektupta, sevgili Peygamberimiz; ““......  SSiizz,,  yyaa  BBeekkrr
oo¤¤uullllaarr››  iillee  oollaann  iittttiiffââkk››nn››zzddaann  vvaazzggeeççiipp  ggeerrii  dduurruurrssuunnuuzz,,  yyââhhuutt  ddaa  HHuuzzââaa
oo¤¤uullllaarr››nnddaann  ööllddüürrüülleennlleerriinn  ddiiyyeettlleerriinnii  ööddeerrssiinniizz!!  fifiââyyeett  bbuu  ssööyylleeddiikklleerriimm--
ddeenn  bbiirriinnii  yyeerriinnee  ggeettiirrmmeeyyeecceekk  oolluurrssaann››zz,,  ssiizziinnllee  hhaarrbbeeddeeccee¤¤iimmii  bbiillddiirrii--
rriimm!!......”” buyuruyorlard›. 

Kureyflliler, bu merhameti dahi anlayamad›lar. “Hem ittifâk›m›z› kesme-
yiz, hem de diyeti ödemeyiz! Ancak harbedebiliriz” diye haber gönderdiler.
Fakat, böyle yapt›klar›na bin defâ piflmân olup, korkular›ndan muâhedeyi
yenilemek üzere Ebû Süfyân’› Medîne’ye do¤ru hemen yola ç›kard›lar. 

Daha Ebû Süfyân Medîne’ye gelmeden, sevgili Peygamberimiz, onun
gelece¤ini Eshâb-› kirâm›na bildirdi ve; ““fifiööyyllee  aannllaarr››mm  kkii,,  EEbbûû  SSüüffyyâânn,,  ssuull--
hhüü  yyeenniilleeyyiipp,,  ssuullhh  mmüüddddeettiinnii  ddee  uuzzaattmmaakk  üüzzeerree  ggeelliiyyoorr..  LLââkkiinn,,  mmuurrââdd››  hhââss››ll
oollmmaayy››pp  ggeellddii¤¤ii  ggiibbii  ggeerrii  ddöönneerr!!......”” buyurdu.

Henüz müslüman olmayan Ebû Süfyân, Medîne-i münevvereye geldi. K›-
z› ve Peygamber efendimizin mübârek han›m›, mü’minlerin annesi olan Üm-
mü Habîbe’nin evine gitti. Sevgili Peygamberimizin döfle¤i üzerine oturmak
istedi. Hazreti Ümmü Habîbe vâlidemiz, oturmadan yetiflip döfle¤i kald›rd›.
Babas› buna çok üzülüp; “Ey k›z›m! Bu döfle¤i benden mi esirgiyorsun? “ di-
yerek hayretini belirtince, Resûlullah’›n muhabbetini her fleyin üzerinde tutan
mü’minlerin annesi Hazreti Ümmü Habîbe, babas›na; “Bu döflek, Allahü te-
âlân›n Resûlünün döfle¤idir. Ona müflrikler oturamaz! Sen, müflrik ve necis-
sin! Bu döflek üzerine oturman, aslâ lây›k de¤ildir!” diye cevap verdi. 

Babas›; “Ey k›z›m! Evimden ayr›lal› sana bir fleyler olmufl!” deyince, o
da; “Elhamdülillah ki, Allahü teâlâ bana ‹slâmiyeti nasîb etti. Sen ise hâlâ,
iflitmeyen, görmeyen tafltan yap›lm›fl putlara tap›yorsun! Ey baba! Senin gi-
bi Kureyfl’in büyü¤ü ve yafll›s› olan bir kimse, nas›l olur da ‹slâm’a uzak ka-
l›r?...” dedi. Babas›, çok hiddetlenip; “Bana bu kadar hürmetsizlik edip câ-
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hillikle suçluyorsun! Demek ben, atalar›m›n senelerdir tapt›klar›n› b›rak›p,
Muhammed’in dinine mi girece¤im?!“ diyerek oradan ayr›ld›. 

Sevgili Peygamberimizin huzûruna gelen Kureyfl lideri; “Ben, Hudey-
biye sulhnâmesini yenilemek ve müddetini de uzatmak için geldim. Hay-
di, aram›zdaki bu muâhedeyi bir yaz› ile yenileyelim!” dedi. Habîb-i ek-
rem Sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz; ““BBiizz,,  HHuuddeeyybbiiyyee  ssuullhhnnââmmeessiinnee
aayykk››rr››  bbiirr  ddaavvrraann››flflttaa  bbuulluunnmmaayy››zz  vvee  oonnuu  ddee¤¤iiflflttiirrmmeeyyiizz!!”” buyurdu. Kureyfl
lideri, tekrar tekrar; “Sulhnâmeyi de¤ifltirelim! Yenileyelim!...” dediyse
de, sevgili Peygamberimiz, ona hiçbir cevabda bulunmad›. Kureyfl lideri
gösterdi¤i bütün çabalar›n hiçbir fayda vermedi¤ini görünce, Mekke’ye
dönüp, müflriklere durumu anlatt›. Müflrikler; “Demek hiçbir fley yapama-
dan geri döndün öyle mi?!...” diyerek onu k›nad›lar. Art›k onlar için bek-
lemekten baflka yapacak bir fley kalmam›flt›. 

Kim Mescid-i Harâm’a s›¤›n›rsa... 

Ebû Süfyân Medîne’den ayr›l›nca, Sevgili Peygamberimiz Mekke’yi
fethetmeye karar verdi. Çünkü Kureyflliler, ahdlerinde durmam›fllar ve an-
laflmay› bozmufllard›. Fakat bu s›rr› gâyet gizli tutuyor, müflriklere haz›r-
lanma f›rsat› vermeden ve Harem-i flerîf’te kan dökülmeden Mekke’yi
teslîm almak istiyordu. Bu bir harp tedbiri idi. Zirâ, Mekke fethedilince,
kim bilir niceleri müslüman olmakla flereflenecekti. 

Bu durumu, Hazreti Ebû Bekr’e ve eshâb›n›n ileri gelenlerinden bir ka-
ç›na bildirdi. Eshâb›na, sefer için haz›rl›k yapmalar›n› emredip, nereye gi-
dilece¤ini bildirmedi. Eshâb-› kirâm, cihâd için haz›rl›¤a bafllad›lar. Pey-
gamber efendimiz, ayr›ca çevredeki müslüman kabîlelerden Eslem, Eflca' ,
Cüheyne, Husayn, G›fâr, Müzeyne, Süleym, Damra ve Huzâao¤ullar›na
haber gönderdi; “AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  vvee  ââhhiirreett  ggüünnüünnee  îîmmâânn  eeddeennlleerr,,  rraammaazzâânn--
››  flfleerrîîffiinn  bbaaflfl››nnddaa  MMeeddîînnee’’ddee  bbuulluunnssuunnllaarr” buyruluyor, harbe kat›lmaya dâ-
vet ediliyordu. 

Habîbullah efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem, bir tedbir olarak, Mek-
ke’ye giden yollar› tutup irtibat› kesmek üzere, Hazreti Ömer’e vazife verdi.
Hazreti Ömer, derhal da¤ yollar›na, geçitlere ve di¤er yol bafllar›na nöbetçiler
dikip; “Mekke’ye gitmek isteyen herkesi geri çevireceksiniz!” emrini verdi. 

Sevgili Peygamberimiz, bu iflin gizlice yürütülmesi için; ““YYââ  RRââbb--
bbii!!YYuurrttllaarr››nnaa  aannss››zz››nn  vvaarr››pp,,  kkaavvuuflfluunnccaayyaa  kkaaddaarr,,  KKuurreeyyflfllliilleerriinn  ccââssuuss  vvee  hhaa--
bbeerrcciilleerriinnii  ttuutt,,  ggöörrmmeezz  vvee  iiflfliittmmeezz  eeyyllee..  BBiizzii  aannss››zz››nn  ggöörrüüpp  iiflfliittssiinnlleerr”” diyerek
Allahü teâlâya duâ ediyordu.
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Peygamber efendimiz, kuzeydeki müflrikler veya Bizansl›lar üzerine yü-
rünecek intibâ›n› vermek için de, Ebû Katâde hazretlerini askeri bir birlik ile
kuzeye, ‹zâm vâdisine do¤ru gönderdi. 

Bu arada Medîne’deki haz›rl›klar›, Mekkeli müflriklere bildirmek üzere
gönderilen bir mektubu, Sevgili Peygamberimiz bir mûcize olarak haber
verdi. Hazreti Ali’yi göndererek yakalatt›. 

Ramazan ay›n›n ikinci gününe kadar, çevre kabîlelerden yard›m gelmifl,
Ebû ‹nebe kuyusu bafl›ndaki karargâhda toplan›lm›flt›. Eshâb-› kirâm›n say›-
s› on iki bine ulaflm›flt›. Bunlardan dört bini Ensâr, yedi yüzü Muhâcir, geri
kalan› da çevredeki müslüman kabîlelerdendi. 

Sevgili Peygamberimiz, Medîne’ye vekil olarak, Abdullah bin Ümmi
Mektum hazretlerini b›rakt›. Zübeyr bin Avvâm hazretlerini de iki yüz kifli-
lik bir süvâri birli¤inin bafl›nda keflif kolu olarak ileri gönderdi. 

Âlemlerin efendisi, gönülleri Allahü teâlâ ve Resûlunun muhabbetiyle do-
lu olan on iki bin kiflilik muazzam ordusunun bafl›nda, Allahü teâlân›n ismi
ile yola ç›kt›lar. Bundan sekiz sene önce, iflkence, zulüm yap›larak hicrete
mecbur b›rak›ld›klar› yurtlar›na, Mekke’ye gidiyorlard›. Puthâne hâline çev-
rilen muazzam Kâbeyi putlardan temizlemeye gidiyorlard›... ‹natlar›ndan bir
türlü vaz geçmek istemeyen müflriklere, hak, adâlet ve merhamet gösterme-
ye gidiyorlard›... Allahü teâlân›n dinini yaymaya, oradakilerin ebedî cehen-
nem azâb›ndan kurtulmalar›na vesîle olmaya gidiyorlard›. Aman yâ Rabbi!
Bu ne büyük merhametti! ...

‹slâm ordusu Zü’l-huleyfe’ye geldi¤i s›rada, Mekke’den âilesi ile birlik-
te hicret eden Peygamber efendimizin amcas› Hazreti Abbâs ile karfl›laflt›.
Sevgili Peygamberimiz, amcas›n›n geldi¤ine çok sevindi ve; ““EEyy  AAbbbbââss!!
BBeenn  ppeeyyggaammbbeerrlleerriinn  ssoonnuunnccuussuu  oolldduu¤¤uumm  ggiibbii,,  sseenn  ddee,,  mmuuhhââcciirrlleerriinn  ssoonnuunn--
ccuussuussuunn”” buyurarak gönlünü ald›. Hazreti Abbâs’›n a¤›rl›klar›n› Medîne’ye
gönderdi. Hazreti Abbâs, Peygamber efendimizin yan›nda kal›p, Mekke’nin
fethine kat›ld›. 

Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz, Mekke’nin yak›n›n-
da bulunan Kudeyd’e geldi¤inde, flanl› Eshâb›na harp düzeni ald›rd›. Her bir
kabîleye ayr› ayr› sancaklar ve bayraklar verdi. Onlar›, her kabîlenin bayrak-
dâr ve sancâkdar›na teslîm etti. Muhâcirlerin bayra¤›n›, Hazreti Ali, Zübeyr
bin Avvâm ve Sad bin Ebi Vakkâs tafl›yordu. Ensâr›n on iki bayrakdâr›, Efl-
câlar›n ve Süleymlerin bir bayrakdâr›, Müzeynelerin üç, Eslemlerin iki, Hu-
zâao¤ullar›n›n üç, Cüheynelerin dört sancakdâr› vard›. 

Medîne’den ayr›lal› on gün olmufltu. Akflam üzeri Mekke’ye iyice yakla-
fl›lm›fl, yats› vaktinde Merruz-zahrân’a gelinmiflti. Peygamber efendimiz,
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Eshâb›na burada durmalar›n› emir buyurdu. Ayr›ca Hazreti Ömer’e vazife
verip, her mücâhidin atefl yakmas›n› da emir verdi. Bir anda on binden faz-
la atefl yan›nca, Mekke ayd›nl›¤a bo¤uldu. Hiçbir fleyden haberi olmayan
Mekkeli müflrikler, flaflk›na döndüler. Ne oldu¤unu anlamak için Ebû Süf-
yân’› görevlendirdiler. O da yan›na birini alarak ‹slâm ordusuna do¤ru giz-
lene gizlene yaklaflt›. Bu s›rada sevgili Peygamberimiz, Eshâb›ndan bâz›la-
r›na; ““EEbbûû  SSüüffyyâânn’’aa  ggöözz  kkuullaakk  oolluunnuuzz..  MMuuttllaakkaa  oonnuu  bbuulluurrssuunnuuzz!!”” buyurdu. 

Kureyflliler, ilerledikçe hayretleri art›yor, dehflete düflüyorlard›. Mek-
ke’nin çevresine ne kadar çok asker birikmiflti ve ne kadar çok da atefl yak-
m›fllard›... onlar, bunlar› konufla konufla, Erak isimli yere geldiler. 

Bu s›rada Peygamber efendimiz, yine; ““EEbbûû  SSüüffyyâânn,,  flfluu  aannddaa  EErraakk’’ttaadd››rr””
buyurdu. Hazreti Abbâs, onlar› tan›d› ve peygamber efendimizin huzûruna
götürdü. Yolda Ebû Süfyân, Hazreti Abbâs’a;”Haberler nas›ld›r?” diye sor-
du. O da; “Ey Ebû Süfyân! Sana yaz›klar olsun! Resûl aleyhisselâm, karfl› ko-
yamayaca¤›n›z bir ordu ile üzerinize geliyor. Yemin ederim ki, Kureyfllilerin
hâli yaman olacak. Vay onlar›n bafl›na geleceklere!“ dedi. Ebû Süfyân ve ya-
n›ndakiler, korku ile mücâhidlerin aras›ndan geçerek Sevgili Peygamberimi-
zin huzûr-i flerîflerine geldiler. Kâinât›n sultân›, onlar› güzel karfl›lad›. Mek-
keliler hakk›nda bilgi ald›. Geç vakitlere kadar konufltuktan sonra, onlar› ‹s-
lâm’a dâvet eyledi. Hâkim bin Hizâm ile Büdeyl, derhal Kelîme-i flehâdet ge-
tirerek müslüman oldu. Fakat Ebû Süfyân’›n tereddütü devâm ediyordu. 

Sabah olunca, merhamet deryâs› sevgili Peygamberimiz; “EEyy  EEbbûû  SSüüff--
yyâânn!!  YYaazz››kkllaarr  oollssuunn  ssaannaa!!  AAllllaahhüü  tteeââllââddaann  bbaaflflkkaa  iillââhh  bbuulluunnmmaadd››¤¤››nn››  öö¤¤rreenn--
mmee  zzaammâânn››  hhââllââ  ggeellmmeeddii  mmii??”” buyurdu. O da; “Anam babam sana fedâ ol-
sun! Yumuflak huylulukta ve flereflilikte ve akrabâ hakk›n› gözetmekte üstü-
ne yoktur. Sana etti¤imiz bu kadar cefâdan sonra, sen, hâlâ bizi hidâyet yo-
luna dâvet ediyorsun. Ne güzel kerem sahibisin. Allahdan baflka ilâh olma-
d›¤›na inand›m... E¤er olsayd› bana bir faydas› olurdu. Sen de Allah›n Resû-
lüsün” diyerek Eshâb› kirâmdan olmakla flereflendi. 

Hazreti Abbâs; “Yâ resûllallah! Ebû Süfyân’a Mekkelilerce itibâr kazan-
d›racak bir fley ihsân eder misiniz?” dedi. Peygamber efendimiz, bunu kabul
edip; ““KKiimm  EEbbûû  SSüüffyyâânn’’››nn  eevviinnee  ggiirreerr,,  ss››¤¤››nn››rrssaa,,  oonnaa  eemmâânn  vveerriillmmiiflflttiirr,,  ööllddüü--
rrüüllmmeekktteenn  kkuurrttuulluurr”” buyurdu. Ebû Süfyân hazretleri; “Yâ Resûlallah! Biraz
daha geniflletir misiniz? diye istirhamda bulununca, Sevgili Peygamberimiz;
““KKiimm  MMeesscciiddii  HHaarraammaa  ggiirreerr,,  ss››¤¤››nn››rrssaa  oonnaa  eemmâânn  vveerriillmmiiflflttiirr!!  KKiimm  kkaapp››ss››nn››
kkaappaayy››pp  eevviinnddee  oottuurruurrssaa,,  oonnaa  eemmâânn  vveerriillmmiiflflttiirr”” buyurdu. 

Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz, Ebû Süfyân’›n, ‹s-
lâm ordusunun heybetini ve çoklu¤unu görüp, Mekkeli müflriklere bunu an-
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latmas› için Hazreti Abbâs’a; ““OOnnuu,,  vvââddiinniinn  ddaarraalldd››¤¤››,,  aattllaarr››nn  ss››kk››flflaa  ss››kk››flflaa
ggeeççttii¤¤ii  ddaa¤¤  bboo¤¤aazz››nnaa  iilleett..  MMüüssllüümmaannllaarr››nn,,  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  oorrdduussuunnuunn  iihhttiiflflââ--
mm››nn››  ggöörrssüünn”” buyurdu.

Ebû Süfyân görmeliydi ki, flâhid oldu¤u manzaray› müflriklere anlats›n
ve karfl› ç›kan olmas›n... Böylece, Haremi flerîfte kan dökülmesin...

Hazreti Abbâs, Ebû Süfyân ile da¤ geçidine giderken, mücâhidler harp
düzenine girdi. Her kabîle, sancaklar›n› açm›fl oldu¤u hâlde geçitten geçme-
ye bafllad›lar. Her birinin üzeri z›rhl› ve silâhl› idi. Her grup geçerken tekbir
getiriyorlard›. Ebû Süfyân hazretleri; “Bunlar kim?” diye soruyor, Hazreti
Abbâs da; “Bunlar, Süleymo¤ullar›! Kumandanlar› Hâlid bin Velid’dir!” “
Bunlar G›fâro¤ullar›!” “ Bunlar Kâbo¤ullar›!...” diyerek cevap veriyordu.
Yeri gö¤ü; “Allahü ekber! Allahü ekber!” nidâlar› dolduruyor, mücâhidlerin
çoklu¤u ve silâhlar›n par›lt›lar› göz kamaflt›r›yordu. 

Hazreti Ebû Süfyân’›n en çok merak etti¤i, Fahr-i âlem sallallahü aleyhi
ve sellem efendimizdi. Onun çevresindeki askerlerin geçiflini çok merak edi-
yor, di¤erlerinden farkl› olaca¤›n› tahmin ediyordu. Bu sebeple s›k s›k;
“Bunlar Resûlullah›n birli¤i midir?” diye sormaktan kendini alam›yordu...
Nihâyet peygamberlerin sultân›, Âlemlerin efendisi günefl gibi, nûr saçarak
devesi Kusvâ’n›n üzerinde göründü. Etraf›nda Muhâcirler ve Ensâr bulunu-
yordu. Her biri tepeden t›rna¤a Dâvudi z›rhlara bürünmüfl, hindî k›l›çlar ku-
flanm›fl, cins atlara ve develere binmifl olarak geliyorlard›. 

Ebû Süfyân hazretleri onlar› görünce; kim bunlar yâ Abbâs diyerek me-
rakla sordu. O da; “Ortadaki Resûl aleyhisselâm. Etrâf›ndakiler de flehid ol-
mak aflk› ile yanan Ensâr ve Muhâcirlerdir!...” dedi. 

Sevgili peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem, onlar›n yan›ndan ge-
çerken Ebû Süfyân hazretlerine; ““BBuuggüünn,,  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn,,  KKââbbee’’nniinn  flflâânn››nn››
yyüücceelltteeccee¤¤ii  bbiirr  ggüünnddüürr..  BBuuggüünn,,  BBeeyyttuullllaahhaa  öörrttüü  öörrttüülleeccee¤¤ii  ggüünnddüürr!!  BBuuggüünn,,
mmeerrhhaammeett  ggüünnüüddüürr......  BBuuggüünn,,  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  KKuurreeyyflfllliilleerrii (‹slâm) iillee  aazzîîzz
eeddeeccee¤¤ii  bbiirr  ggüünnddüürr..”” buyurdu.

Hazreti Ebû Süfyân, görece¤ini görmüfl, iflitece¤ini de iflitmiflti. “Ben,
Kayserin de, Kisrân›n da saltanat›n› gördüm. Fakat böyle ihtiflaml›s›n› gör-
medim. Ben, hiçbir zaman bugünkü gibi bir ordu ve cemâat ile karfl›laflma-
d›m. Böyle bir orduya hiç kimse karfl› koyamaz. Onlara güç yetiremez.” di-
yerek Mekke’nin yolunu tuttu...

Ebû Süfyân Mekke’ye gelip, kendisini merakla bekleyen müflriklere
müslüman oldu¤unu aç›klad›ktan sonra, “Ey Kureyfl cemâati! Muhammed
aleyhisselâm karfl›s›nda dayanamayaca¤›n›z kadar büyük bir ordu ile yan›
bafl›n›za gelmifl bulunuyor. Bofl yere kendi kendinizi aldatmay›n›z. Müslü-

329



man olunuz ki, kurtulas›n›z. Ben sizin görmediklerinizi gördüm. Say›s›z ba-
had›rlar, atlar ve silahlar gördüm. Hiç kimsenin onlara gücü yetmez. Kim,
Ebû Süfyân’›n evine girerse, ona emân verilmifl, öldürülmekten kurtulmufl-
tur. Kim Beytullah’a s›¤›n›rsa, ona emân verilmifltir. Kim, evine girip kap›-
s›n› kapat›rsa, ona da emân verilmifltir.” dedi. 

Bunun üzerine müflriklerin az›l›lar›ndan bâz›lar›, Ebû Süfyân hazretleri-
ne karfl› ç›karak, hakâret ettiler. Hattâ, ‹slâm ordusuna karfl› ç›kmak için,
acele haz›rl›¤a bafllad›lar. Fakat bunlar›n say›lar› çok azd›. Di¤erleri, bunla-
ra iltifat etmeyip evlerine kofltular. Bir k›sm› da Mescid-i Harama s›¤›nd›lar. 

Server-i âlem sallallahü aleyhi ve sellem ve flanl› sahâbiler, Zîtuvâ vâdisi-
ne gelip topland›lar. Âlemlerin efendisi, mübârek gözleriyle Eshâb› kirâm›n›
flöyle bir süzdükten sonra, hât›r›na, sekiz sene önce Mekke’den ayr›l›fl›, hic-
reti geldi. O zaman saâdethânelerinin etraf›n› müflriklerin sard›¤›n›, Yâsin-i
flerîften âyeti kerîmeler okuyarak ç›kt›¤›n›, Hazreti Ebû Bekr ile kimselere
görünmeden Sevr ma¤aras›na girdiklerini, Mekke hudutlar›ndan ayr›lmadan
son bir defâ görüp, ““(Ey Mekke) VVaallllaahhii,,  bbiilliiyyoorruumm  kkii  sseenn,,  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn
yyaarraatttt››¤¤››  yyeerrlleerriinn  iiççiinnddee  eenn  hhaayy››rrll››ss››ss››nn..  RRaabbbbiimm  kkaatt››nnddaa  ddaa  bbeenniimm  yyaann››mmddaa  ddaa
eenn  sseevvggiillii  oollaann››ss››nn..  SSeennddeenn  zzoorrllaa  çç››kkaarr››llmmaamm››flfl  oollssaayydd››mm,,  sseennddeenn  çç››kkmmaazz  aayy--
rr››llmmaazzdd››mm..”” buyurdu¤unu, bu mahzûnlu¤u karfl›s›nda, Cebrâil aleyhisselâ-
m›n Kasas sûresi 85. âyeti kerîmesini okuyup, mübârek hât›r›n› tesellî etti¤i-
ni ve Mekke-i Mükerremeye dönece¤ini müjdeledi¤ini, bir avuç Eshâb› ile
Bedr’de, Uhud’da, Hendek’te, Hayber’de, Mûte’de düflmanlara nas›l gâlip
geldi¤ini hat›rlad›. fiimdi, on iki bin eshâb› etraf›nda pervâne olmufl, Mekke’-
ye girmek için bir emrini bekliyorlard›. Server-i âlem efendimiz, bütün bun-
lar› ihsân eden Allahü teâlâya, en derin minnet ve flükran duygular›yla dolu
olarak hamd etti. Tevâzu ile mübârek bafl›n› önüne e¤di.

Fahr-i kâinât efendimiz, kahraman Eshâb›n› dört gruba ay›rd›. Sa¤ kol ku-
mandanl›¤›na Hâlid bin Velid hazretlerini, sol kol kumandanl›¤›na Zübeyr bin
Avvâm hazretlerini, piyâdelerin bafl›na Ebû Übeyde bin Cerrâh hazretlerini, di-
¤er gruba da Sa’d bin Ubâde hazretlerini tâyin eyledi. Hazreti Hâlid, Mekke’nin
güneyinden girecek, müflriklerden kim karfl› ç›karsa cezâlar›n› verecek, Safâ te-
pesinde, Fahr-i kâinât efendimizle birleflecekti. Hazreti Zübeyr, Mekke’nin ku-
zeyinden girecek, Hacun mevkiine bayra¤›n› dikip Server-i âlem efendimizi
bekleyecekti. Bat›dan, Hazreti Sa’d bin Ubâde hazretleri ilerleyecekti. 

Resûl-i ekrem efendimiz, kumandanlar›na, ““SSiizzee  ssaalldd››rr››llmmaadd››kkççaa,,  aassllââ,,  hhiiçç
kkiimmsseeyyllee,,  ççaarrpp››flflmmaayyaa  ggiirrmmeeyyeecceekkssiinniizz..  HHiiçç  kkiimmsseeyyii  ööllddüürrmmeeyyeecceekkssiinniizz..”” bu-
yurdu. Ancak isimleri belirtilen on befl kifliden kim yakalan›rsa, Kâbe’nin ör-
tüsü alt›na bile gizlenseler, bafllar› uçurulacakt›.
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Hak geldi, bât›l zâil oldu... 
Ramazân› flerîfin on üçü, Cumâ günü idi. Mücâhidlerden en önce hareke-

te geçen, Hâlid bin Velîd hazretleri oldu. Mekke’nin güneyinden, Handeme
da¤›n›n, eteklerine geldiklerinde, az›l› Kureyfl müflriklerinin kendilerine ok
yâ¤d›rd›klar›n› gördü. ‹ki mücâhid flehîd olmufltu. Hazreti Hâlid, savafl dü-
zenindeki askerlerine, “Ancak bozguna u¤ray›p kaçanlar öldürülmeyecek-
tir.” emrini verdikten sonra, ileri at›ld›lar. Bir anda müflrikleri geriye püs-
kürttüler. Çarp›flma esnâs›nda yetmifl müflrik öldürüldü. Di¤erleri, da¤ bafl-
lar›na, evlerine kaçt›lar. 

Mukaddes Mekke’ye di¤er yönlerden giren flanl› sahâbiler, her hangi bir
direniflle karfl›laflmad›lar. Öldürülmesi emredilenler içinde befl tânesi yaka-
lan›p cezâlar› verildi. Di¤erleri Mekke’den kaçt›lar. Mücâhidler, büyük bir
heyecanla, dalga dalga, “Allahü ekber! Allahü ekber!” tekbirleri aras›nda
Mekkeye giriyorlard›. Server-i âlem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz,
devesi kusvân›n üzerinde terkisinde Üsâme bin Zeyd oldu¤u halde büyük bir
tevâzu içinde, do¤du¤u belde mukaddes Mekke’ye giriyordu. Kendisine bu
günleri gösteren Allahü teâlâya hamdediyor, Mekke’nin fethini müjdeleyen,
Fetih sûresini tilâvet buyuruyordu. 

Fahr-i kâinât efendimiz, büyük bir sürûr içinde, muzaffer Eshâb›n›n aras›n-
da Kâbe-i muazzamaya do¤ru yöneldiler. Sa¤›nda Hazreti Ebû Bekr, solunda
Üseyd bin Hudayr hazretleri oldu¤u halde Kâbe-i muazzamaya yaklaflt›lar.
Hacer-ül esvedi ziyâret ettikten sonra, telbiye ve tekbir getirdiler. Bunu sahâ-
bîler tâkib etti ve “Allahü ekber! Allahü ekber!” sesleri ile Mekke-i mükerre-
me semâlar› inlemeye bafllad›. Bu ulvî manzara karfl›s›nda Müslümanlar se-
vinç gözyafllar› döküyor. Harem-i flerîfe s›¤›nm›fl, evlerine kapanm›fl müflrik-
ler, korku ile beklefliyorlard›.

Sonra Âlemlerin efendisi ve flanl› Eshâb› tavâfa bafllad›lar. Tavâf›n ye-
dinci devresini bitirdikten sonra, devesinden inen sevgili Peygamberimiz,
makâm-› ‹brâhimde iki rekat namaz k›ld›.   Sonra Hazret-i Abbâs’›n kuyu-
dan ç›kard›¤› zemzemden içti. Zemzem ile abdest almay› arzu buyurdular.
Fahr-i kâinât efendimiz abdest al›rken, Eshâb-› kirâm, sevgili Peygamberi-
mizin mübârek vücûduna de¤en abdest suyunu yere düflürmeden havada ka-
p›flmaya bafllad›lar. Bu durumu gören müflrikler, “Biz hayât›m›zda böyle bir
hükümdar ne gördük ne de iflittik.” diyerek hayrete düfltüler.

Server-i âlem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz, Kâbe’nin çevresine
tafltan ve tahtadan yap›lm›fl bütün putlar›n y›k›lmas›n› murâd ettiler. ““HHaakk
ggeelliinnccee  bbââtt››ll  ggiiddeerr,,  bbââtt››ll  hheerr  zzaammaann  ggiiddiicciiddiirr..”” (‹srâ sûresi 81) meâlindeki
âyeti kerîmeyi okuyarak, mübârek elindeki asây› putlara do¤ru uzatt›lar.
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Âsân›n de¤di¤i her put, birer birer yüzü üzere y›k›l›verdi. Üç yüz altm›fl put
yerle bir edildi. 

Ö¤le vakti girdi¤inde, Resûl-i ekrem efendimiz Hazreti Bilâl’e Kâbe’de
ezân› flerîfi okumas›n› emir buyurdu. O da, derhâl bu mukâddes vazifeyi îfâ
eyledi. Ezân okunurken, müminlerin kalbinde engin bir sürûr meydana geli-
yor, müflrikler ise ziyâde elem ve üzüntü içinde kahroluyorlard›.

Sevgili Peygamberimiz, Kâbe’nin anahtar›n› istedi. Getirdiler. ‹çerdeki
resimleri ve y›k›lan bütün putlar› temizlettikten sonra, yan›nda Hazreti Üsâ-
me bin Zeyd, Hazreti Bilâl, Hazreti Osman bin Talhâ oldu¤u halde, Kâbe’ye
girdiler. Peygamber efendimiz, içerde kap›y› arkas›na alarak iki rekat namaz
k›ld›. Her köflede tekbir getirip duâ eyledi. Hâlid bin Velid hazretleri kap›-
n›n önünde duruyor. Halk›n oraya y›¤›lmas›na mâni olmaya çal›fl›yordu.

Kâinât›n sultân›, Kâbe’nin kap›s›n›n iki kanad›ndan iki mübârek eliyle tut-
mufltu. Bütün Kureyflliler Mescid-i Harama dolmufllar, korku ile kar›fl›k ümit-
le, sevgili Peygamberimize bak›yorlard›. Zirâ onlar, Peygamber efendimize
ve eshâb›na her türlü iflkenceyi yapm›fllard›. Boyunlar›na ip ba¤lay›p, sürü-
müfllerdi. Atefle at›p, yakmaya çal›flm›fllard›. K›zg›n kayalar› gö¤üslerine ko-
yup, bay›l›ncaya kadar iflkence yapm›fllard›. Ateflte k›zart›lm›fl fliflleri vücut-
lar›na sokmufllard›. Üç sene aç susuz bir mahalleye hapsedip, her fleyden
mahrum b›rakm›fllard›. Ayaklar›ndan develere ba¤lay›p, ayr› yönlere çekmek
sûretiyle parçalam›fllard›. Hepsinden öte yurtlar›ndan ç›karm›fllard›. Bu yet-
miyormufl gibi, tamâmen ortadan kald›rmak için kaç defâ harbetmifllerdi. 

Fakat bütün bunlara ra¤men ümitli idiler. Çünkü karfl›lar›nda, âlemlere
rahmet olarak gönderilen merhamet deryâs› vard›. Sevgili Peygamberimiz,
bir müddet onlara bakt›ktan sonra, ““EEyy  KKuurreeyyflfl  cceemmaaââttii,,  flfliimmddii  hhaakkkk››nn››zzddaa
bbeenniimm  nnee  yyaappaaccaa¤¤››mm››  zzaann  eeddiiyyoorrssuunnuuzz..”” buyurdular. Onlar da; “Biz senden
hay›r bekliyor, hay›r ümîd ediyoruz. Çünkü sen, kerîm kardeflsin. Kerem ve
iyilik sâhibi bir kardeflimizin o¤lusun. Bize gâlip geldin. Senden iyilik umu-
yoruz” dediler. 

Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem onlara tebessüm buyurdular ve
““BBeenniimm  hhââlliimmllee  ssiizziinn  hhââlliinniizz,,  YYûûssuuff  (aleyhisselâm›n) kkaarrddeeflfllleerriinnee  ssööyylleeddii¤¤ii
ggiibbii  oollaaccaakktt››rr..  OOnnuunn  ggiibbii  bbeenn  ddee;;  bbuuggüünn (den sonra günâh›n›z› yüzlerinize
vurmak sûretiyle benim taraf›mdan) ssiizzee,,  bbiirr  kk››nnaammaa  vvee  aayy››ppllaammaa  yyookkttuurr..
AAllllaahhüü  tteeââllââ  ssiizzii  mmaa¤¤ffiirreett  bbuuyyuurrssuunn..(Yûsuf süresi 92) ddiiyyoorruumm..  GGiiddiinniizz..
HHüürrssüünnüüzz,,  sseerrbbeessttssiinniizz..”” buyurdu. 

Bu muazzam merhamet, kat› kalbleri yumuflatm›fl, nefret hâlini muhab-
bete çevirmiflti. Âlemlerin efendisi, onlar› ‹slâma dâvet edince, müslüman
olmak için topland›lar. Sevgili Peygamberimiz, peygamberli¤ini, Kureyflli-
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lere bildirip ilk ‹slâma dâvet etti¤i Safâ tepesine ç›kt›. Yine orada, büyük kü-
çük kad›n erkek bütün Mekkelilerin bî’at›n› kabûl etti. Böylece Kureyflliler
müslüman olarak Eshâb› kirâm aras›na kat›lmakla flereflendiler. 

Erkeklerle sözlefltikten sonra kad›nlardan da bâz› konularda söz al›nd›. 
Allahü teâlâya flirk koflmamak, Peygamber efendimize isyân etmemek,

h›rs›zl›k yapmamak, iffet ve nâmusunu korumak, k›z çocuklar›n› öldürme-
mek bunlardand›. Müslüman olan kad›nlar›n içinde öldürülecek kimselerin
listesinde ismi bulunan Hazreti Ebû Süfyân’›n han›m› Hind de vard›. Fakat
Âlemlere rahmet olan sevgili Peygamberimiz onu da ba¤›fllam›flt›. Müslü-
man olan herkes evlerindeki bütün putlar› k›rd›lar. Çevre kabîlelere askerî
birlikler gönderilerek oralardaki putlar da yerle bir edildi. Böylece hakk›n
gelmesi ile bât›l›n kökü kaz›nd›. Merhamete kavuflanlar aras›nda Ebû
Cehl’in o¤lu ‹krime, Hazreti Hamza’y› flehîd eden Vahfli gibi kimseler de
vard›. Bunlardan hazreti ‹krime Yermük muharebesinde flehid düflmüfltü.
Hazreti Vahfli de Yemâme savafl›nda Müseylemet-ül- Kezzâb’› öldürmüfltü. 
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Hemân Allâh içün halk› severdi bu¤z ederdi hem 
Ne dost olmufltu nefsiyçün ne düflman ol kerem-kân› 

Ne güldü kahkahayla ol ne sögdü nesneye hergiz 
Güzel sözlü güleç yüzlüydü her ân ol kerem-kân› 

Hayâ vü hilm ile mevsûf idi hem lûtf u hürmetle 
Gelip yalvaran› koymazd› giryân ol kerem-kân› 

Kabul eylerdi özri suçlulardan afv ü lûtfuyla 
Azîmü'l-hulk idi flefkatli hannân ol kerem-kân› 
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HUNEYN
GAZÂSI

Server-i âlem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz Mekke’yi fethetmek
niyetiyle Medîne’den ç›kt›klar› zaman Mekke çevresinde oturan Hevâzin ve
Sakîf ismindeki iki büyük kabîle müslümanlar bizim üzerimize yürüyecek
zann› ile savaflmak için haz›rl›k yapmaya bafllad›lar. Âlemlerin efendisinin
Mekke’yi fethetmek için geldi¤ini ö¤rendiklerinde biraz rahatlam›fllarsa da;
“Kureyfllilerden sonra s›ra muhakkak bize gelecektir.” düflüncesiyle haz›rl›k-
lar›na h›z verdiler. Ayr›ca; “Yemin ederiz ki müslümanlar iyi çarp›flan bir ka-
vimle karfl›laflmad›lar. O, bizim üzerimize yürümeden biz O’nun üzerine yü-
rüyelim de harb etmek nas›l olurmufl gösterelim” dediler. Hevâzin reisi Mâ-
lik bin Avf kumandas›nda yirmi bin kiflilik çok güçlü bir orduyla harekete
geçtiler. Askerlerinin cesâretini art›rmak ve zoru görünce kaçmamalar› için
bütün k›ymetli mallar›n›, kad›n ve çocuklar›n› da berâber götürüyorlard›. 

Bu haber k›sa zamanda Mekke’de duyuldu. Fahri kâinât efendimiz ha-
berin do¤rulu¤unu anlamak için Abdullah bin Ebî Hadred’i Hevâzin kabî-
lesine gönderdi. Hazreti Abdullah k›l›k k›yâfetini de¤ifltirerek düflman›n
içine girdi. Fikirlerini ve hareket tarzlar›n› ö¤renip durumu hemen sevgili
Peygamberimize bildirdi. 

Resûl-i ekrem efendimiz derhal flanl› Eshâb›n› toplad›. Mekke’ye yirmi
yafl›ndaki Attâb bin Esîd hazretlerini vâli yaparak süratle yola ç›kt›. On iki
bin kiflilik  ordusu ile müflrik Hevâzin ve Sakîf kabîlelerini karargâhlar›nda
bast›rmak istiyorlard›. Mücâhidlerin sanca¤›n› Hazreti Ali tafl›yor. Öncü
kuvvetlerin kumandanl›¤›n› da Hâlid bin Velîd hazretleri yap›yordu. Âlem-
lerin efendisi mi¤ferini ve üst üste z›rh›n› giymifl, Düldül ismindeki kat›r›na
binmiflti. fievvâl ay›n›n 11. günü Huneyn vâdisine var›ld›. O gece Server-i
âlem efendimiz ordusunu teftifl edip, harp düzenine soktu. Sabah namaz›n›
k›ld›rd›ktan sonra, harekete geçti.

Müflriklerin kumandan› geceden istifâde Huneyn vâdisinin iki yamac›na
ordusunu yerlefltirmifl pusu kurmufltu. Önde, birlikleri ile giden Hâlid bin
Velîd hazretleri pusudan habersiz geçide do¤ru at›n› sürmüfltü. Sabah›n ala-
ca karanl›¤› düflman› görmeyi engelliyordu. Bir anda binlerce ok mücâhid-



lerin üzerine ya¤maya bafllad›. Bu beklenmedik ok ya¤murundan kurtulmak
için mücâhidler geri çekilmek mecburiyetinde kald›lar. Bu h›zl› geri dönüfl
arkadan gelen askerlerin düzenini kar›flt›rd›. Onlar da geri çekilmek için dö-
nüfl yapt›¤›nda yirmi bin kiflilik düflman birliklerinin sel gibi vâdiye akmaya
bafllad›¤› görüldü. 

Sevgili Peygamberimiz tek bafl›na, hücuma kalkan müflriklere do¤ru ileri
at›ld›. Yaln›z Hazreti Abbâs, Hazreti Ebû Bekr ve yüz kadar kahraman sahâ-
bî ölmeyi göze al›p Resûl-i ekrem efendimize yetifltiler. Vücûdlar›n› sevgili
Peygamberimize kalkan yapt›lar. Hazreti Abbâs, kat›r›n dizgini, Süfyân bin
Hâris hazretleri de üzengisini tutarak h›z›n› kesmeye, Resûlullah efendimizin
düflman birliklerinin aras›na dalmas›na mâni olmaya çal›fl›yorlard›. Âlemle-
rin efendisi Allahü teâlân›n dîninin yok olaca¤›na üzüldü¤ünden; ““YYââ  AAbbbbââss!!
sseenn  oonnllaarraa  “Ey Medîneliler! Ey Semüre a¤ac›n›n alt›nda bî’at eden sahâbîler””
ddiiyyeerreekk  sseesslleenn!!”” buyurdu. Hazreti Abbâs iri yap›l› ve heybetli idi. Ba¤›rd›¤›
zaman sesi çok uzaklardan duyulurdu. Bütün gücü ile; “Ey Medîneliler! Ey
Semüre a¤ac›n›n alt›nda Peygamberimize söz veren eshâb da¤›lmay›n›z. Bu-
raya toplan›n›z.” diye ba¤›rd›. Bunu ifliten Eshâb-› kirâm geri dönmek istedi-
ler. Fakat hayvanlar›n›n pek ziyâde ürkmesi geri dönmelerine mâni oluyordu.
Nihâyet z›rh›n› k›l›c›n› m›zra¤›n› al›p hayvanlar›ndan kendilerini atmak mec-
bûriyetinde kald›lar. Süratle Resûlullah efendimizin yan›na yetiflip düflmanla
müthifl bir çarp›flmaya girdiler. “Allahü ekber! Allahü ekber!” sadâlar› yeri
gö¤ü inletiyor düflman› korkutup dehflete düflürüyorlard›. Bedr’de, Uhud’da,
Hendek’de ve Hayber’de pek büyük kahramanl›k gösteren Eshâb bilhassa
Hazreti Ali, Ebû Dücâne, Zübeyr bin Avvâm döne döne çarp›fl›yor düflman›
saf d›fl› edip, geri püskürtüyorlard›. 

Âlemlerin efendisi, Eshâb›n›n canla baflla yapt›¤› bu çarp›flmay› tâkib
ediyor mübârek dudaklar›ndan; ““AAllllaahh››mm  bbiizzee  yyaarrdd››mm››nn››  iinnddiirr..  fifiüüpphheessiizz  sseenn
oonnllaarr››nn  bbiizzee  ggââlliipp  ggeellmmeessiinnii  iisstteemmeezzssiinn..”” duâlar› iflitiliyordu. Sevgili Pey-
gamberimiz Allahü teâlâya olan yalvarmalar› aras›nda yerden bir avuç kum
ald›; ““YYüüzzlleerrii  kkaarraa  oollssuunn..”” buyurarak müflriklerin üzerine savurdu. Sevgili
Peygamberimizin bir mûcizesi olarak, düflman askerlerinden gözlerine kum
dolmad›k kimse kalmad›. Melekler de yard›ma gelmiflti. Peygamber efendi-
miz; ““AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  aanndd  oollssuunn  kkii  oonnllaarr  bboozzgguunnaa  uu¤¤rraadd››llaarr..”” buyurdular.
Müflrikler, bozulmaya, geri dönüp kaçmaya bafllam›fllard›. Geri döndükçe
pefllerinde flanl› sahâbîleri görüyorlar, harp meydan›na getirdikleri han›mla-
r›n› çocuklar›n› ve mallar›n› b›rakarak son sür’atle kaç›yorlard›. 

Harp meydan›nda yetmifl ölü, alt› bin esir ve hadsiz hesaps›z mal b›rak-
m›fllard›. Kaçanlar›n bir k›sm› Tâif kalesine s›¤›nd›. Bir k›sm› da Nahle’ye
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Evtas’a gittiler. Kumandanlar› Mâlik bin Avf Tâif’e s›¤›nanlar aras›nda idi.
Eshâb-› kirâm onlar› bir müddet tâkip etti. Evtas’ta yine fliddetli çarp›flmalar
oldu. Düflman yine bozguna u¤rad›. 

Bu gazâda Allahü teâlân›n izni Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem
efendimizin himmeti bereketi ile zafer yine müslümanlar›n olmufltu. Dört
flehîd verilmifl, bâz› sahâbîler de yaralanm›flt›. Hâlid bin Velîd hazretlerinin
de yaral› oldu¤unu ifliten sevgili Peygamberimiz, onun yan›na varm›fl yara-
s›n› mübârek elleriyle s›vazlay›nca yara ân›nda iyi olmufltu. 
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Cân›m kurban olsun senin yoluna, 
Ad› güzel, kendi güzel Muhammed, 
fiefâat eylesin  kemter kuluna, 
Ad› güzel, kendi güzel Muhammed 

Mü'min olanlar›n çoktur cefâs›, 
Âhirette olur zevk u sefâs›, 
On sekiz bin âlemin Mustafâ's›, 
Ad› güzel, kendi güzel Muhammed 

Yedi kat gökleri seyrân eyleyen, 
Kürsünün üstünde cevlân eyleyen. 
Mi'râc›nda ümmetini dileyen, 
Ad› güzel, kendi güzel Muhammed 

Yunus neyler iki cihân› sensiz,
Sen hak peygambersin fleksiz, gümâns›z 
Sana uymayanlar gider imâns›z, 
Ad› güzel, kendi güzel Muhammed.



337

TÂ‹F SEFER‹

Kâinât›n sultân› sallallahü aleyhi ve sellem Tâif’e kaçan düflman›n da
üzerine yürüyerek kesin netîceyi almak istiyordu. Mekke’ye yak›n olan bu
kale, küfrün son, fakat en muhkem kalelerinden biriydi. Peygamber efendi-
miz hicretten önce Tâif’e gelip bir ay onlara nasîhat etmiflti. Fakat Tâifliler,
Âlemlerin efendisine görülmedik iflkence ve zulümlerde bulunmufllard›.
Hattâ mübârek ayaklar›n› kan içinde b›rakm›fllard›. Efendimiz burada Zeyd
bin Hârise hazretleriyle hayat›n›n en ac›kl› ve en ›zd›rapl› günlerini yaflam›fl-
t›. Sevgili Peygamberimiz, Hâlid bin Velid hazretlerini önden gönderdi.
fianl› Eshâb›yla kendileri arkadan Tâif önlerine geldiler. Sakîf kabîlesi muh-
kem olan kalelerine önceden bol mikdarda yiyecek depo etmifllerdi. Eshâb-
› kirâm›n geldi¤ini görünce kap›lar› kapat›p savunmaya geçtiler. Kalenin ya-
k›nlar›na kadar sokulan mücâhidlere ok at›fllar› ile karfl›l›k veriyorlard›. Ve
savafl bu flekilde devâm ediyordu. Tâifliler bir türlü kaleden ç›k›p da mey-
danda, gö¤üs gö¤üse çarp›flmaya cesâret edemiyorlard›.

Eshâb-› kirâmdan bâz›lar› kalenin içine manc›n›kla tafl at›lmas›n› teklif
ettiler. Peygamber efendimiz, uygun görüp, manc›n›klar yapt›rd›. Onlarla
müflriklere tafl att›rarak muhâsaraya devâm etti. Eshâb-› kirâm canla baflla
u¤rafl›yor bir an önce kaleyi fethetmeye çal›fl›yorlard›. Bu arada on dört sa-
hâbî flehâdet mertebesine kavuflmufltu. Fakat kalenin çok muhkem olmas›
fethi engelliyordu. 

Muhâsaran›n yirminci gününe do¤ru bir gece, Resûl-i ekrem sallallahü
aleyhi ve sellem efendimiz, rüyâs›nda kendisine hediye edilen bir kab dolu-
su tereya¤›n›n bir horoz taraf›ndan gagalan›p yere döküldü¤ünü gördü. Bu-
nu Tâif’in bu sene fethedilmeyece¤ine yorarak muhâsaray› kald›rd›. 

Merhamet deryâs› olan sevgili Peygamberimiz bundan 8 sene önce ken-
disine eziyet eden Tâifliler için; “‹zin verirsen flu da¤lar› bafllar›na çevireyim
“diyen mele¤e; “BBeenn  ââlleemmlleerree  rraahhmmeett  oollaarraakk  ggöönnddeerriillddiimm..  ‹‹ssttee¤¤iimm  tteekk  flfleeyy
AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  bbuu  mmüüflflrriikklleerriinn  zzuullmmüünnddeenn  hhaakk  tteeââllââyyaa  hhiiççbbiirr  oorrttaakk  kkooflflmmaakk--
ss››zz››nn  iibbââddeett  eeddeecceekk  bbiirr  nneessiill  oorrttaayyaa  çç››kkaarr››llmmaass››..”” buyurmufltu. fiimdi de mer-
hamet buyururup; ““YYââ  RRaabbbbii!!  SSaakkîîfflliilleerree  ddoo¤¤rruu  yyoolluu  ggöösstteerr!!  OOnnllaarr››  bbiizzee  ggee--
ttiirr..”” diye duâ ediyordu. 
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Habîb-i ekrem efendimiz Eshâb› ile Tâif’ten ayr›l›p Hüneyn’de ele geçi-
rilen esirler ile ganîmetlerin topland›¤› Cirâne’ye geldi. Alt› bin esirin yan›
s›ra yirmi binden ziyâde büyük, ve k›rk binden ziyâde de küçük bafl hayvan
ile hesaps›z zînet eflyâs› ganîmet al›nm›flt›. Onlar›, hak sahibi mücâhidlere
paylaflt›rm›flt›. O s›rada Hevâzin kabîlesinden bir heyetin huzûra kabûl edil-
mek için istirhâmda bulunduklar› ö¤renildi. Sevgili Peygamberimiz onlar›
kabûl etti. Hey’et Hevâzin kabîlesinin toptan müslüman oldu¤unu bildirince
Âlemlerin efendisi çok memnûn olmufllard›. Bunun üzerine kendisine düflen
esirleri derhal âzâd edip geri verdi. Eshâb› kirâm da ayn› flekilde sevgili Pey-
gamberimizi tâkib etti. Resûlullah efendimizin bir merhameti bir anda alt›
bin esirin hürriyetine kavuflmas›na sebep olmufltu. Bu haber, Tâif’e s›¤›nan
Hevâzin kabîlesinin reisi Mâlik bin Avf’a ulaflt›r›ld›¤›nda, o da gelip müslü-
man olmufltur. Peygamber efendimiz, onu ihsânlara bo¤mufltu. 

Art›k, burada yap›lacak ifl kalmam›flt›. Kâinât›n sultân› her zaman oldu-
¤u gibi muzaffer olarak Eshâb› ile Mekke’ye döndü. Attâb bin Esîd’i Mek-
ke’ye vâli yapt›. Muâz bin Cebel hazretlerini de din ifllerini ö¤retmek için b›-
rakt›. Kâbe-i muazzamay› tavâf edip umresini yapt›ktan sonra flanl› Eshâb›
ile tekrar Medîne’nin yolunu tuttular… 

Bir sene sonra, Tâifliler, müslüman olmak için alt› kiflilik bir hey’eti, Me-
dîne’ye sevgili Peygamberimizin huzûruna gönderdiler. Âlemlerin efendisi
bir sene önce Tâif’ten ayr›l›rken; “Yâ rabbi Sakîflilere do¤ru yolu göster on-
lar› bize getir.” diye duâ etmiflti. ‹flte flimdi Sakîfliler, müslüman olmak için
gelmifllerdi. Resûl-i ekrem efendimiz, onlar›n müslüman olmalar›na çok se-
vinip, kendilerine bâz› imtiyazlar verip Tâif’e gönderdi. Bafllar›na Osman
bin Ebi’l- Âs hazretlerini vâli tâyin eyledi. 



TEBÛK SEFER‹

Server-i âlem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz Medîne-i münevvere-
yi teflrif ettikten sonra, çeflitli devletlere elçiler gönderip onlar› ‹slâma dâvet
eyledi. Umman, Bahreyn hükümdarlar› tebeaas›yla müslüman olmakla fleref-
lendiler. Ayr›ca birçok kabîlelerden hey’etler gelerek Âlemlerin efendisine tâ-
bi olduklar›n› bildirdiler ve saâdete kavufltular.

Art›k ‹slâmiyet büyük bir h›zla yay›l›yordu. Çevre kabîlelere, devletlere
dinin esaslar›n› ö¤retmek üzere muallimler, onlar› idâre etmek için vâliler
gönderiliyordu. Hicretin dokuzuncu senesinde Medîne müslüman olan
hey’etlerin ak›n›na u¤rad›. 

Hicretin dokuzuncu senesinin Receb ay› idi. Bir gün Resûlullah efendi-
miz, Eshâb›na; ““BBuuggüünn  ssââlliihh  bbiirr  kkaarrddeeflfliinniizz  vveeffââtt  eeyylleeddii..  KKaallkk››nn››zz  oonnuunn  nnaa--
mmaazz››nn››  kk››ll››nn››zz..”” buyurdu. Peygamber efendimiz imâm olup gâib cenaze na-
maz›n› k›ld›rd›. Sonra buyurdular ki, ““KKaarrddeeflfliinniizz  NNeeccââflflii  EEsshhaammee  iiççiinn  AAll--
llaahhüü  tteeââllââddaann  mmaa¤¤ffiirreett  ttaalleepp  eettttiikk..””

Bir müddet sonra Habeflistan’dan gelen haberde Necâfli Eshame’nin
vefât etti¤i ö¤renildi. Peygamber efendimizin cenâze namaz›n› k›ld›rd›¤› gü-
ne rastl›yordu. 

‹slâmiyet’in Arab yar›m adas›nda h›zla yay›ld›¤› bu dokuzuncu senede
“‹slâm Devletini” k›skanan ve büyümesini engellemek isteyen Bizans impa-
ratoru Heraklius’a H›ristiyan Arablar; “fiu peygamberlik dâvâs›yla ortaya
ç›km›fl bulunan kifli vefât etti. Müslümanlar flimdi k›tl›k ve yokluk içindeler.
E¤er onlar› dînine çevirmek istiyorsan flimdi tam s›ras›d›r.” diye mektup
yazd›lar. Bu mektup üzerine Heraklius, k›rk bin kiflilik bir orduyu, Kubâd’›n
kumandas›nda müslümanlarla savaflmak için yola ç›kard›. 

Bu durumu haber alan Fahri kâinât efendimiz, Eshâb›n› toplayarak har-
be haz›rlanmalar›n› emir buyurdu. O sene kurakl›k oldu¤undan sahâbîler
maddî yönden büyük bir darl›k içinde bulunuyorlard›. Sâdece ticâret yapan-
lar›n durumu, biraz iyiydi. Peygamber efendimiz, Eshâb›n›n, harbe kat›la-
cak olan askerin techizât› için mâli yard›mda bulunmalar›n› da arzu buyur-
mufllard›. Efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem, bu arzular› sahâbileri ha-
rekete geçirdi. Herkes elinde avucunda ne varsa getiriyor, mal› ve can› ile
cihâda haz›rlanmaya çal›fl›yordu. 
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Peygamber efendimizin ma¤ara arkadafl› Hazreti Ebû Bekr, mal›n›n ta-
mâm›n› getirmiflti. Resûl-i Ekrem efendimiz, ““ÂÂiillee  eeffrrââdd››nnaa  nnee  bb››rraakktt››nn  yyââ
EEbbââ  BBeekkrr??”” buyurunca, o; “Allahü teâlây› ve Resûlünü b›rakt›m.” diye ce-
vap vermifltir. Hazreti Ömer mal›n›n yar›s›n› yard›m olarak getirmifl, Pey-
gamber efendimiz ona da; ““ÂÂiilleennee  nnee  bb››rraakktt››nn  yyââ  ÖÖmmeerr??”” diye suâl edince,
“Getirdiklerim kadar b›rakt›m ” diye cevap vermifl. Peygamber efendimiz
de; ““‹‹kkiinniizziinn  aarraass››nnddaakkii  ffaarrkk  ssöözzlleerriinniizz  aarraass››nnddaakkii  ffaarrkk  ggiibbiiddiirr..”” buyurmufl-
tur. Bunun üzerine Hazreti Ömer “Anam-babam sana fedâ olsun yâ Ebâ
Bekr! Hay›r yolundaki bütün yar›fllarda beni geçiyorsun. Art›k hiçbir fleyde
seni geçemeyece¤imi iyice anlad›m” diyerek onu takdir etmiflti.

Eshâb› kirâm gücü yetti¤i kadar yard›m etmeye çal›fl›yordu. Fakat münâf›k-
lar; “Siz gösterifl için veriyorsunuz.” diye Eshâb-› kirâmla alay ediyordu. Pey-
gamber efendimiz; ““KKiimm  bbuuggüünn  bbiirr  ssaaddaakkaa  vveerriirrssee,,  ssaaddaakkaass››  kk››yyââmmeett  ggüünnüü  AAll--
llaahhüü  tteeââllââ  kkaatt››nnddaa  oonnuunn  lleehhiinnddee  flflââhhiittlliikk  yyaappaaccaakktt››rr..”” buyurdu. Peygamber efen-
dimizin, mübârek sözleri üzerine mü’minler daha fazla yard›m etmeye bafllad›-
lar. Hazreti Osman bin Affân, ordunun üçte birini techîz etti. Böylece müslü-
manlar›n en fazla yard›m edeni oldu. Hazreti Osman ordunun ihtiyaçlar›n› o fle-
kilde karfl›lam›flt› ki, su tulumlar›n› tâmir ederken kullanacaklar› çuvald›z› bile
koymay› ihmâl etmemiflti. O’nun bu yard›m› üzerine Resûl-i ekrem sallallahü
aleyhi ve sellem efendimiz, ““BBuuggüünnddeenn  ssoonnrraa,,  OOssmmaann’’aa  ggüünnaahh  yyaazz››llmmaazz..”” bu-
yurdu. Maddi durumu çok zay›f olan sahâbîlerden biri de, cihâda yard›m seva-
b›na kavuflmak için o gece sabaha kadar bir hurma bahçesinde su çekmifl, ka-
zand›¤› hurmay› Peygamber efendimize getirmifl ve “Yâ Resûlallah! Rabbimin
r›zâs›n› kazanmak için elimde olan› getirdim. Kabûl buyurunuz.” demiflti.

Müslüman erkekler, ellerinden geldi¤i kadar yard›ma çal›fl›rken, kad›n-
lar da bu yolda kendilerine düflen vazifeyi hakk›yla yap›yorlard›. 

Tebük seferine haz›rland›klar› zaman, müslümanlar çok s›k›nt›l› bir za-
manda idiler. K›tl›k öyle fliddetli idi ki, elinde avucunda bir fleyi kalmayan
Eshâb-› kirâmdan pek çok kimseler Resûlullah efendimizin, huzûruna gelip;
“Yâ Resûlallah! Yaya kald›k! Yiyecek bir fleyimiz de yok! Bu gazâda sizden
ayr›lmay›p cihad sevâb›na kavuflmak isteriz.” diyorlard›. Sevgili Peygambe-
rimiz, onlara, kendilerini bindirecek bir fleyi kalmad›¤›n› üzülerek bildiri-
yorlard›. Bir defâs›nda Sâlim bin Umeyr, Abdullah bin Mugaffel, Ebû Ley-
lâ Mâzînî, Ulbe bin Zeyd, Amr bin Hümâm, Heremî bin Abdullah, ‹rbâd bin
Sâriye, sevgili Peygamberimizin huzûruna gelerek ayn› dilekte bulunmufl-
lard›. Efendimiz de onlara büyük bir üzüntü içinde; ““SSiizzii  bbiinnddiirreecceekk  bbiirr  flfleeyy
bbuullaamm››yyoorruumm..”” Buyurunca, onlar, Peygamber efendimizden ayr› kalmak ve
cihâda kat›lamaman›n verdi¤i üzüntü ile a¤lamaya bafllad›lar. Bunun üzerine
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Allahü teâlâ, flu âyeti kerîmeyi gönderdi. Meâlen; ““BBiirr  ddee  oo  kkiimmsseelleerree  ggüünnaahh
yyookkttuurr  kkii  kkeennddiilleerriinnii  bbiinnddiirriipp  ssaavvaaflflaa  sseevvkkeeddeessiinn  ddiiyyee  ssaannaa  ggeellddiikklleerrii  zzaammaann  oonn--
llaarraa  ““ssiizzii  bbiinnddiirreecceekk  bbiirr  hhaayyvvaann  bbuullaamm››yyoorruumm””  ddeemmiiflflttiinn..  BBuu  uu¤¤uurrddaa  ssaarrff  eeddeecceekk--
lleerrii  flfleeyyii  bbuullaammaadd››kkllaarr››nnddaann  ddoollaayy››  kkeeddeerrlleerriinnddeenn,,  ggöözzlleerrii  yyaaflfl  ddöökkee  ddöökkee  ddöönnddüü--
lleerr..”” (Tövbe sûresi 92) buyuruluyordu. Sonunda onlar› da Hazreti Abbâs ile
Hazreti Osman, gazâya haz›rlad›lar. 

Haz›rl›k tamamlan›nca Peygamber efendimiz orduyu Seniyet-ül Vedâ’da
toplad›. Gazâya kat›lmayan yok denecek kadar azd›. Resûl-i ekrem efendimiz,
orduyu toplay›p harekete karar verince Muhammet bin Mesleme’yi Medîne’de
kendi yerine b›rakt›. Sefere bafllayaca¤› s›rada, Peygamber efendimiz; ““YYaann››nn››--
zzaa  ffaazzllaa  aayyaakkkkaabb››  aall››nn››zz..  YYeeddeekk  aayyaakkkkaabb››nn››zz  bbuulluunndduu¤¤uu  mmüüddddeettççee  ss››kk››nntt››  ççeekk--
mmeezzssiinniizz”” buyurdu. 

Ordu hareket etti¤i zaman, münâf›klar›n bafl› Abdullah bin Übeyy, müslü-
manlar› korkutmak için, olmayacak söz söyledi. Hattâ; “Yemîn ederim ki, san-
ki O’nu ve Eshâb›n› ikifler ikifler iplere ba¤lanm›fl hâlde görür gibi oluyorum…”
diyordu. Fakat bu sözlere, Eshâb-› kirâm hiç ald›r›fl etmiyor, cihâda kat›lma afl-
k› gittikçe art›yordu. Bunu gören münâf›klar kahroluyorlard›. 

Resûlullah efendimiz Seniyyet-ül-Vedâ’dan Tebük’e hareket edece¤i za-
man, ordunun bayraklar›n› ve sancaklar›n› açt›rd›. En büyük sanca¤› Hazreti
Ebû Bekr’e, en büyük bayra¤› da Zübeyr bin Avvâm hazretlerine vermiflti. Evs
kabîlesinin bayra¤›n› Üseyd bin Hudayr’a, Hazrec kabîlesinin sanca¤›n› Ebû
Dücâne’ye verdi. Peygamber efendimizin kumandas›ndaki Eshâb-› kirâm›n sa-
y›s›, on bini süvâri olmak üzere, otuz bin kifli idi. Sa¤ kol kumandanl›¤›na Haz-
reti Talha bin Ubeydullah, sol kola da Abdurrahmân bin Avf hazretleri tâyin
edildi. 

fianl› sahâbîler pek s›cak bir havada ve Peygamberlerinin kumandas› alt›nda
harekete geçtiler. Bafllar›nda Allahü teâlân›n Habîbi olduktan sonra, yiyecek ve
içeceklerinin olmamas› onlar› yollar›ndan döndüremez; gidecekleri yolun uzak-
l›¤›, düflman askerlerinin çoklu¤u da gözlerini korkutamazd›. Bu hâlde her yere
gidilirdi.

Sevgili Peygamberimiz ve kahraman sahâbîler her konak yerinde bir müddet
istirâhattan sonra tekrar yollar›na devam ediyorlard›. Sekizci konak yerleri, Sâ-
lih aleyhisselâm›n kavminin helâk edildi¤i Hicr’di. Peygamberlerinin emrini
dinlemedikleri için Allahü teâlâ, fliddetli bir sayha yâni ses ile onlar› helâk etmifl-
ti. Kâinât›n sultân› eshâb›na; ““BBuu  ggeeccee  kkuuvvvveettllii  vvee  tteerrss  iissttiikkââmmeetttteenn  bbiirr  ff››rrtt››nnaa
eesseecceekkttiirr..  KKiimmssee  yyaann››nnddaa  aarrkkaaddaaflfl››  oollmmaadd››kkççaa  aayyaa¤¤aa  kkaallkkmmaass››nn..  HHeerrkkeess  ddeevveessii--
nniinn  ddiizziinnii  bbaa¤¤llaass››nn..  BBuurraass››  aazzââbb  iinneenn  yyeerrddiirr..  KKiimmssee  bbuu  ssuuddaann  iiççmmeessiinn  vvee  aabbddeesstt
aallmmaass››nn!!....”” buyurdular. Herkes bu emre uydu. Gece ç›kan kuvvetli bir f›rt›na her
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taraf› alt-üst etme¤e bafllad›. Bu s›rada devesini ba¤lamay› ihmâl eden biri, ara-
mak için tek bafl›na aya¤a kalkt›¤›nda f›rt›naya kap›larak sürüklenip Tayy da¤›-
n›n eteklerine at›ld›. Birisi de çok s›k›flm›flt›. Abdest bozmak için gitti¤i yerde,
Hunak denilen hastal›¤a yakaland›. Peygamber efendimizin duâ buyurmas› ile
yeniden s›hhate kavufltu. 

O sabah su kaplar›nda hiç su kalmam›flt›. Susuzluktan herkes ölecek hâle gel-
miflti. Münâf›klar bunu f›rsat bilip; “Muhammed gerçekten peygamber olsayd›,
duâ edip ya¤mur ya¤d›r›rd›.” Diye fitne ç›karmaya yeltendiler. Durum Âlemle-
rin efendisine arz edildi¤inde, mübârek ellerini kald›rd›lar ve Allahü teâlâya
ya¤mur ihsân etmesi için yalvard›lar. S›cak ve bulutsuz bir havada derhal ya¤-
mur bulutlar› peydâ oldu. fiiddetli bir ya¤mur bafllad›. Herkes kaplar›n› doldura-
rak abdest al›p, hayvanlar› sulad›. Ya¤mur durup bulutlar da¤›l›nca ya¤murun
yaln›z ordunun üzerine ya¤d›¤› görülmüfltü. Sevgili Peygamberimiz ve sahâbî-
ler tekbir getirdiler. Allahü teâlâya hamd ettiler. Münâf›klara da; “Art›k bir öz-
rünüz kalmad›. Allahü teâlâya ve Resûlüne îmân edin ve sâlih bir müslüman
olun!...” dediler. Fakat hayâs›z münâf›klar; “Ne olmufl ki?... Bir bulut geçerken
ya¤d› ve gitti!...”diye karfl›l›k verdiler. 

Açl›k da son haddine gelmiflti. Öyle ki, bir hurmay› iki kifli bölüflür vaziyete
düflmüfllerdi. fiiddetli s›ca¤a, çekilen açl›k ve susuzlu¤a ra¤men, Tebük’e yakla-
fl›lm›flt›. Habîb-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz; ““YYaarr››nn  iinnflflââaallllaahh
kkuuflfllluukk  vvaakkttiinnddee  TTeebbüükk  kkaayynnaa¤¤››nnaa  vvaarraaccaakkss››nn››zz..  BBeenn  ggeelliinncceeyyee  kkaaddaarr  oo  ssuuyyaa  eell
uuzzaattmmaayy››zz”” buyurdular. Ertesi gün oraya vard›lar. Kayna¤›n suyu oldukça azd›.
Sevgili Peygamberimiz, o sudan, bir kaba koydurdular ve içine mübârek elini
sokup duâ ettiler. Sonra kayna¤a döktüler. Sular bir anda kabar›p ço¤ald›. Otuz
bin kiflilik ‹slâm ordusu içti¤i hâlde hiç eksilmedi. Sonradan Fahr-i kâinât efen-
dimizin bir mûcizesi olan bu su ile her taraf suland›. O bölge yemyeflil bir sahra
olup, bereketlerle dolup taflt›. 

Resûl-i ekrem efendimiz, flanl› Eshâb› ile Tebük’e geldiklerinde, Bizansl›lar-
la, Âmile, Lahm ve Cüzâm gibi H›ristiyanlaflt›r›lm›fl Arab kabîlelerinden müte-
flekkil Rum ordular›n› karfl›lar›nda bulamad›lar. Mûte’de üç bin mücâhide karfl›
yüz bin kiflilik Rum ordusu ma¤lûb olmufltu. fiimdi ise, karfl›lar›nda otuz bin
mücâhid vard› ve komutanlar› Kâinât›n efendisi idi. Rumlar sevgili Peygambe-
rimizin kahraman Eshâb›n› toplay›p geldi¤ini duyunca, her biri kaçacak yer ara-
m›fllard›. 

Resûlullah efendimiz, Eshâb›yla istiflâre ederek Tebük’ten öte gitmediler. Bu
s›rada o bölgede oturan bâz› kabîleler ve devletler, ‹slâm ordusunun geldi¤ini
iflitmifllerdi. Korkular›ndan Peygamber efendimize birer hey’et gönderip, cizye
vermek üzere emân dilediler. Peygamber efendimiz, merhamet buyurup, teklif-
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lerini kabûl eyledi ve herbiriyle ayr› ayr› andlaflma maddeleri yaz›larak, emni-
yette olduklar› söylendi.

Tuzak… 

Server-i kâinât aleyhi efdalüssalevât efendimiz, yirmi güne yak›n düflman›
bekledi. Tebük’te Eshâb-› kirâm›yla nice sohbetler edip, gönüllerini nûr deryâs›
ile y›kad›. Mübârek kalbinden f›flk›ran feyz ve bereketleri onlar›n kalblerine ak›t-
t›. Yapt›¤› benzeri bulunmaz sohbetlerinden birinde buyurdu ki: ““‹‹nnssaannllaarr››nn  eenn
iiyyiissiinnii  vvee  flfleerreefflliissiinnii  ssiizzee  hhaabbeerr  vveerreeyyiimm  mmii??”” Eshâb-› kirâm; “Veriniz, yâ Resû-
lallah!” dediler. Bunun üzerine; ““‹‹nnssaannllaarr››nn  hhaayy››rrll››ss››,,  aatt››nn››nn  vveeyyaa  ddeevveessiinniinn  ss››rrtt››nn--
ddaa,,  yyââhhuutt  iikkii  aayyaa¤¤››nn››nn  üüzzeerriinnddee  ssoonn  nneeffeessiinnee  kkaaddaarr  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  yyoolluunnddaa  ççaall››--
flflaann  kkiimmsseeddiirr..  ‹‹nnssaannllaarr››nn  kkööttüüssüü  ddee,,  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  KKiittââbb››nn››  ookkuuyyuupp  oonnddaann  hhiiçç
ffaayyddaallaannaammaayyaann  aazzgg››nn  kkiimmsseeddiirr”” buyurdu.

fiehîdlik hakk›nda soran bir kimseye de; “VVaarrll››¤¤››mm››  yyeedd--ii  kkuuddrreettiinnddee  bbuulluunn--
dduurraann  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  yyeemmîînn  eeddeerriimm  kkii,,  flfleehhîîddlleerr,,  kk››yyââmmeett  ggüünnüü,,  kk››ll››ççllaarr››  bbooyyuunnllaa--
rr››nnddaa  aass››ll››  oollaarraakk  ggeelleecceekklleerr..  NNûûrrddaann  mmiinnbbeerrlleerriinn  üüzzeerriinnee  oottuurraaccaakkllaarrdd››rr”” buyur-
dular. 

Tebük’ten Medîne’ye dönmek için haz›rl›klar yap›ld›¤› bir s›ra, açl›ktan daya-
n›lamayacak hâle gelen sahâbîler, durumlar›n› Peygamber efendimize arzettiler.
Resûlullah efendimiz onlar›n arta kalan yemeklerini bir deri yayg› üzerine toplat-
t›. Bunlar küçük bir tencereyi zor doldurdu. Server-i âlem sallallahü aleyhi ve sel-
lem efendimiz, abdestini tâzeleyip iki rekat namaz k›ld›. Mübârek ellerini aç›p yi-
yeceklerin bereketli olmas› için duâ eylediler. Sonra Eshâb›na, kablar›n› getirme-
lerini emrettiler. Koca orduda hiç bir kab bofl b›rak›lmayacak flekilde dolduruldu.
Ayr›ca, bütün mücâhidler doyuncuya kadar yedikleri hâlde, sofradaki yiyecekle-
rin hiç eksilmedi¤i görüldü. 

Mücâhidler, Tebük’ten ayr›l›p Medîne’nin yolunu tutmufllard›. Bir gece mü-
nâf›klar, ilerdeki dar geçitte, sevgili Peygamberimize tuzak kurup öldürmek üze-
re aralar›nda anlaflt›lar ve pusuda bekleme¤e bafllad›lar. Peygamber efendimizin
devesinin yular›n› Ammâr bin Yâser hazretleri çekiyor, arkas›nda da Hazreti Hu-
zeyfe bin Yemân geliyordu. Münâf›klar›n anlafl›p, sû-i kast tertib ettiklerini Ceb-
râil aleyhisselâm, haber verdi. Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendi-
miz oraya yaklafl›nca, bu münâf›k grubu yüzlerini maskeleyerek hücûma geçti-
ler. Hazreti Huzeyfe; “Ey Allahü teâlân›n düflmanlar›!” diyerek elindeki sopa ile
münâf›klara ve hayvanlar›na vurmaya bafllad›. Bu ba¤›r›p ça¤›rmadan korkan on
iki münâf›k, derhal askerlerin aras›na kar›flt›lar. Resûlullah efendimiz, onlar›n
isimlerini Hazreti Huzeyfe’ye bildirdi ve baflkalar›na söylememesini tenbih etti. 
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Hâdiseyi ifliterek huzûra gelen Üseyd bin Hudayr hazretleri, Peygamber efen-
dimize; “Can›m sana fedâ olsun yâ Resûlallah! Onlar› bana bildir de bafllar›n› si-
ze getireyim!” diyerek çok yalvard›. Fakat Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem
müsaade etmedi.

Mescid-i D›râr

Nihâyet sevgili Peygamberimiz ve kahraman Eshâb›, Bizansl›lar›n gözünü
korkutmufl, mukâvemetlerini k›rm›fl olarak, nûrlu Medîne’ye yaklaflm›fllard›. Kâ-
inât›n sultân›, Medîne’ye çok yak›n olan Zî-Evân denilen yerde, Eshâb›na konak-
lamalar›n› emretti. Sahâbîler dinlenirken birkaç münâf›k, sevgili Peygamberimi-
ze gelip, Mescid-i D›râr’a teflrif etmesini istedi. 

Mescid-i D›râr, Kubâ’da bulunuyordu. Resûlullah efendimiz, Medîne’ye hic-
reti esnâs›nda Kubâ’da yapt›rd›¤› ilk mescidin karfl›s›na münâf›klar taraf›ndan ya-
p›lm›flt›. Sevgili Peygamberimiz, Eshâb›yla Tebük’e giderken, münâf›klar huzû-
ra gelip; “Yâ Resûlallah! Yeni bir mescid yapt›k, teflrif edip bize namaz k›ld›r›r
m›s›n›z?” diyerek dâvet etmifller, fakat sefer hâlinde olan Âlemlerin efendisi, na-
sîb olursa Tebük’ten dönüflte u¤rayabileceklerini buyurmufllard›. 

Münâf›klar›n maksad›; müslüman cemâati bölmek, kendi emellerine âlet et-
mek, fitne ç›kararak onlar› bibirlerine düflürmekti. Hattâ, Bizans askerlerini Me-
dîne’ye dâvet edip, bu mescide depo ettikleri silahlarla onlara yard›m edecekler-
di. Peygamber efendimizin orada namaz k›lmas›n› sa¤lamakla, Mescid-i D›-
râr’›n mukaddes bir yer oldu¤u intibâ› hâs›l olacakt›. Böylece müslümanlar ora-
da namaz k›lmak için birbirleriyle yar›fl edecek ve güyâ münâf›klar›n a¤›na dü-
fleceklerdi!...

Server-i âlem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz, münâf›klar›n bu dâvetini
kabûl buyurmufl, gitme¤e karar vermiflti. Allahü teâlâ Tevbe sûresinin 107-108.
âyet-i kerîmelerini göndererek iflin iç yüzünü bildirdi. Bunun üzerine Âlemlerin
efendisi, Mâlik bin Duhflüm ile Âs›m bin Adiy’e; ““fifiuu,,  hhaallkk››  zzââlliimm  oollaann  mmeesscciiddee  ggii--
rriinniizz..  OOnnuu  yy››kk››nn››zz,,  yyaakk››nn››zz”” buyurdular. Onlar akflam ile yats› aras›nda gidip, binâ-
y› atefle verdiler. Sonra da y›k›p yerle bir ettiler. Münâf›klardan hiç ses ç›kmad›.

Peygamber efendimizin ve flanl› eshâb›n›n gelmekte oldu¤unu ifliten Medîne-
liler, derhal toparlan›p büyük bir heyecanla karfl›lamaya ç›kt›lar… 

Sevgili Peygamberimizin Tebük seferi dönüflünden iki ay sonra, münâf›klar›n
bafl› Abdullah bin Übeyy öldü. Bundan sonra münâf›klar›n birlikleri bozulup da-
¤›ld›lar.

Böylece, sâdece münâf›klar›n de¤il, Arabistan’da müflriklerin ve Yahûdilerin
de bafllar› ezilmifl, ‹slâma karfl› durma, engelleme faaliyetleri söndürülmüfl oldu. 
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VEDÂ HACCI

‹slâm’›n befl flart›ndan biri olan Hac da, hicretin dokuzuncu y›l›nda farz k›-
l›nd›. Nâzil olan âyet-i kerîmede buyuruluyordu ki: ““OOrraaddaa  (Kâbe’de) aappaaçç››kk
aallââmmeettlleerr,,  ‹‹bbrrââhhiimm’’iinn  mmaakkââmm››  vvaarrdd››rr..  KKiimm  oorraayyaa  ggiirreerrssee  ttaaaarrrruuzzddaann  eemmîînn  oolluurr..
OOnnaa  bbiirr  yyooll  bbuullaabbiilleennlleerriinn (gücü yetenlerin) oo  BBeeyytt’’ii  hhaacc  (ve ziyâret) eettmmeessii,,
AAllllaahhüü  tteeââllââ’’nn››nn  iinnssaannllaarr  üüzzeerriinnddee  bbiirr  hhaakkkk››dd››rr,,  ffaarrzz››dd››rr..  KKiimm  bbuu  ffaarrzz››  iinnkkâârr
eeddeerrssee,,  flflüüpphheessiizz  kkii,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ  bbüüttüünn  ââlleemmlleerrddeenn  mmüüssttaaggnnîîddiirr.. (Âl-i ‹mrân sû-
resi:97)

Fahri Âlem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz, Allahü teâlân›n bu emri-
ni Eshâb›na bildirdi. O sene Hazreti Ebû Bekr’i üçyüz kiflilik bir kâfileye hac
emîri tâyin etti. Bu kâfilede bulunan Eshâb-› kirâm, Hazreti Ebû Bekr’in emir-
li¤inde Mekke’ye gitti. Bu s›rada “Berâe sûresinin ilk âyet-i kerîmeleri nâzil ol-
du. Burada muâhede hakk›ndaki bâz› hükümler bildirildi. Sevgili Peygamberi-
miz bunu bildirmek üzere Hazreti Ali’yi de Mekke’ye gönderdi.

O zaman Araplar aras›nda yayg›n olan bir gelene¤e göre, bir anlaflma ya-
p›l›r veya yap›lm›fl bir antlaflma bozulursa, bunu bizzat yapan veya onun tâ-
yîn etti¤i bir akrabâs› îlân ederdi. Peygamber efendimiz, bu ifl için Hazreti
Ali’yi Hac kafilesinin ard›ndan Mekke’ye gönderdi. Hazreti Ali kâfileye ye-
tiflip birlikte Mekke’ye girdiler. 

Hazreti Ebû Bekr bir hutbe okudu ve hac ibâdetini anlatt›. Eshâb-› kîram aley-
himürr›dvân, ö¤retilen esaslara göre hac yapt›lar. Hac ibâdeti edâ edilirken, Haz-
reti Ali de Minâ’da “Cemre-i Akabe” denilen yerde bir hutbe okudu. Bu hutbe-
sinde; 

“Ey insanlar! Beni size Resûlullah gönderdi” diyerek söze bafllad› ve Berâe
sûresinin ilk Âyet-i kerîmesini okudu. Bundan sonra; “Ben size dört fleyi bildir-
meye me’murûm” dedi. Bu dört husus flunlar idi. 

11- Mü’minlerden baflka hiç kimse Cennet’e giremez.
22- Bu seneden sonra hiçbir müflrik, Kâbe’ye yaklaflamayacak.
33- Hiçbir kimse Kâbe’yi ç›plak tavâf etmeyecek.(o zaman müflrikler Kâ-

be’yi ç›plak olduklar› halde tavâf ederlerdi.)
44- Her kimin Resûlullah ile andlaflmas› varsa, müddeti bitinceye kadar mû-

teber olacak. Bunun d›fl›ndakilere dört ay mühlet tan›nm›flt›r. Bundan sonra hiç-
bir müflrik için ahd ve himâye yoktur.
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O günden sonra hiçbir müflrik, Kâbe’ye gelmedi ve hiç kimse ç›plak olarak
Kâbe’yi tavâf etmedi. Bu hususlar bildirildikten sonra, müflriklerden ço¤u
Müslüman oldu. Hac farîzas› yerine getirildikten sonra, Hazreti Ebû Bekr ve
Hazreti Ali, yanlar›ndaki Eshâb-› kirâm ile Medîne’ye döndüler.

Hicretin onuncu y›l›nda ‹slâmiyet bütün Arab yar›madas›na yay›ld›. Ara-
bistan’›n her taraf›ndan insanlar Medîne’ye geliyor; Müslüman olmakla fleref-
lenmek, ebedî saâdete kavuflmak için birbirleriyle yar›fl ediyorlard›. Art›k Ara-
bistan’da Müslümanlara karfl› koyacak hiçbir kuvvet kalmam›fl, ‹slâmiyet her
tarafa hâkim olmufltu. Sâdece bâz› Yahudi ve H›ristiyan kabîleleri Müslüman
olmam›flt›. 

Sevgili Peygamberimiz hicretin onuncu y›l›nda, Hâlid bin Velîd’i dört yüz
mücâhid ile Yemen civâr›nda bulunan Hâris bin Ka’bo¤ullar›n› ‹slâma dâvet
etmek üzere gönderdi. Halid bin Velîd hazretleri Resûlullah efendimizin emri
üzerine bu kabîleyi üç gün üst üste ‹slâma dâvet etti. Onlar da dâvete icâbet
ederek müslüman oldular. Yine bu y›lda Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sel-
lem efendimiz, Necrânl› H›ristiyanlarla sulh andlaflmas› yapt›. Bunlardan bâz›-
lar› daha sonra kendiliklerinden müslüman oldu. Ayn› y›l Hazreti Ali de, Es-
hâb-› kirâmdan üç yüz kifli ile birlikte, Yemen’de bulunan Medlec kabîlesini ‹s-
lâm’a dâvet etmek için gönderildi. Önce karfl› ç›kmalar›na ra¤men, daha sonra
müslüman oldular. Peygamber efendimiz, bu sene, ‹slâm’›n yay›ld›¤› bütün
beldelere vâliler ve zekât toplamak üzere görevliler (âmil, sâi) gönderdi. 

Hicretin onuncu senesinde Peygamber efendimiz, hac için haz›rlan›p Medî-
ne’deki müslümanlara da hac için haz›rlanmalar›n› emir buyurdu. Medîne d›-
fl›nda bulunanlara da haber gönderdi. Bunun üzerine binlerce müslüman Medî-
ne’de topland›. Haz›rl›klar tamamlan›nca, sevgili Peygamberimiz Zilka’de ay›-
n›n 25. günü k›rk bin kiflilik bir kafile ile ö¤le namaz›ndan sonra Medîne’den
hareket etti. Server-i kâinât efendimiz; ““EEyy  AAllllaahh››mm!!  BBuunnuu  bbaannaa,,  iiççiinnddee  rriiyyââ,,
ggöösstteerriiflfl  vvee  flflööhhrreett  bbuulluunnmmaayyaann  mmeebbrrûûrr  vvee  mmââkkbbuull  bbiirr  hhaacc  kk››ll”” diyerek duâ ey-
ledi. ‹hrâma girip, Cebrâil aleyhisselâm›n haber vermesi ile yüksek sesle, telbi-
ye getirmeye bafllad›. Buna eshâb-› kirâm da kat›l›nca, yer gök telbiye nidâlar›
ile inlemeye bafllad›. “Lebbeyk! Allahümme lebbeyk! Lebbeyk! Lâ flerîke leke
lebbeyk! ‹nnel hamde venni’mete leke vel mülke lâ flerikelek!...” Sevgili Pey-
gamberimiz, kesilmek üzere 100 kurbanl›k deve götürdü. 10 gün süren yolcu-
luktan sonra, Zilhicce’nin 4. günü Mekke’ye vard›lar. Yemen’den ve di¤er bel-
delerden hac yapmak üzere gelenlerin de kat›lmas›yla, müslümanlar›n say›s›
124 bini aflt›. Sevgili Peygamberimiz, zilhiccenin 8. günü Mina’ya, 9. (Arefe)
günü Arafat’a gittiler. Arafat vâdisinin ortas›nda ö¤leden sonra, Kusvâ ad›nda-
ki devesinin üstünde, Vedâ Hutbesini okuyup eshâb-› kirâm ile vedâlaflt›lar. 



VEDÂ HUTBES‹

...Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyorum, belki bu seneden son-
ra sizinle burada ebedî olarak bir daha birleflemeyece¤im.

‹nsanlar! Bu günleriniz nas›l mukaddes bir gün ise, bu aylar›n›z nas›l mu-
kaddes bir ay ise, bu flehriniz (Mekke) nas›l mübârek bir flehir ise, canlar›-
n›z, mallar›n›z, namûslar›n›z da öyle mukaddestir. Her türlü tecâvüzden ko-
runmufltur.

Eshâb›m! Yar›n Rabbinize kavuflacaks›n›z ve bugünkü her hâl ve hareke-
tinizden muhakkak sorulacaks›n›z. Sak›n benden sonra eski sap›kl›klara dö-
nüp de birbirinizin boynunu vurmay›n›z! Bu vasiyetimi burada bulunanlar
bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki bildirilen kimse, burada bulunup ifli-
tenden daha iyi anlayarak muhâfaza etmifl olur. 

Eshâb›m! Kimin yan›nda bir emânet varsa onu sahibine versin! Fâizin
her çeflidi kald›r›lm›flt›r. Aya¤›m›n alt›ndad›r. Lâkin borcunuzun asl›n› ver-
meniz gerekir. Ne zulm ediniz, ne de zulme u¤ray›n›z. Allahü teâlân›n em-
riyle, fâizcilik art›k yasakt›r. Câhiliyyetten kalma bu çirkin âdetin her türlü-
sü aya¤›m›n alt›ndad›r. ‹lk kald›rd›¤›m fâiz de Abdülmuttalip’in o¤lu (am-
cam) Abbâs’›n fâizidir. 

Eshâb›m! Câhiliyet devrinde güdülen kan dâvâlar› da tamâmen kald›r›l-
m›flt›r. Kald›rd›¤›m ilk kan dâvâs› Abdülmuttalib’in torunu (amcamo¤lu)
Rebîa’n›n kan dâvâs›d›r.

Ey insanlar! Harb edebilmek için haram aylar›n yerlerini de¤ifltirmek,
flüphesiz ki, küfürde çok ileri gitmektir. Bu, kâfirlerin kendisi ile dalâlete dü-
flürüldükleri bir fleydir. Bir sene, helâl olarak kabûl ettikleri (bir ay›), öbür
sene haram olarak îlân ederler. Cenâb-› Hakk’›n helâl ve haram k›ld›klar›n›n
say›s›na uydurmak için bunu yaparlar. Onlar, Allahü teâlân›n haram k›ld›¤›-
n› helâl, helâl k›ld›¤›n› da haram ederler. 

Hiç flüphe yok ki, zaman Allahü teâlân›n yaratt›¤› gündeki flekil ve nizâ-
m›na dönmüfltür. 

Ey insanlar! Bu gün fleytan, sizin flu topraklar›n›zda yeniden te’sir ve hâ-
kimiyetini kurma gücünü ebedî sûrette kaybetmifltir. Fakat siz; bu kald›rd›-
¤›m fleyler d›fl›nda, küçük gördü¤ünüz ifllerde ona uyarsan›z bu onu memnûn
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edecektir. Dîninizi korumak için bunlardan da sak›n›n›z! 
Ey insanlar! Kad›nlar›n haklar›n› gözetmenizi ve bu hususta Allahü te-

âlâdan korkman›z› tavsiye ederim. Siz, kad›nlar›, Allahü teâlân›n emâneti
olarak ald›n›z; onlar›n nâmuslar›n› ve iffetlerini Allahü teâlâ ad›na söz vere-
rek helâl edindiniz. Sizin kad›nlar üzerinde hakk›n›z; onlar›n da sizin üzeri-
nizde haklar› vard›r. Sizin kad›nlar üzerindeki hakk›n›z; onlar›n, âile mahre-
miyetinizi, sizin hofllanmad›¤›n›z hiç bir kimseye çi¤netmemeleridir. E¤er
râz› olmad›¤›n›z herhangi bir kimseyi âile yuvan›za al›rlarsa, onlar› hafifçe
dö¤üp sak›nd›rabilirsiniz. Kad›nlar›n da sizin üzerinizdeki haklar›, meflrû bir
flekilde, her türlü yiyim ve giyimlerini te’min etmenizdir.

Ey mü’minler! Size bir emânet b›rak›yorum ki, ona s›k› sar›ld›kça, yolu-
nuzu hiç flafl›rmazs›n›z. O emânet, Allahü teâlân›n kitâb› Kur’ân-› kerîmdir.
(Baflka rivâyetlerde; “ Sünnetim” ve “Ehl-i beytim” diye de bildirilmifltir.)

Ey Mü’minler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi muhâfaza ediniz! Müslü-
man, müslüman›n kardeflidir ve böylece bütün müslümanlar kardefltir. Din
kardeflinize âid olan herhangi bir hakka tecâvüz, baflkas›na helâl de¤ildir.
Me¤er ki gönül hofllu¤uyla kendisi vermifl olsun. 

Eshâb›m! Nefsinize (kendinize) zulmetmeyiniz. Kendinizin de üzeriniz-
de hakk› vard›r. 

Ey insanlar! Allahü teâlâ her hak sâhibine hakk›n› (Kur’ân-› kerîmde)
vermifltir. Vârise, vasiyete lüzum yoktur. Çocuk kimin döfle¤inde do¤mufl-
sa, ona âittir. Zinâ eden için mahrûmiyet vard›r. Babas›ndan baflkas›na âit
soy iddiâ eden soysuz, yâhud efendisinden baflkas›na intisâba kalkan nankör,
Allahü teâlân›n gazâb›na, meleklerin ve bütün müslümanlar›n lânetine u¤ra-
s›n! Cenâb-› Hak, bu gibi insanlar›n ne tövbelerini, ne de adâlet ile flehâdet-
lerini kabûl eder. 

Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Baban›z da birdir; hepiniz Âdem’in çocukla-
r›s›n›z. Âdem ise topraktand›r. Allah kat›nda en k›ymetliniz, takvâs› çok ola-
n›n›zd›r. Arab›n Arab olmayana bir üstünlü¤ü yoktur. Üstünlük ancak takvâ
iledir. 

Ey insanlar! Yar›n beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?!...”
Eshâb-› kirâm; “Allahü teâlan›n dînini tebli¤ ettin. Vazifeni yerine getir-

din. Bize vasiyet ve nasîhatte bulundun, diye flehâdet ederiz” dediler. 
Bunun üzerine Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz, mü-

bârek flehâdet parma¤›n› kald›rarak cemâat üzerine indirdiler ve; “fiâhid ol
yâ Rab! fiâhid ol yâ Rab! fiâhid ol yâ Rab!” buyurdular. 

Sevgili Peygamberimiz, Vedâ Hutbesi’ni okudu¤u gün, Mâide sûresinin;
““BBuuggüünn  ddîînniinniizzii  ssiizziinn  iiççiinn  iikkmmââll  eeyylleeddiimm..  ÜÜzzeerriinniizzee  oollaann  nnîîmmeettiimmii  ttaammaamm--
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llaadd››mm  vvee  ssiizzee  ddiinn  oollaarraakk  ‹‹ssllââmmiiyyeett’’ii  vveerrmmeekkllee  rrââzz››  oolldduumm……”” meâlindeki 3.
âyet-i kerîmesi nâzil oldu. Peygamber efendimiz, bu âyet-i kerîmeyi, Eshâb-
› kirâma okuyunca Hazreti Ebû Bekr a¤lamaya bafllad›. Eshâb-› kirâm, a¤la-
mas›n›n sebebini sorunca; “Bu âyet-i kerîme , Resûlullah’›n vefât›n›n yak›n
oldu¤una delâlet ediyor. Onun için a¤l›yorum” buyurdu.

Resûlullah efendimiz Mekke’de 10 gün kal›p, Vedâ Hacc›n› yapt› ve
Vedâ tavâf›n› yaparak Medîne’ye döndü. Vedâ hacc›ndan sonra, Eshâb-›
kirâm geldikleri yerlere gidip, Resûlullah‘›n bildirdi¤i ve emretti¤i fleyleri
oralarda anlatt›lar.

Hicretin onuncu y›l›nda vukû bulan bir hâdise de, Peygamberlik iddiâs›n-
da bulunan yalanc›lar›n ortaya ç›kmas›d›r. Bunlardan birisi Yemen’de orta-
ya ç›kan Esved-i Ansî’dir. Sevgili Peygamberimizin emri üzerine Esved-i
Ansî, Yemen’deki Müslümanlar taraf›ndan evinde öldürüldü.. (Di¤eri Mü-
seylemet-ül Kezzâb’d›r. Peygamber efendimizin vefât›ndan sonra Hazreti
Ebû Bekr, Müseyleme üzerine Hâlid bin Velîd kumandas›nda bir ordu gön-
derdi. Müseyleme, Vahfli “rad›yallahü anh” taraf›ndan öldürüldü).
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G›nây› sevmeyip fakr› severdi fahr ederdi hem 
K›l›p miskinleri kendine ihvân ol kerem-kân› 

Yamal›klar dikip esvâb›na na'lin giyip dahî 
Var›p her hastaya eylerdi dermân ol kerem-kân› 

Hem ehl-i beytinin hizmetlerin bizzat ederdi hofl 
Kamu müflkilleri eylerdi âsân ol kerem-kân› 

E¤er hubz-i flaîr ü mercimek çorbas› ekliyçün 
Olunsa da'vet olurdu o mihmân ol kerem-kân› 

Binerdi geh deve geh at ve geh kat›r gehi merkeb 
Yal›n ayak yürürdü kâh o sultân ol kerem-kân› 



VEFÂTI

Hicretin onbirinci senesi idi. Cebrâil aleyhisselâm, bu sene geldi¤inde
sevgili Peygamberimize, Kur’ân-› kerîmi iki defâ bafltan sona okudu. Hâlbu-
ki, daha önceki y›llarda Kur’ân-› kerîmi bir defâ okumufltu. Server-i âlem
sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz, Cebrâil aleyhisselâm›n, en son teblî¤
etti¤i ““AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  yyaarrdd››mm››  vvee  zzaaffeerr  ggüünnüü  ggeelliipp,,  iinnssaannllaarr››nn,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ--
nn››nn  ddîînniinnee (‹slâmiyet’e) aakk››nn  aakk››nn  ggiirrddiikklleerriinnii  ggöörrüünnccee,,  RRaabbbbiinnii  hhaammdd  iillee  tteess--
bbîîhh  eett!!  OO’’nnddaann  aaff  ddiillee!!  ÇÇüünnkküü  OO,,  tteevvbbeelleerrii  ddââiimmââ  kkaabbûûll  eeddeerr..”” meâlindeki
Nasr sûresini dinledikten sonra; ““YYââ  CCeebbrrââiill!!  ‹‹ççiimmddeenn,,  ööllüümmüümmüünn  yyaakkllaaflfltt››--
¤¤››nn››  dduuyyuuyyoorruumm”” buyurdu. Bunun üzerine Cebrâil aleyhisselâm, flu âyet-i
kerîmeleri okudu, meâlen: ““ÂÂhh››rreett,,  sseenniinn  iiççiinn  ddüünnyyââddaann  ddaahhaa  hhaayy››rrll››dd››rr..
RRaabbbbiinn  ssaannaa  rrââzz››  oolldduumm  ddeeyyiinncceeyyee  kkaaddaarr  hheerr  iisstteeddii¤¤iinnii  vveerreecceekk..””  (Duhâ sû-
resi: 4,5)

Sevgili Peygamberimiz, o gün Medîne’de bulunan bütün Eshâb-› kirâm›-
n›n, ö¤le namaz›nda mescidde toplanmalar› için haber gönderdi. Server-i
âlem efendimiz, namaz› k›ld›rd›ktan sonra, bir hutbe irâd ettiler. Bu öyle bir
hutbe idi ki, dinleyen bütün kalbler ürpermifl, gözlerden yafllar boflanm›flt›.
Daha sonra; ““EEyy  iinnssaannllaarr!!  SSiizziinn  PPeeyyggaammbbeerriinniizz  oollaarraakk  bbeennii  nnaass››ll  bbuulldduunnuuzz””
buyurunca, Eshâb-› kirâm ; “Yâ Resûlallah! Allahü teâlâ, sana bizim taraf›-
m›zdan bol bol hay›rlar ihsân buyursun. Sen, bizim için çok flefkâtli bir ba-
ba, nasîhatte bulunan flefkâtli bir kardefl gibiydin. Allahü teâlân›n sana lüt-
fetti¤i Peygamberlik vazifesini yerine getirdin. Vahyedilenleri bize ulaflt›r-
d›n. Rabbinin yoluna, ‹slâm’a hikmet ile, güzel nasîhat ile dâvet ettin, ça¤›r-
d›n. Allahü teâlâ sana en güzel ve en yüksek karfl›l›klar versin“ dediler. 

Peygamber efendimiz; ““EEyy  mmüü’’mmiinnlleerr!!  AAllllaahh  aaflflkk››nnaa  kkiimmiinn  bbeennddee  hhaakkkk››
vvaarrssaa,,  kkaallkkss››nn  ggeellssiinn,,  kk››yyââmmeetttteenn  öönnccee  bbuurraaddaa  aallss››nn”” buyurdular. Fakat, hak-
k›n› almak için kalk›p gelen olmad›. Resûlullah efendimiz, ikinci ve üçüncü
defâlar da Allahü teâlân›n ad›n› anarak; ”HHaakkkk››  oollaann  ggeellssiinn  aallss››nn” buyurdu.
Bunun üzerine Eshâb-› kirâmdan pîr-i fânî olan Hazreti Ukâfle kalkt›. Resû-
lullah’›n huzûruna vard›. Sonra; “Anam-babam sana fedâ olsun yâ Resûlal-
lah! Tebük gazâs›nda seninle beraberdim. Tebük’ten ayr›ld›¤›m›z s›rada be-
nim devemle, sizinki yan yana gelmifllerdi. Ben devemden indim. Sana yak-
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laflt›m. Maksad›m senin mübârek vücûdunu öpmekti, o zaman kamç› ile s›r-
t›ma vurmufltun. Niçin vurdu¤unu bilmiyorum” dedi.

Peygamber efendimiz; “YYââ  UUkkââflflee!!  AAllllaahhüü  tteeââllââ  sseennii,,  RReessûûllüünnüünn  kkaasstteenn
vvuurrmmaass››nnddaann  mmuuhhââffaazzaa  eeyylleessiinn..  YYââ  BBiillââll!!  KK››zz››mm  FFââtt››mmaa’’nn››nn  eevviinnee  ggiitt..  OO
kkaammçç››yy››  bbaannaa  ggeettiirr”” diye emretti. Hazreti Bilâl, mescidden ç›kt›. Elini bafl›-
na koymufl, “Resûlullah kendisine k›sas yapt›racak!” diye hayretler içerisin-
de kalm›flt›. Eve var›nca kap›y› çal›p; “Ey Resûlullah’›n kerîmesi! Bana Re-
sûlullah›n kamç›s›n› ver!” deyince Hazreti Fât›ma vâlidemiz; “Yâ Bilâl!
fiimdi ne hac zamân›, ne de gazâ! Babam kamç›y› ne yapacak?” diye sordu.
Hazreti Bilâl: “Ey Fât›ma! haberin yokmu? Resûlullah’a onunla k›sas yap›-
lacak!” dedi. 

Fât›ma vâlidemiz; “Yâ Bilâl! Resûlullah’tan k›sas ile hakk›n› almaya ki-
min gönlü râz› olur? Mâdem ki, istedi vereyim. Fakat Hasan ve Hüseyin’e
söyle, hakk›n› kim alacaksa, k›sas› kendilerine yapt›rs›nlar. O zât, hakk›n›
onlardan als›n. Sak›n Resûlullah’a k›sas yapt›rmas›nlar” diye Hazreti Bilâl’e
s›k›ca tenbih etti. Hazreti Bilâl mescide geldi ve kamç›y› Resûlullah efendi-
mize, O da Hazreti Ukâfle’ye verdi. 

Ebû Bekr ve Ömer bu durumu görünce; “Ey Ukâfle! ‹flte biz yan›nda ha-
z›r›z, hakk›n› bizden al. Ne olur, Resûlullah’dan alma!” diye yalvard›lar. Bu-
nun üzerine Peygamber efendimiz Hazreti Ebû Bekr’e; “EEyy  EEbbûû  BBeekkrr!!  SSeenn
bb››rraakk,,  ççeekkiill  aarraaddaann..  EEyy  ÖÖmmeerr!!  HHaayyddii  sseenn  ddee  ççeekkiill..  AAllllaahhüü  tteeaallââ,,  ssiizziinn  yyüükksseekk
ddeerreecceenniizzii  bbiillmmeekktteeddiirr”” buyurdu. Sonra Hazreti Ali kalkt›; “Ey Ukâfle! Re-
sûlullah’a vurmana, gönlüm raz› olmuyor, iflte s›rt›m ve karn›m, Gel hakk›-
n› benden al, istersen yüz kerre vur. Fakat Resûlullah’a dokunma!” deyince,
Peygamber efendimiz; ““EEyy  AAllii!!  SSeenn  ddee  oottuurr..  AAllllaahhüü  tteeââllââ,,  sseenniinn  ddee  yyüükksseekk
mmeerrtteebbeennii,,  dduurruummuunnuu  bbiillmmeekktteeddiirr”” buyurdu. Bu defa Hazreti Hasen ile Hü-
seyin kalkt›lar; “Ey Ukâfle! Sen de biliyorsun ki, biz Resûlullah’›n torunla-
r›y›z. Onun için bize k›sas, Resûlullah’a k›sas demektir. Hakk›n› bizden al,
ne olur Resûlullah’a vurma!” deyince, Peygamber efendimiz, onlara; “SSiizz  ddee
oottuurruunnuuzz,,  eeyy  iikkii  ggöözzüümmüünn  nneeflfl’’eelleerrii”” buyurdular. Sonra; ““EEyy  UUkkââflflee!!  GGeell
vvuurr!!”” buyurdular. 

Ukâfle; “Yâ Resûlallah! Sen bana vurdu¤un zaman benim vücûdum aç›k-
t›” deyince, sevgili Peygamberimiz Mübârek s›rt›n› açt›. Bu s›rada Eshâb-›
kirâmdan h›çk›r›klar duyuldu; “Yâ Ukâfle! Resûlullah’›n Mübârek s›rt›na
vuracak m›s›n?” dediler. Herkes üzüntü içerisinde beklefliyordu. Hazreti
Ukâfle, Resûlullah efendimizin mübârek s›rt›ndaki Peygamberlik mührünü
görünce, birden bire; “Anam-babam sana fedâ olsun yâ Resûlallah! Hakk›n›
almak için, senin o mübârek s›rt›na vurmaya, sana k›sas yapmaya kimin gü-

351



cü yeter, buna kim cesaret edebilir?” diyerek, Kâinat›n sultân›n›n mübârek
mühr-i nübüvvetini öpüverdi. Bunun üzerine Resûl-i ekrem sallallahü aley-
hi ve sellem efendimiz ona; ““HHaayy››rr,,  yyaa  vvuurraaccaakkss››nn,,  yyââhhuudd  aaffffeeddeecceekkssiinn”” bu-
yurunca, Ukâfle hazretleri; “Can›m sana fedâ olsun yâ Resûlallah! Affettim.
Acaba Allahü teâlâ da beni k›yamet gününde affeder mi?” dedi. 

Peygamber efendimiz; ““KKiimm,,  bbeenniimm  CCeennnneett’’tteekkii  aarrkkaaddaaflfl››mm››  ggöörrmmeekk  iiss--
tteerrssee,,  bbuu  ppîîrr--ii  ffâânnîîyyee  (ihtiyara) bbaakkss››nn”” buyurdular. Resûlullah efendimizin
bu mübârek sözünü duyan Eshâb-› kirâm, onun iki gözü aras›ndan öpmeye
bafllad›. Hepsi; “Ne mutlu sana, ne mutlu sana! Ey Ukâfle! Resûlullah ile be-
raber olman›n hürmetine, Cennet’te yüksek derecelere kavufltun” diyorlard›.

Safer ay›n›n son günleriydi. Âlemlerin efendisi sallallahü aleyhi ve sel-
lem, kuzeydeki Bizans imparatorlu¤unun, müslümanlar için büyük bir tehli-
ke olmadan önce, onlar› tekrar ‹slâm’a dâvet etmek, kabûl etmezlerse har-
betmek ve ‹slâm Devleti’nin emrine sokmak istiyordu. Bu sebeple Rumlar-
la muharebe etmek üzere kahraman Eshâb›n›n haz›rlanmas›n› emir buyurdu-
lar. Eshâb-› kirâm haz›rl›k yapmak için da¤›ld›. Resûl-i ekrem efendimiz,
Hazreti Üsâme bin Zeyd’i ça¤›rd›lar; ““EEyy  ÜÜssââmmee!!  fifiaamm’’aa,,  BBeellkkââ  ss››nn››rr››nnaa,,  FFii--
lliissttiinn’’ddeekkii  DDaarruumm’’aa,,  bbaabbaann››nn  flfleehhîîdd  eeddiillddii¤¤ii  yyeerree  kkaaddaarr,,  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  iiss--
mmiiyyllee  vvee  bbeerreekkeettiiyyllee  ggiitt..  OOnnllaarr››  aattllaarraa  ççii¤¤nneett..  SSeennii,,  bbuu  oorrdduuyyaa  bbaaflflkkuummaannddaann
ttââyyiinn  eettttiimm..  ÜÜbbnnââll››llaarr››nn  üüzzeerriinnee  aannss››zz››nn  vvaarr››pp,,  üüzzeerrlleerriinnee  flfliimmflfleekk  ggiibbii  ssaalldd››rr..
VVaarraaccaa¤¤››nn  yyeerree  hhaabbeerr  uullaaflflmmaayyaaccaakk  flfleekkiillddee  hh››zzll››  ggiitt..  YYaann››nnaa  kk››llaavvuuzzllaarr››  aall››pp,,
ccaassuuss  vvee  ggöözzccüülleerrii  öönnüünnddeenn  iilleerrlleett,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ  zzaaffeerr  iihhssâânn  eeddeerrssee,,  oonnllaarr››nn
aarraass››nnddaa  aazz  kkaall”” buyurdular. Cürf’te karargâh kurmalar›n› emir buyurup,
mübârek elleriyle sanca¤› ba¤layarak teslîm ettiler. 

Mescidde minbere ç›kt›lar; ““EEyy  EEsshhââbb››mm!!  ÜÜssââmmee’’nniinn  bbaabbaass››  ZZeeyydd,,  kkuu--
mmaannddaannll››¤¤aa  nnaass››ll  llââyy››kk  vvee  bbeenniimm  kkaatt››mmddaa  nnaass››ll  eenn  sseevvggiilliiyyssee,,  oonnddaann  ssoonnrraa,,
oo¤¤lluu  ÜÜssââmmee  ddee  kkuummaannddaannll››¤¤aa  ööyyllee  llââyy››kktt››rr..  ÜÜssââmmee,,  bbeenniimm  kkaatt››mmddaa  iinnssaannllaa--
rr››nn  eenn  sseevvggiilliilleerriinnddeennddiirr”” buyurdu. 

Hazreti Üsâme’nin kumandas› alt›nda, savafla gideceklerin aras›nda;
Hazreti Ebû Bekr, Hazreti Ömer, Hazreti Ebû Ubeyde bin Cerrah, Hazreti
Sa’d bin Ebî Vakkâs gibi Eshâb›n ileri gelenleri de vard›.

Fakat ertesi gün, Kâinat›n sultân› aniden hastaland›¤› için, ordunun git-
mesi Peygamber efendimizin âhirete irtihâlinden sonraya kalm›flt›. Sevgili
Peygamberimiz, fliddetli s›tmaya yakalanm›fllard›. Gittikçe atefli art›yor, has-
tal›k fliddetleniyordu. A¤r›lar›n›n azald›¤› bir gece yar›s›, yata¤›ndan kalkt›-
lar. Giyinerek gitmeye haz›rland›lar. Bunu gören Hazreti Âifle vâlidemiz;
“Anam-babam, can›m sana fedâ olsun yâ Resûlallah! Nereye gidiyorsu-
nuz?” diye sordu; Server-i âlem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz; ““BBââ--

352



kkîî  kkaabbrriissttaannll››¤¤››nnddaa  mmeeddffûûnn  bbuulluunnaannllaarr  iiççiinn  iissttii¤¤ffaarr  eettmmeekk  üüzzeerree  eemmiirr  aalldd››mm..
OOrraayyaa  ggiiddiiyyoorruumm”” buyurdu. Yan›na Ebû Müveyhib ile Ebû Râfi’yi alarak
gittiler. Mezarl›kta uzun uzun duâ edip, onlar›n af ve magfireti için Allahü
teâlâya yalvard›lar. Peygamber efendimizin bu ›srarl› yalvarmas› karfl›s›nda,
yan›nda bulunan sahâbîler; “Biz de, flimdi burada medfûn bulunsayd›k da,
Resûlullah efendimizin bu duâs›na mazhar olmakla flereflenseydik!” dediler.
Sevgili Peygamberimiz, Ebû Müveyhib’e dönerek; “EEyy  EEbbûû  MMüüvveeyyhhiibb!!
BBeenn,,  ddüünnyyââ  hhaazzîînneelleerrii  iillee  ââhhiirreett  nnîîmmeettlleerriinnii  sseeççmmeeddee  sseerrbbeesstt  bb››rraakk››lldd››mm..  ‹‹ss--
tteerrsseenn  ddüünnyyââddaa  bbaakkîî  ooll,,  ssoonnrraa  CCeennnneett’’ee  ggiitt,,  iisstteerrsseenn  LLiikkââuullllaahh  (Allahü teâlâ-
ya kavuflmak) hhââss››ll  oolluupp  CCeennnneett’’ee  ggiirr  ddeeddiilleerr..  BBeenn,,  LLiikkââuullllaahh››  vvee  ssoonnrraa  CCeenn--
nneett’’ii  sseeççttiimm”” buyurdu.

Bir gün de, Uhud’da bulunan flehîdler için ma¤firet dilemek üzere yola
ç›kt›lar. Onlar için, Allahü teâlâya uzun uzun yalvararak duâ eylediler. Son-
ra mescide gelip Eshâb-› kirâma; ““BBeenn,,  ssiizziinn  KKeevvsseerr  hhaavvuuzzuunnaa  eenn  öönnccee  kkaa--
vvuuflflaann››nn››zz,,  kkaarrflfl››llaayyaann››nn››zz  oollaaccaa¤¤››mm..  SSiizziinnllee  bbuulluuflflmmaa  yyeerriimmiizz  oorraass››dd››rr......  BBeenn,,
ssiizziinn  iiççiinn,,  bbeennddeenn  ssoonnrraa  mmüüflflrriikkllii¤¤ee  ddöönneerrssiinniizz  ddiiyyee  kkoorrkkmmaamm..  AAnnccaakk  ddüünnyyââ--
yyaa  kkaapp››ll››rr,,  oonnuunn  iiççiinn  bbiirrbbiirriinniizzii  kk››sskkaann››rr,,  bbiirrbbiirriinniizzii  ööllddüürrüürrssüünnüüzz..  NNeettîîcceeddee
ssiizzddeenn  öönncceekkiilleerriinn  yyookk  oolluupp  ggiittttiikklleerrii  ggiibbii,,  ssiizz  ddee,,  yyookk  oolluurr  ggiiddeerrssiinniizz  ddiiyyee
kkoorrkkaarr››mm......”” buyurdular. Sonra sâadethânelerini teflrif ettiler.

Hastal›klar› a¤›rlaflm›flt›. Mübârek han›mefendileri, sevgili Peygamberi-
mizin, Hazreti Âifle vâlidemizin evinde kalmalar›n›, kendi haklar›n› ona ter-
cih ettiklerini bildirdiler. Zevce-i mutahharalar›n›n bu fedâkârl›klar›na mem-
nûn olup, hepsine duâ ettiler ve ondan sonraki günlerini Hazreti Âifle vâlide-
mizin evinde geçirmeye bafllad›lar.

Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin, atefli çok artm›flt›.
Ateflin fliddetinden yata¤›nda, bir taraftan di¤er tarafa dönmek mecburiyetin-
de kal›yordu. O hâlde iken, Eshâb-› kirâm, ziyârete gidiyor, Efendimizin
çekti¤i fliddetli s›k›nt›ya ziyâdesiyle üzülüyorlard›. Ebû Sa’îd-i Hudrî anlat-
t› ki: “Resûlullah’›n mübârek huzûruna gitmifltim. Üzerinde kadife bir örtü
bulunuyordu. S›tman›n s›cakl›¤› örtüden d›flar› ç›k›yor, harâretten elimizi ör-
tüye dokunduram›yorduk. Hayretimizi ve üzüntümüzü gören Resûlullah
efendimiz; 

““EEnn  flfliiddddeettllii  bbeellââ,,  ppeeyyggaammbbeerrlleerree  oolluurr..  BBuunnaa  rraa¤¤mmeenn  ppeeyyggaammbbeerriinn  bbeellââllaa--
rraa  sseevviinnmmeessii,,  ssiizziinn,,  vveerriilleenn  iihhssâânnllaarraa  sseevviinnmmeenniizzddeenn  ddaahhaa  ffaazzllaadd››rr”” buyurdu.

Ümmü Biflr bin Berâ anlatt›: “Resûlullah’›n ziyâretine gitmifltim. Mübâ-
rek vücûdu atefl gibi yan›yordu. “Can›m sana fedâ olsun yâ Resûlallah! Ben,
hiç bir zaman böyle fliddetli bir hastal›k görmedim!...” dedim. Buyurdular
ki: ““EEyy  ÜÜmmmmüü  BBiiflflrr!!  SS››ttmmaann››nn  flfliiddddeettllii  oollmmaass››,,  sseevvaabb››mm››nn  ççookk  oollmmaass››  iiççiinnddiirr..
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BBuu  hhaassttaall››kk,,  HHaayybbeerr’’ddee  ttaattmm››flfl  oolldduu¤¤uumm  zzeehhiirrllii  eettiinn  eesseerriiddiirr..  OO  eettiinn  aacc››ss››nn››
hheerr  zzaammaann  dduuyyaarrdd››mm..  OO  ggüünn  yyeeddii¤¤iimm  zzeehhiirr,,  flfliimmddii  eebbhheerriimmii  yyâânnii  aaoorrtt  ddaammaa--
rr››mm››  kkooppaarrmmaakkttaadd››rr”” buyurdu.

Sevgili Peygamberimiz, Abdullah bin Mes'ûd hazretlerine de buyurdu ki:
“HHaassttaall››¤¤aa  ttuuttuullaann  hhiiçç  bbiirr  mmüüssllüümmaann  yyookkttuurr  kkii,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ,,  oonnuunn  hhaattââ  vvee
ggüünnaahhllaarr››nn››,,  aa¤¤aacc››nn  yyaapprraakkllaarr››  ddöökküüllddüü¤¤üü  ggiibbii  ddöökkmmeessiinn!!””

Hastal›k günden güne fliddetleniyordu. Eshâb-› kirâm bu duruma çok
üzülüyor, evlerinde rahat edemiyorlard›. Mescide topland›lar. Peygamber
efendimizin durumunu sormak üzere Hazreti Ali’yi huzûra gönderdiler.
Âlemlerin efendisi, iflaretle; ““EEsshhââbb››mm  nnee  ddiiyyoorrllaarr??”” diye sordular.

O da; “Resûlullah aram›zdan giderse!... diye çok üzülüp telâfl ediyorlar”
dedi. Eshâb›na olan merhametleri çok daha fazla olan sevgili Peygamberi-
miz, hastal›¤›n›n fliddetine katlanarak kalkt›lar, Hazreti Ali ve Hazreti Fadl
bin Abbâs’a dayanarak mescide geldiler. Minbere ç›karak Allahü teâlâya
hamd ve senâ ettikten sonra, Eshâb-› kirâma; ““EEyy  EEsshhââbb››mm!!  BBeenniimm  ööllüümmüü--
mmüü  ddüüflflüünnüüpp  tteellaaflfl  eeddiiyyoorrmmuuflflssuunnuuzz..  HHiiçç  bbiirr  ppeeyyggaammbbeerr  üümmmmeettii  aarraass››nnddaa  ssoonn--
ssuuzz,,  kkaalldd››  mm››  kkii,,  bbeenn  ddee  ssiizziinn  aarraann››zzddaa  ssoonnssuuzz  kkaallaayy››mm??  BBiilliinniizz  kkii,,  bbeenn  RRaabb--
bbiimmee  kkaavvuuflflaaccaa¤¤››mm..  SSiizzee  nnaassîîhhaattiimm  oollssuunn  kkii,,  MMuuhhââcciirrlleerriinn  bbüüyyüükklleerriinnee  ssaayygg››
ggöösstteerriinniizz!!  EEyy  MMuuhhââcciirrlleerr!!  SSiizzee  ddee  vvaassiiyyeettiimm  flfluudduurr  kkii,,  EEnnssâârraa  iiyyiilliikk  eeddiinniizz!!
OOnnllaarr  ssiizzee  iiyyiilliikk  eettttii..  EEvvlleerriinnddee  bbaarr››nndd››rrdd››..  GGeeççiinnmmeelleerrii  ss››kk››nntt››ll››  oolldduu¤¤uu  hhââll--
ddee,,  ssiizzii  kkeennddiilleerriinnddeenn  üüssttüünn  ttuuttttuullaarr..  MMaallllaarr››nnaa  ssiizzii  oorrttaakk  eettttiilleerr..  HHeerr  kkiimm  EEnn--
ssâârr  üüzzeerriinnee  hhââkkiimm  oolluurr  iissee,,  oonnllaarr››  ggöözzeettssiinn,,  kkuussûûrr  eeddeennlleerrii  oolluurrssaa  aaffffeettssiinn””
buyurdu. Sonra çok güzel te’sirli nasîhatler edip; ““AAllllaahhüü  tteeââllââ,,  bbiirr  kkuulluunnuu
ddüünnyyââddaa  kkaallmmaakk  iillee,,  RRaabbbbiinnee  kkaavvuuflflmmaakk  aarraass››nnddaa  sseerrbbeesstt  bb››rraakktt››..  OO  kkuull,,  RRaabb--
bbiinnee  kkaavvuuflflmmaakk  iisstteeddii”” buyurdu. Hazreti Ebû Bekr, Resûlullah efendimizin
sözleriyle vefât›na iflaret buyurdu¤unu anlay›p; “Can›m›z sana fedâ olsun yâ
Resûlallah!” diyerek a¤lamaya bafllad›. Merhamet deryâs›, sevgili Peygam-
berimiz sallallahü aleyhi vesellem; ““AA¤¤llaammaa  yyââ  EEbbââ  BBeekkrr!!”” buyurarak ona,
sabr ve katlanmak lâz›m geldi¤ini emretti. Mübârek gözlerinden yafl ak›yor-
du. ““EEyy  EEsshhââbb››mm!!  DDîînn--ii  ‹‹ssllââmm  yyoolluunnddaa  ss››ddkk  vvee  iihhllââss  iillee  mmaall››nn››  ffeeddââ  eeddeenn  EEbbûû
BBeekkrr’’ddeenn  ççookk  rrââzz››yy››mm..  ÂÂhhiirreett  yyoolluunnddaa  aarrkkaaddaaflfl  eeddiinnmmeekk  eellddee  oollssaayydd››,,  oonnuu  ssee--
ççeerrddiimm”” buyurdu ve; ““MMeesscciiddee  aaçç››llaann  kkaapp››llaarrddaann  EEbbûû  BBeekkrr’’iinnkkii  hhâârriiçç  hheeppssii--
nnii  kkaappaatt››nn››zz”” diye emrettiler. 

Sonra, minberden inerek Hazreti Âifle vâlidemizin odas›na döndüler. Es-
hâb-› kirâm a¤lamaya bafllad›lar. Bunun üzerine Peygamber efendimiz, Haz-
reti Ali’nin ve Fadl bin Abbâs’›n kollar›na girerek tekrar mescidi teflrif etti-
ler. Minberin alt basama¤›nda durup, Eshâb-› kirâma flöyle buyurdular: 

““EEyy  MMuuhhââcciirrlleerr  vvee  eeyy  EEnnssâârr!!  VVaakkttii  bbeellllii  oollaann  bbiirr  flfleeyyee  kkaavvuuflflmmaakk  iiççiinn  aaccee--
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llee  eettmmeenniinn  ffaayyddaass››  yyookkttuurr..  AAllllaahhüü  tteeââllââ,,  hhiiçç  bbiirr  kkuulluu  iiççiinn  aacceellee  eettmmeezz..  BBiirr
kkiimmssee  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  kkaazzââ  vvee  kkaaddeerriinnii  ddee¤¤iiflflttiirrmmeeyyee,,  iirrââddeessiinnddeenn  üüssttüünn  ooll--
mmaayyaa  kkaallkk››flfl››rrssaa,,  oonnuu  kkaahhrr  vvee  ppeerriiflflâânn  eeddeerr..  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  hhîîllee  eettmmeekk,,  OO’’nnuu
aallddaattmmaakk  iissttiiyyeenniinn  iiflfllleerrii  bboozzuulluupp,,  kkeennddii  aallddaann››rr..  BBiilliinniizz  kkii,,  bbeenn  ssiizzlleerree  kkaarrflfl››
rraaûûff  vvee  rraahhîîmmiimm..  SSiizz  ddee  bbaannaa  kkaavvuuflflaaccaakkss››nn››zz..  KKaavvuuflflaaccaa¤¤››nn››zz  yyeerr  KKeevvsseerr  hhaa--
vvuuzzuunnuunn  bbaaflfl››dd››rr..  CCeennnneett’’ee  ggiirrmmeekk,,  bbaannaa  kkaavvuuflflmmaakk  iisstteeyyeenn,,  bbooflfl  yyeerree  kkoonnuuflfl--
mmaass››nn..  EEyy  mmüüssllüümmaannllaarr!!  KKââffiirr  oollmmaakk,,  ggüünnaahh  iiflfllleemmeekk;;  nnîîmmeettiinn  ddee¤¤iiflflmmeessiinnee,,
rr››zzkk››nn  aazzaallmmaass››nnaa  sseebbeebb  oolluurr..  ‹‹nnssaannllaarr,,  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  eemmiirrlleerriinnee  iittaaaatt  eeddeerr--
ssee,,  hhüükküümmeett  bbaaflflkkaannllaarr››,,  ââmmiirrlleerrii,,  vvââlliilleerrii  oonnllaarraa  mmeerrhhaammeett  vvee  flfleeffkkaatt  eeddeerr..
FF››sskk,,  ffüüccuurr,,  ttaaflflkk››nnll››kk  yyaappaarr,,  ggüünnaahh  iiflfllleerrlleerrssee,,  mmeerrhhaammeettllii  bbaaflflkkaannllaarraa  kkaavvuuflflaa--
mmaazzllaarr..  BBeenniimm  hhaayyââtt››mm,,  ssiizziinn  iiççiinn  hhaayy››rrll››  oolldduu¤¤uu  ggiibbii,,  ööllüümmüümm  ddee  hhaayy››rrdd››rr
vvee  rraahhmmeettttiirr..  EE¤¤eerr  bbiirr  kkiimmsseeyyii  hhaakkss››zz  yyeerree  ddöö¤¤mmüüflfl  vveeyyaa  ffeennaa  bbiirr  ssöözz  ssööyyllee--
mmiiflfl  iisseemm,,  bbaannaa  aayynn››  flfleeyyii  yyaappaarraakk  hhaakkkk››nn››  aallmmaass››nnaa,,  bbiirriinniizzddeenn  hhaakkss››zz  bbiirr  flfleeyy
aallmm››flfl  iisseemm,,  ggeerrii  iisstteemmeessiinnee  rrââzz››yy››mm  vvee  hheellââlllleeflflmmeeyyee  hhaazz››rr››mm..  ÇÇüünnkküü,,  ddüünnyyââ
cceezzââss››,,  ââhhiirreett  cceezzaass››nnddaann  ppeekk  hhaaffiiffttiirr..  BBuunnaa  kkaattllaannmmaakk  ddaahhaa  kkoollaayydd››rr..”” Daha
önce Hazreti Ebû Bekr’den memnûniyetini ifâde ettikleri gibi, bu hutbede de
Hazreti Ömer’den memnûniyetlerini bildirip; ““ÖÖmmeerr  bbeenniimmlleeddiirr,,  bbeenn  ddee
oonnuunnllaayy››mm..  BBeennddeenn  ssoonnrraa  hhaakk  ÖÖmmeerr’’llee  bbeerraabbeerrddiirr”” buyurdular. 

Resûlullah efendimiz bu hutbeden sonra minberden indi. Namazdan son-
ra tekrar minbere ç›k›p, vasiyyet ve nasîhatten sonra; ““SSiizzii  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  ››ss--
mmaarrllaadd››mm”” buyurdular ve Eshâbdan ayr›l›p odas›n› teflrif ettiler.

Âlemlerin efendisi sallallahü aleyhi ve sellem, fliddetli a¤r›lar›n›n oldu¤u
bir gün, Eshâb-› kirâm ile helâllaflmak, âhirete kul haklar›yla gitmemek için
Bilâl-i Habeflî hazretlerini ça¤›rtt›. Ona; ““HHaallkkaa  sseesslleenn!!  MMeesscciiddee  ttooppllaannss››nn--
llaarr..  OOnnllaarraa  ssoonn  vvaassiiyyeettiimmii  yyaappmmaakk  iissttiiyyoorruumm!!......”” buyurdular. 

Hazreti Bilâl, Eshâb› mescide toplad›. Sevgili Peygamberimiz, Hazreti
Ali ve Fadl’a dayanarak mescidi teflrif ettiler. Minbere oturup, Allahü teâlâ-
ya hamd ve senâdan sonra; ““EEyy  EEsshhââbb››mm!!  BBiillmmiiflfl  oolluunnuuzz  kkii,,  aarraann››zzddaann  aayy--
rr››llmmaamm  yyaakkllaaflfltt››..  KKiimmiinn  bbeennddee  hhaakkkk››  vvaarrssaa,,  bbeennddeenn  iisstteessiinn..  BBeenniimm  yyaann››mmddaa
sseevvggiillii  oollaann,,  bbeennddeenn  hhaakkkk››nn››  iisstteessiinn  vveeyyaa  hheellââll  eettssiinn  kkii,,  RRaabbbbiimmee  vvee  rraahhmmee--
ttiinnee  bbuunnllaarr››  ööddeemmiiflfl  oollaarraakk  kkaavvuuflflaayy››mm”” buyurdular. Sonra minberden inip,
ö¤le namaz›n› k›ld›rd›lar. Namazdan sonra, tekrar minbere ç›k›p, namazdan
önce buyurdu¤unu tekrar ettiler.

Sevgili Peygamberimizin, vefât›na üç gün kala, hastal›¤› a¤›rlaflt›. Mes-
cide ç›k›p cemâate namaz k›ld›ramad›lar. Cemaatla k›lamad›¤› ilk namaz,
yats› namaz› idi. Hazreti Bilâl her zamanki gibi, o vakitte kap›ya gelip; “Es-
salât, yâ Resûlallah!” dedi. Sevgili Peygamberimizin dermans›zl›ktan mes-
cide gitmeye mecali yoktu. ““EEbbûû  BBeekkrr’’ee  ssööyylleeyyiinniizz!!  EEsshhââbb››mmaa  nnaammaazz››  kk››ll--

355



dd››rrss››nn”” buyurdu. Hazreti Âifle vâlidemiz; “Can›m sana fedâ olsun yâ Resû-
lallah! Babam yumuflak kalbli ve çok üzüntülüdür. Zât-› âlinizin makam›na
durup, orada sizi göremezse a¤lamaktan okuyamaz. ‹mâmete Ömer’in geç-
mesini emreder misiniz?” diyerek suâl eyledi. Peygamber efendimiz tekrar;
““EEbbûû  BBeekkrr’’ee  ssööyylleeyyiinniizz!!  EEsshhââbb››mmaa  iimmââmm  oolluupp  nnaammaazz››  kk››lldd››rrss››nn”” buyurdular.
Hazreti Bilâl, Ebû Bekr-i S›ddîk’a durumu bildirdi. Hazreti Ebû Bekr, mih-
râbda Resûlullah efendimizi göremeyince, kalbinden vurulmufla döndü, ak-
l› gideyazd›. A¤lad›!... a¤lad›!... Eshâb-› kirâm da a¤laflmaya bafllad›lar. Ha-
bîbullah efendimiz, mescidden gelen bu feryâd›n ne oldu¤unu sorunca, Haz-
reti Fât›ma vâlidemiz; “Can›m sana fedâ olsun yâ Resûlallah! Eshâb›n, ayr›-
l›¤›n›za dayanamad›¤› için a¤l›yorlar!...” diye durumu arzetti. 

Merhamet deryâs› sevgili Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem çok
müteessir olmufllard›. Eshâb›n› tesellî eylemek için hastal›¤›n›n bu kadar
fliddetine ra¤men, güçlükle kalkt›lar. Hazreti Ali ve Hazreti Abbâs’a daya-
narak mescide geldiler. Namazdan sonra; ““EEyy  EEsshhââbb››mm!!  SSiizz,,  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn
hh››ffzz››nnddaass››nn››zz  vvee  ssiizzii  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  eemmâânneett  eettttiimm!!  TTaakkvvââ  üüzzeerree  oolluunn..  AAllllaahhüü
tteeââllââddaann  kkoorrkkuunn..  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  eemmrriinnii  ttuuttuunn  vvee  iittââaatt  eeddiinn..  BBeenn,,  aarrtt››kk  bbuu
ddüünnyyââddaann  aayyrr››ll››yyoorruumm”” buyurdular.

Hazreti Ebû Bekr, Eshâb-› kirâma on yedi vakit namaz k›ld›rd›. Bir defa-
s›nda ö¤le namaz› k›ld›r›yordu. O s›rada Kâinat›n sultân›, Mübârek vücûd-
lar›nda bir hafiflik hissetmifller, Hazreti Ali ve Hazreti Abbâs’a dayanarak
mescide gelmifllerdi. Ebû Bekr-i S›ddîk, sevgili Peygamberimizin teflrif etti-
¤ini anlay›p, geriye çekilmek istedi. Efendimiz ona; “YYeerriinnddee  dduurr!!”” anla-
m›nda iflaret buyurdu. Peygamber efendimiz, Hazreti Ebû Bekr’in solunda,
Eshâb›na son defa namaz k›ld›rd›lar.

Sevgili Peygamberimizin vefât›ndan üç gün evveldi. Cebrâil aleyhisse-
lâm, Resûlullah efendimizi ziyârete gelip; “Yâ Resûlallah! Allahü teâlân›n
sana selâm› var. Durumunuzu bildi¤i halde, nas›l oldu¤unuzu, kendinizi na-
s›l hissetti¤inizi soruyor” dedi. Âlemlerin efendisi ise; ““MMaahhzzûûnnuumm!!”” buyur-
dular. 

Cebrâil aleyhisselâm, Pazar günü de geldi ve ayn› fleyleri söyledi. Pey-
gamber efendimiz yine evvelki cevâb› verdiler. Cebrâil aleyhisselâm ayr›ca;
Yemen’de peygamber oldu¤unu söyleyen Esed-i Ansî’nin öldürüldü¤ünü
haber verdi. Resûl-i ekrem de, Eshâb›na bildirdi. Hastal›ktan önce, kendile-
rine gelmifl olan birkaç alt›n› fakirlere, bir kaç›n› da Hazreti Âifle’ye vermifl-
lerdi. Pazar günü, Resûlullah’›n hastal›¤› a¤›rlaflt›. Huzûruna gelen ordu ku-
mandan› Hazreti Üsâme’ye bir fley söylemediler. Fakat Mübârek kollar›n›
kald›r›p onun üzerine sürdüler. Ona duâ ettikleri anlafl›ld›.
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Sevgili Peygamberimizin dünyây› flereflendirdi¤i ve âhirete irtihal buyur-
du¤u gün Pazartesi idi. Hastal›klar›n›n on üçüncü ve son günü... Eshâb-› ki-
râm Mescid-i flerîfte Ebû Bekr-i S›ddîk hazretlerinin arkas›nda sabah nama-
z›n› k›larlar iken, âlemlerin efendisi, Mescid-i flerîfe geldiler. Ümmetinin saf
saf olup ibâdet ettiklerini gördüler. Sevinerek tebessüm buyurdular. Kendile-
ri de Hazreti Ebû Bekr’e uyup, arkas›nda namaz k›ld›lar. Eshâb-› kirâm, Re-
sûlullah’› mescidde görünce, hastal›k geçti sanarak sevindiler. Resûl-i ekrem
sallallahü aleyhi ve sellem ise Hazreti Âifle’nin odas›n› teflrif buyurup yatt›-
lar. ““AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  hhuuzzûûrruunnaa,,  ddüünnyyââ  mmaall››  bb››rraakkmmaaddaann  ggiittmmeekk  iisstteerriimm,,  yyaa--
nn››nnddaa  kkaallaann  aalltt››nnllaarr››  ddaa,,  ffaakkiirrlleerree  ddaa¤¤››tt”” buyurdular. Sonra atefli artt›. Bir
müddet sonra, tekrar gözlerini aç›p, Hazreti Âifle’ye alt›nlar› da¤›t›p da¤›tma-
d›¤›n› sordular. Da¤›taca¤›n› söyledi. Bunlar›n hemen da¤›t›lmas›n› tekrar
tekrar emir buyurdular. Hemen da¤›t›l›p bildirilince; ““fifiiimmddii  rraahhaatt  eettttiimm”” bu-
yurdular.

Yataklar›nda bir müddet istirahat buyurduktan sonra, huzûr-i flerîflerine
Hazreti Ali’yi ça¤›rd›lar. Mübârek bafl›n› onun kuca¤›na koydular. Mübârek
aln› terlemifl, Mübârek rengi de¤iflmiflti. Hazreti Fât›ma vâlidemiz, Mübârek
babas›n›n o hâlini görünce, bakmaya dayanamad› ve o¤ullar› Hazreti Hasen
ile Hazreti Hüseyin’in yan›na gitti. Ellerinden tutup a¤lamaya bafllad›. “Ey
benim babam! K›z›n› kim gözetir! Hasen ve Hüseyin’i kime emânet edersin?
Vay babam! Can›m sana fedâ olsun! Senden sonra benim hâlim nice olur!
Gözüm, mübârek yüzünden sonra kime bakar!” 

Resûlullah efendimiz k›z›n›n gönülleri yakan bu sözlerini iflitince, mübâ-
rek gözlerini açt› ve onu yan›na ça¤›rd› ““YYaarraabbbbii  bbuunnaa  ssaabb››rr  iihhssâânn  eeyyllee”” di-
ye duâ ettikten sonra ““EEyy  FFââtt››mmaa!!  EEyy  ggöözzüümmüünn  nnûûrruu!!  BBaabbaann  ccaann  ççeekkiiflflmmee  hhââ--
lliinnddeeddiirr!!”” buyurunca, içli iniltilerle a¤lamas› daha da artt›. Hazreti Ali; “Ey
Fât›ma! Ne olur sus, Resûlullah’› daha fazla üzme!” deyince, sevgili Pey-
gamberimiz; ‘’‹‹nncciittmmee  yyââ  AAllii!!  BB››rraakk  bbaabbaass››  iiççiinn  ggöözzlleerrii  yyaaflfl  ddöökkssüünn!!......”” bu-
yurduktan sonra, mübârek gözlerini yumarak kendinden geçer gibi oldu.

Sonra Hazreti Hasen, mübârek dedesinin huzûr-i flerîfine gelip; “Ey be-
nim mübârek dedem! Senin ayr›l›¤›na kim dayanabilir! Gönül periflânl›¤›m›-
z› kime arz ederiz! Senden sonra anneme, babama ve kardeflime kim flefkat
eder? Ezvâc›n ve Eshâb›n, o güzel ahlâk›n›z› nerede bulurlar!...” diyerek a¤-
lay›nca, Peygamber efendimizin mübârek han›mefendilerinde dayanacak hâl
kalmad›. Hep birlikte a¤lamaya bafllad›lar.

D›flarda pek müteessir bir hâlde bekleyen Eshâb-› kirâm, Peygamber
efendimizin rahats›zl›klar›n›n çok artt›¤›n› iflitince, gönülleri da¤land›.
A¤lamaya bafllad›lar. Son bir defâc›k olsun, sevgili Peygamberlerinin mü-
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bârek cemâlini görmek için; “Ne olur, kap›y› aç›n! Resûl aleyhisselâm›n
mübârek yüzünü bir defa daha görelim!..” diyerek kap›da yalvar›yorlard›.
Âlemlere rahmet olarak gönderilen Allahü teâlân›n habîbi, sevgilisi, Eshâ-
b›n›n bu yakar›fllar›n› iflitince, merhamet eyleyip; ““KKaapp››yy››  aaçç››nn››zz!!”” buyur-
dular. Eshâb›n ileri gelenleri içeri girdiler. 

Sevgili Peygamberimiz, onlara sab›r tavsiye ettikten sonra; ““EEyy  EEsshhââ--
bb››mm!!  SSiizz,,  iinnssaannllaarr››nn  eenn  üüssttüünnlleerrii,,  eenn  flfleerreefflliilleerriissiinniizz..  SSiizzddeenn  ssoonnrraa  kkiimm  ggeelliirr--
ssee  ggeellssiinn,,  ssiizz  hheeppssiinnddeenn  öönnccee  CCeennnneett’’ee  ggiirreerrssiinniizz..  DDiinnii  aayyaakkttaa  ttuuttmmaakkttaa  mmee--
ttîînn  oolluunn  vvee  KKuurr’’âânn--››  aazzîîmmii  iimmââmm (rehber) eeddiinniinn..  DDîînniinn  hhüükküümmlleerriinnddeenn  ggââffiill
oollmmaayy››nn”” buyurdu. Sonra; “YYââ  RRaabbbbîî!!  TTeebbllii¤¤  eettttiimm  mmii??”” deyip mübârek
gözlerini kapad›. Mübârek yüzü terledi. Hazreti Ali, Eshâba iflaretle ç›kma-
lar›n› söyledi.

Onlar gittikten sonra, huzûra Hazreti Âifle vâlidemiz gelip, nasihat istedi.
Peygamber efendimiz; ““EEyy  ÂÂiiflflee!!  EEvviinniinn  kkööflfleessiinnee  oottuurraarraakk  kkeennddiinnii  mmuuhhââffaa--
zzaa  eeyyllee!!”” buyurduktan sonra, mübârek gözlerinden yafllar akmaya bafllad›.
Kâinat›n sultân› a¤l›yordu... Oradakilerin gönülleri yaraland›, ci¤erleri par-
çaland›. Hazreti Ümmü Seleme vâlidemiz; “Can›m sana fedâ olsun yâ Resû-
lallah! Niçin a¤l›yorsunuz?” diyerek suâl eyledi¤inde; “ÜÜmmmmeettiimmee  mmeerrhhaa--
mmeett  oolluunnmmaass››  iiççiinn  aa¤¤ll››yyoorruumm”” buyurdu.

Günefl tepeye do¤ru yükseliyordu. Vakit yaklaflm›flt›... Sevgili Peygam-
berimizin mübârek bafl›, Hazreti Âifle vâlidemizin gö¤süne yasl› bulunuyor-
du. Âlemlerin efendisi, art›k son anlar›n› yafl›yor, Mübârek dudaklar›ndan
““AAmmaann!!  AAmmaann!!  EElllleerriinniizzddeekkii  kköölleelleerriinniizzee  iiyyii  ddaavvrraann››nn››zz!!  OOnnllaarr››nn  üüzzeerrlleerriinnee
eellbbiissee  ggiiyyddiirriinniizz,,  kkaarr››nnllaarr››nn››  ddooyyuurruunnuuzz..  OOnnllaarraa  yyuummuuflflaakk  kkoonnuuflfluunnuuzz..  NNaammaa--
zzaa,,  nnaammaazzaa  ddeevvââmm  eeddiinniizz..  KKaadd››nnllaarr››nn››zz  vvee  kköölleelleerriinniizz  hhaakkkk››nnddaa  AAllllaahhüü  tteeââllââ--
ddaann  kkoorrkkuunnuuzz!!....  EEyy  AAllllaahh’’››mm!!  BBeennii  yyaarrll››¤¤aa!!  BBaannaa  rraahhmmeettiinnii  iihhssâânn  eeyyllee!!......
BBeennii  RReeffiikk--ii  ââllââ  zzüümmrreessiinnee  kkaavvuuflflttuurr!!......”” cümleleri dökülüyordu. Hazreti Fâ-
t›ma vâlidemizin gözyafllar› sel gibi ak›yor, iniltisi ci¤erleri da¤l›yordu. Sev-
gili Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem onu yan›na oturtup; “KK››zz››mm,,
bbiirr  mmiikkddaarr  ssaabbrreeyyllee,,  aa¤¤llaammaa..  ZZîîrrââ  HHaammeellee--ii  AArrflfl (melekler) sseenniinn  aa¤¤llaammaann
üüzzeerriinnee  aa¤¤llaaflfl››rrllaarr”” buyurdu. Hazreti Fât›ma vâlidemizin gözyafl›n› sildi. Te-
sellî verip, Allahü teâlâdan sab›r diledi ve; “EEyy  kk››zz››mm,,  bbeenniimm  rrûûhhuumm  kkaabbzz
oollaaccaakk..  ““‹nnâlillahi ve innâ ileyhi râcî’ûn” ddiiyyeessiinn..  EEyy  FFââtt››mmaa!!  GGeelleenn  hheerr
mmuussîîbbeettee  bbiirr  kkaarrflfl››ll››kk  vveerriilliirr”” buyurdu. Bir müddet mübârek gözlerini kapa-
y›p, sonra; ““BBuunnddaann  ssoonnrraa  bbaabbaannaa  üüzzüünnttüü  vvee  gguussssaa  (keder, tasa) oollmmaazz..  ZZîîrrââ
ffâânnii  ââlleemmddeenn  vvee  mmiihhnneett  yyeerriinnddeenn  kkuurrttuulluuyyoorr”” buyurdu. Sonra Hazreti
Ali’ye; “YYââ  AAllii!!  ZZiimmmmeettiimmddee  ffiillaann  YYaahhuuddiinniinn  flfluu  kkaaddaarr  mmaall››  vvaarrdd››rr..  AAsskkeerr
hhaazz››rrllaammaakk  iiççiinn  aallmm››flfltt››mm..  SSaakk››nn  oonnuu  ööddeemmeeyyii  uunnuuttmmaa..  EEllbbeettttee  zziimmmmeettiimmii
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kkuurrttaarr››rrss››nn  vvee  KKeevvsseerr  hhaavvzz››  bbaaflfl››nnddaa  bbeenniimmllee  ggöörrüüflfleecceekklleerriinn  bbiirriinncciissii  sseennssiinn..
BBeennddeenn  ssoonnrraa  ssaannaa  ççookk  zzaarraarr  ggeelliirr,,  ssaabb››rr  eeddeessiinn,,  iinnssaannllaarr  ddüünnyyââyy››  iisstteeddiikklleerrii
vvaakkiitt  sseenn  ââhhiirreettii  sseeççeessiinn”” buyurdu.

Üsâme tekrar geldi. Resûlullah efendimiz; ““AAllllaahhüü  tteeââllââ  yyaarrdd››mmcc››nn  ooll--
ssuunn!!  HHaayyddii  cceennggee  ggiitt!!”” buyurdu. O da ç›k›p ordusuna gitti. Hemen hareket
emrini verdi.

Âlemlerin efendisi, art›k son nefeslerini veriyordu... Vakit iyice yaklafl-
m›flt›... Allahü teâlâ, Azrâil aleyhisselâma; ““HHaabbîîbbiimmee  eenn  ggüüzzeell  ssuurreettttee  ggiitt!!
EE¤¤eerr  iizziinn  vveerriirrssee  rrûûhhuunnuu  ççookk  yyuummuuflflaakk  vvee  hhaaffiiff  oollaarraakk  aall..  ‹‹zziinn  vveerrmmeezzssee  ggeerrii
ddöönn!!”” diye vahyetti. Azrail aleyhisselâm, en güzel sûrette, insan k›yâfetinde,
sevgili Peygamberimizin sâadethânelerinin kap›s›na geldi ve; “Esselâmü
aleyküm ey nübüvvet evinin sahibi! ‹çeri girme¤e izin verir misiniz? Allahü
teâlâ size rahmet eylesin?” dedi. 

Hazreti Âifle vâlidemiz, sevgili Peygamberimizin sallallahü aleyhi ve sel-
lem yan›bafl›nda oturan Hazreti Fât›ma’ya; “Bu gelene sen cevap ver” dedi.
O da, kap›ya var›p, çok üzüntülü bir ses ile; “Ey Allahü teâlân›n kulu! Re-
sûlullah flu anda, kendi hâliyle meflgûldür” dedi. Azrâil aleyhisselâm, tekrar
izin istedi. Ayn› cevap verildi. Üçüncü defa selâm›n› tekrarlay›p, mutlaka
girmesi gerekti¤ini yüksek sesle söyleyince, Peygamber efendimiz haberdâr
oldular ve ““YYââ  FFââtt››mmaa!!  KKaapp››ddaa  kkiimm  vvaarr!!”” buyurdular. 

Hazreti Fât›ma; “Yâ Resûlallah! Kap›da birisi girmek için izin ister. Bir
kaç defa cevap verdim. Fakat üçüncü sesleniflinde vücûdum ürperdi” dedi.
Bunun üzerine Resûlullah efendimiz; “EEyy  FFââtt››mmaa!!  KKaapp››ddaakkii  kkiimmddiirr,,  bbiillii--
yyoorr  mmuussuunn??  OO;;  lleezzzzeettlleerrii  yy››kkaann,,  ttoopplluulluukkllaarr››  ddaarrmmaaddaa¤¤››nn››kk  eeddeenn,,  kkaadd››nnllaarr››
dduull,,  ççooccuukkllaarr››  yyeettiimm  bb››rraakkaann,,  eevvlleerrii  hhaarrââbb,,  kkaabbiirrlleerrii  mmââmmûûrr  eeddeenn,,  ööllüümm  mmee--
llee¤¤ii  AAzzrrââiill’’ddiirr..  EEyy  AAzzrrââiill  ggiirr”” buyurdu. O zaman Hazreti Fât›ma vâlide-
miz, târif edilmez bir ›zd›râba düfltü ve mübârek a¤›zlar›ndan flu cümleler
döküldü; “Vah Medîne harâb oldun?” 

Peygamberimiz, Hazreti Fât›mâ’n›n elini tutup mübârek gö¤süne koy-
dular ve mübârek gözlerini kapad›lar. Haz›r olanlar, mübârek ruhunun
kabzoldu¤unu sand›lar. Hazreti Fât›ma vâlidemiz dayanamay›p, babas›n›n
mübârek kula¤›na do¤ru e¤ildi ve gönülleri yaralayan bir sesle; “Ey benim
babac›¤›m!...” diye seslendi. Hiç cevap gelmeyince bu sefer; “Can›m sana
fedâ olsun yâ Resûlallah! Ne olur mübârek gözlerini bir aç da bana bir fley
söyle...” dedi. Âlemlerin efendisi, mübârek gözlerini aç›p, k›z›n›n gözyafl-
lar›n› sildi ve onun kula¤›na vefât edece¤ini bildirdi. Bunun üzerine Haz-
reti Fât›ma a¤lamaya bafllad›. Bu defa kula¤›na; ““EEhhll--ii  bbeeyyttiimmddeenn,,  iillkk  öönn--
ccee,,  bbeenniimm  yyaann››mmaa  ggeelleecceekk  sseennssiinn,,”” buyurdular. O da bu müjdeye sevinip
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tesellî buldular.
Hazreti Fât›ma vâlidemiz; “Ey babac›¤›m! Bugün ayr›l›k günü! Bir daha

sana ne zaman kavuflurum?” diye sordu. Resûlullah efendimiz; “EEyy  kk››zz››mm!!
BBeennii  kk››yyââmmeett  ggüünnüü  hhaavvzz››nn  kkeennaarr››nnddaa  bbuulluurrssuunn..  ÜÜmmmmeettiimmddeenn,,  hhaavvzzaa  ggeelleenn--
lleerree  ssuu  vveerriirriimm”” buyurdu Hazreti Fât›ma; “E¤er seni orada bulamazsam, ne
yapar›m?” diye sorunca, Peygamber efendimiz; “MMîîzzâânn››nn  yyaann››nnddaa  bbuulluurrssuunn..
OOrraaddaa,,  bbeenn  üümmmmeettiimmee  flfleeffââaatt  eeddeerriimm”” buyurdu. 

Hazreti Fât›ma vâlidemiz; “Orada da bulamazsam yâ Resûlallah!” deyin-
ce, Peygamber efendimiz; ““SS››rrââtt››nn  yyaann››nnddaa  bbuulluurrssuunn..  BBeenn  oorraaddaa  RRaabbbbiimmee;;
““YYââ  RRaabbbbîî!!  BBeenniimm  üümmmmeettiimmii  aatteeflfltteenn  mmuuhhaaffaazzaa  eeyyllee””  ddiiyyee  yyaallvvaarr››rr››mm”” bu-
yurdu.

Bundan sonra Hazreti Ali hüzünlü bir sesle; “Yâ Resûlallah! Siz rûhunuzu
teslîm ettikten sonra, sizin gaslinizi kim yapacak, neye kefenleyece¤iz. Nama-
z›n›z› kim k›ld›racak, kabre kim koyacak?” diye sordu. Peygamber efendimiz; 

““EEyy  AAllii,,  bbeennii  sseenn  yy››kkaa,,  FFaaddll  bbiinn  AAbbbbââss  ssaannaa  ssuu  ddöökkssüünn..  CCeebbrrââiill  ssiizziinn
üüççüünnccüünnüüzz  oolluurr..  GGaassll  (y›kama) iiflfliimmii  bbiittiirriinnccee,,  kkeeffeenniimmii  yyaappaarrss››nn››zz..  CCeebbrrââiill,,
CCeennnneett’’tteenn  ggüüzzeell  kkookkuu  ggeettiirriirr..  SSoonnrraa  bbeennii  mmeesscciiddee  ggööttüürrüünnüüzz  vvee  çç››kk››nn››zz..
ÇÇüünnkküü  iillkk  öönnccee  CCeebbrrââiill  ssoonnrraa  MMiikkââiill,,  ssoonnrraa  ‹‹ssrrââffiill,,  ssoonnrraa  mmeelleekklleerr  ggrruupp  ggrruupp
nnaammaazz››mm››  kk››llaaccaakkllaarr..  DDaahhaa  ssoonnrraa  ssiizz  ggiirriinniizz,,  ssaaff  ssaaff  oolluunnuuzz..  HHiiçç  kkiimmssee  bbeenn--
ddeenn  öönnee  ggeeççmmeessiinn”” buyurdu.

Sonra, beklemekte olan Azrail aleyhisselâma; ““EEyy  AAzzrrââiill!!  ZZiiyyâârreett  iiççiinn  mmii
ggeellddiinn,,  yyookkssaa  rrûûhhuummuu  kkaabbzzeettmmeekk  iiççiinn  mmii??”” diye sorunca, Azrâil aieyhisse-
lâm; “Hem misâfir, hem de vazifeli olarak geldim. Allahü teâlâ bana, senin
huzûruna izinle girmemi emretti. Mübârek rûhunu ancak izninle al›r›m. Yâ
Resûlallah! ‹zin buyurursan, emrinize uyar, rûhunuzu kabz ederim. Yoksa
döner, Rabbime giderim” dedi. 

Peygamber efendimiz; ““EEyy  AAzzrrââiill!!  CCeebbrrââiill’’ii  nneerreeddee  bb››rraakktt››nn??”” buyur-
du. “Cebrâil’i dünyâ semâs›nda b›rakt›m. Melekler, onu senin vefât›n se-
bebiyle tâziye ediyorlar” dedi. Böyle konuflurlarken Cebrâil aleyhisselâm
geldi. Resûlullah efendimiz; “EEyy  kkaarrddeeflfliimm  CCeebbrrââiill!!  AArrtt››kk  ddüünnyyââddaann  ggööçç
vvaakkttii  ggeellddii..  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  kkaatt››nnddaa  bbeenniimm  iiççiinn  nnee  vvaarr??  BBaannaa  oonnuu  mmüüjjddeellee
ddee  ggöönnüüll  rraahhaattll››¤¤››  iillee  eemmâânneettii  ssaahhiibbiinnee  tteessllîîmm  eeddeeyyiimm””  buyurdu. Cebrâil
aleyhisselâm; “Ey Allahü teâlân›n sevgilisi! Ben semân›n kap›s›n› aç›k
b›rakt›m. Melekler saf saf olmufllar, senin rûhunu sevgiyle beklerler” de-
di. Peygamber efendimiz; ““HHaammdd,,  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  mmaahhssuussttuurr..  SSeenn  bbaannaa
mmüüjjddee  vveerr!!  RRaabbbbiimmiinn  nneezzddiinnddee  bbeenniimm  iiççiinn  nnee  vvaarr??”” buyurdu. Cebrâil
aleyhisselâm; “Yâ Resûlallah! Senin teflrifinden dolay›, Cennet kap›lar›
aç›lm›fl, Cennet’in nehirleri akm›fl, Cennet’in a¤açlar› sarkm›fl, hûrîler
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süslenmifltir” dedi.
Peygamber efendimiz yine; “HHaammdd,,  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  mmaahhssuussttuurr..  SSeenn  bbaa--

nnaa  bbaaflflkkaa  mmüüjjddee  vveerr  yyââ  CCeebbrrââiill!!”” buyurdu. Cebrâil aleyhisselâm; “Yâ Re-
sûlallah! Sen k›yamet günü ilk flefâat eden ve ilk flefâati kabul olunans›n”
dedi. Sevgili Peygamberimiz tekrar; ““HHaammdd  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  mmaahhssuussttuurr..  YYââ
CCeebbrrââiill!!  BBaannaa  bbaaflflkkaa  mmüüjjddee  vveerr”” buyurunca, Cebrâil aleyhisselâm; “Yâ Re-
sûlallah! Sen neyi soruyorsun?” dedi. Bunun üzerine Peygamber efendi-
miz; ““BBeenniimm  bbüüttüünn  eennddiiflfleemm,,  üüzzüünnttüümm  vvee  kkeeddeerriimm,,  bbeennddeenn  ssoonnrraa  ggeerriiddee  bb››--
rraakktt››¤¤››mm  üümmmmeettiimmddiirr”” buyurdu. Hazreti Cebrâil; “Ey Allahü teâlân›n Ha-
bîbi! Allahü teâlâ k›yâmet günü, sen raz› oluncaya kadar ümmetini ba¤›fl-
lar. Bütün peygamberlerden önce seni, bütün ümmetlerden önce senin üm-
metini Cennet’e koyacakt›r” dedi. Sevgili Peygamberimiz, Cebrâil aley-
hisselâma; ““AAllllaahhüü  tteeââllââ  kkaatt››nnddaa  üüçç  mmuurraadd››mm  vvaarrdd››rr::  BBiirrii,,  üümmmmeettiimmiinn  ggüü--
nnaahhkkâârrllaarr››nnaa  bbeennii  flfleeffââaattççii  eettmmeessii,,  iikkiinncciissii,,  ddüünnyyââddaa  yyaapptt››kkllaarr››  ggüünnaahhllaarrddaann
ddoollaayy››  oonnllaarraa  aazzââbb  eettmmeemmeessii,,  ÜÜççüünnccüüssüü,,  PPeerrflfleemmbbee  vvee  PPaazzaarrtteessii  ggüünnlleerrii
üümmmmeettiimmiinn  aammeelllleerriinniinn  bbaannaa  aarrzzeeddiillmmeessiiddiirr.. (E¤er amelleri iyi ise duâ
ederim, Allahü teâlâ kabûl eder. Kötü ise flefâat edip, amel defterinden si-
linmesini isterim)”” buyurdu. Cebrâil aleyhisselâm, Allahü teâlâdan, bu üç
arzusunun da kabûl edildi¤i haberini verdi. Bunun üzerine sevgili Peygam-
berimiz rahatlad›lar.

Allahü teâlâ vahy etti ki: “Ey Habîbim! Ümmetine bu kadar muhabbet ve
flefkât göstermeni, mübârek kalbine kim getirdi?” Peygamber efendimiz;
““BBeennii  yyaarraatt››pp,,  tteerrbbiiyyee  eeddeenn  RRaabbbbiimm  tteeââllââ”” diye cevap verdi. Cenâb-› Hak da;
“Senin ümmetine, benim rahmetim, merhametim seninkinden bin kat fazla-
d›r. Onlar› bana b›rak” buyurdu. Sonra sevgili Peygamberimiz; ““fifiiimmddii  rraa--
hhaattllaadd››mm..  EEyy  AAzzrrââiill!!  EEmmrroolluunndduu¤¤uunn  vvaazziiffeeyyii  yyeerriinnee  ggeettiirr!!”” buyurdu.

Azrâil aleyhisselâm, vazifesini yapmak üzere hürmetine yarat›ld›¤› Kâ-
inat›n sultân›n›n huzûruna yaklaflt›. Sevgili Peygamberimiz, yan›ndaki su
kab›na mübârek iki elini bat›r›p, ›slak ellerini mübârek yüzüne sürdü ve; “LLââ
iillââhhee  iillllaallllaahh!!  EEyy  AAllllaahh’’››mm!!  RReeffîîkk--ii  ââllââ!!......”” buyurdu. Azrail aleyhisselâm,
Âlemlerin efendisinin mübârek rûhunu almaya bafllad›. Resûlullah efendi-
mizin mübârek benzi bâzan k›rm›z› oluyor, bazan sarar›yordu. Azrâil aley-
hisselâma; ““ÜÜmmmmeettiimmiinn  ccaann››nn››  ddaa  bbööyyllee  flfliiddddeett  vvee  zzoorrllaa  mm››  aall››rrss››nn!!”” buyu-
runca, o; “Yâ Resûlallah! Hiç kimsenin can›n› böyle kolay almad›m” cevâ-
b›n› verdi. Son ân›nda bile ümmetini unutmayan sevgili Peygamberimiz;
““EEyy  AAzzrraaiill!!  ÜÜmmmmeettiimmee  eeddeeccee¤¤iinn  flfliiddddeettii  bbaannaa  eeyyllee!!  ZZîîrrââ  oonnllaarr  zzaayy››fftt››rr,,  ddaayyaa--
nnaammaazzllaarr......”” buyurdu. Sonra; “LLââ  iillââhhee  iillllaallllaahh!!  RReeffîîkk--ii  ââllââ!!”” buyurdular ve
mübârek rûhlar› al›nd› ve âlâ-y› illiyyîne ulaflt›r›ld›...
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Essalâtü vesselâmü 
aleyke yâ Resûlallah!
Essalâtü vesselâmü
aleyke yâ Habîballah!
Essalâtü vesselâmü
aleyke yâ Seyyidel
evveli-ne vel-âh›rîn!
fiefâat yâ Resûlallah!
Dah›ylek yâ Resûlallah!

Cebrâil aleyhisselâm, Peygamber efendimize; “Esselâmü aleyküm ey Al-
lahü teâlân›n Resûlü! Benim maksûdum, matlûbum sen idin. Art›k, bir daha
yer yüzüne gelmem!” diyerek vedâ eyledi.

Resûl-i ekrem efendimizin mübârek ruhu, yüksek âleme gidince, Hazre-
ti Fât›ma vâlidemiz ve ezvâc-› tâhirât “Rad›yallahü anhünne” sesli sesli a¤-
lamaya bafllad›lar.

Bu s›rada sâhibi görünmeyen bir ses;
“Esselâmü aleyküm yâ Ehl-i beyt! Ve Rahmetullahi ve berekâtühü” diye

selâm verdi ve; ““BBiilliinniizz  kkii,,  hheerr  ccaannll››  ööllüümmüü  ttaaddaaccaakktt››rr..  VVee  kk››yyââmmeett  ggüünnüü,,  ssii--
zzee  eecciirrlleerriinniizz  ttaammaammiiyyllee  vveerriilleecceekkttiirr”” meâlindeki Âl-i ‹mrân sûresinin 185.
âyet-i kerîmesini okudu. Sonra, onlara tesellî verip; “Allahü teâlân›n ihsân-
lar›na, ikrâmlar›na güveniniz. O’na sar›l›p, O’ndan umunuz. Feryâd etmeyi-
niz! As›l musîbete u¤rayan, sevâbdan mahrum kaland›r!” diyerek tâziyede
bulundu.

Bu sözleri oradakilerin hepsi iflitip selâm›na cevap verdiler. Bunlar› söy-
leyen H›z›r aleyhisselâm idi.

Resûl-i ekremde mevt (ölüm) alâmetleri görülünce, Ümm-i Eymen, o¤-
lu Üsâme’ye haber gönderdi. Üsâme, Hazreti Ömer ve Ebû Ubeyde bu ac›
haberi al›nca, ordudan ayr›l›p, Mescid-i Nebevî’ye geldiler. Âifle-i S›ddî-
ka ve di¤er hâtûnlar a¤lay›nca, Mescid-i flerîfdeki Eshâb-› kirâm flafl›rd›.
Ne olduklar›n› anlayamad›lar. Beyinlerinden vurulmufla döndüler. Hazreti
Ali ölü gibi, hareketsiz kald›. Hazreti Osman’›n dili tutuldu. Hazreti Ebû
Bekr, o anda evinde idi. Koflarak geldi. Hemen hücre-i seâdete girdi. Fahr-
i âlemin yüzünü açt›. Vefât etmifl oldu¤unu gördü. Mübârek yüzü ve her
yeri latîf, nazîf olarak, nûr gibi parl›yordu. “Memât›n da, hayât›n gibi ne
güzel yâ Resûlallah!” diyerek, öptü. Çok a¤lad›. Mübârek yüzünü örttü.
Evdekilere tesellî verdi. Mescid-i flerîfe geldi. Minbere ç›karak Eshâb-› ki-
râma bir hutbe okudu. Allahü teâlâya hamd ve senâ etti ve Resûl-i ekrem
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sallallahü aleyhi ve sellem efendimize salât okuduktan sonra; “Her kim
Muhammed aleyhisselâma îmân etmiflse bilsin ki, Muhammed aleyhisse-
lâm vefât etti. Her kim Allahü teâlâya tap›yorsa, O, hayy (diri) ve bâkîdir
(ölmez, ebedîdir)” buyurdu ve sonra; ““MMuuhhaammmmeedd (aleyhisselâm) rreessûûll--
ddüürr..  OO’’nnddaann  ÖÖnnccee  ddee  rreessûûlllleerr  ggeellmmiiflflttiirr..  OO  ddaa  öölleecceekkttiirr..  VVeeffââtt  eeddeerrssee  vveeyyaa
ööllddüürrüüllüürrssee  ddîînniinniizzddeenn,,  ddöönneerr  mmiissiinniizz??  DDîînniinnddeenn  çç››kkaann  oolluurrssaa,,  AAllllaahhüü  ttee--
ââllââyyaa  zzaarraarr  vveerrmmeezz..  KKeennddiinnee  zzaarraarr  vveerriirr..  DDîînniinnddeenn  ddöönnmmeeyyeennlleerree,,  AAllllaahhüü
tteeââllââ  sseevvââbbllaarr  vveerriirr”” meâlindeki Âl-i ‹mrân sûresinin 144. âyet-i kerîmesi-
ni okudu. Eshâb-› kirâma nasîhat edip, ortal›¤› düzene koydu. Böylece
hepsi Resûlullah’›n vefât etmifl oldu¤una inand›. Hüzün ve keder, Eshâb-›
kirâm›n yüre¤ine bir zehirli hançer gibi sapland›. Gözler a¤lar, gözyafllar›
ça¤lar, hasret atefli herkesin ci¤erini da¤lar idi.

Eshâb-› kirâm aleyhimürr›dvân ilk ifl olarak, bütün iflleri idare etmesi için
Hazreti Ebû Bekr’i, halîfe seçtiler. Ona bî’at edip, tâbi oldular ve emrine gö-
re iflleri görmeye bafllad›lar.

Resûl-i ekrem efendimiz, hicretin on birinci y›l›nda (milâdî 632) Re-
biül-evvel-ay›n›n 12’sinde Pazartesi günü ö¤leden evvel âhirete irtihâl
eyledi. O anda Kamerî seneye göre 63, flemsî seneye göre de 61 yafl›nda
bulunuyordu.

Peygamber efendimizi, Hazreti Ali, Hazreti Abbâs, Hazreti Fadl bin
Abbâs, Hazreti Kusem bin Abbâs, Hazreti Üsâme bin Zeyd, Hazreti Salih
y›kad›lar. Y›kama esnâs›nda mübârek vücûdundan öyle bir misk kokusu
yay›ld› ki, flimdiye kadar hiç kimse öyle bir koku koklamam›flt›. Sonra ke-
fenlediler. Bir sedir üzerinde tafl›n›p, mescide getirildi. Daha önce sevgi-
li Peygamberimizin haber verdi¤i flekilde, herkes mescidden d›flar› ç›kt›.
Melekler, bölük bölük gelip namaz›n› k›ld›lar. Meleklerin k›lmas› bitince,
sahibi görünmeyen bir ses; “Giriniz! Peygamberinizin namaz›n› k›l›n›z!”
diyordu. Bunun üzerine Eshâb-› kirâm içeri girdi. ‹mâms›z olarak sevgili
Peygamberimizin namaz›n› k›ld›lar. Çarflamba günü akflam›na kadar an-
cak bitirebildiler.

Eshâb-› kirâm, sevgili Peygamberimizin mübârek kabrinin kaz›lmas› hu-
susunda Hazreti Ebû Bekr’in hat›rlatt›¤› flu hadîs-i flerîfe uydular: ““PPeeyyggaamm--
bbeerrlleerr,,  rrûûhhllaarr››nn››  tteessllîîmm  eettttiikklleerrii  yyeerrddee  ddeeffnn  oolluunnuurrllaarr..”” Ebû Talha-› Ensârî
hazretlerinin, Lahd fleklinde kazd›¤› kabr-i flerîfe, Çarflamba günü gece yar›-
s›na do¤ru defn edildi. Hazreti Abbâs’›n o¤lu Kusem, kabirdeki hizmeti bi-
tirip en son ç›kan idi. Dedi ki: “Resûlullah’›n mübârek yüzünü en son gören
benim. Mübârek dudaklar› k›p›rd›yordu. Üzerine e¤ilip kulak verdim; ““YYââ
RRaabbbbîî!!  ÜÜmmmmeettiimm!!......  YYââ  RRaabbbbii!!  ÜÜmmmmeettiimm!!......”” diye yalvar›yordu.
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Sevgili Peygamberimiz, âhirete irtihâl etti¤i gün, Abdullah bin Zeyd
hazretleri; “Yâ Rabbî! Ben bu gözü, Habîbinin mübârek nûrlu yüzüne bak-
mak için isterdim. O görünmez olunca, art›k ne yapay›m! Yâ Rabbî, gözü-
mü al!” diye duâ etti ve göremez oldu...

Dinden dönme hareketleri 

Peygamber efendimizin vefât›ndan sonra, irtidad, dinden dönme hareket-
leri bafllad›. Bu hareketler büyük boyutlara ulaflt›. Bunlarla mücadelede,
Hazreti Ebû Bekir’in büyük katk›s› oldu. E¤er böyle dirâyetli bir kimse ol-
masayd› tehlike bütün Arabistan’a yay›lacakt›. Bunun için Hazreti Âifle
““RReessûûlluullllaahh››nn  rruuhhuu  kkaabbzz  oolluunnuunnccaa,,  AArraappllaarr  iirrttiiddaadd  eettttii..  NNiiffaakk,,  kkaabbaarrdd››..  BBaa--
bbaamm››nn  üüzzeerriinnee  ççöökkeenn,,  ddaa¤¤llaarr››nn  üüzzeerriinnee  ççöökksseeyyddii,,  mmuuhhaakkkkaakk,,  oonnllaarr››,,  uuffaatt››rr--
dd››!!”” demifltir.

Hazreti Ebû Hüreyre de “E¤er, Ebû Bekir olmasayd›, Muhammed
aleyhisselâm›n vefât›ndan sonra Ümmet-i Muhammed, helak olurdu!” de-
mifltir. 

“Kendisinden baflka ilah bulunmayan O Allaha and olsun ki, Ebû Bekir,
Halifeli¤i üzerine almasayd›, yüce Allaha ibadet eden olmazd›!” demifl ve
bu sözünü, üç kerre tekrarlam›flt›r.

Ebû Reca’ül’Utaridi der ki “Medîne’ye girince, insanlar›n topland›klar›-
n› ve bir adam›n “Ben, Sana kurban olay›m! Vallahi, sen, olmasayd›n, mu-
hakkak, biz helak olurduk!” diyerek bir adam›n bafl›n› öptü¤ünü gördüm.

“Bu öpen ve öpülen kimdir?” diye sordum. “Mürtedlerle savafl›ndan do-
lay›, Ebû Bekir’in bafl›n›, Ömer, öpüyor!” dediler.”

Hazreti Âifle de buyurdu ki: Babam, Araplar›n irtidad ettikleri günlerde
k›l›c›n› s›y›r›p devesine binince, HHaazzrreettii  AAllii,, yan›na vard›, devesinin yula-
r›ndan tuttu ve ““SSaannaa,,  RReessûûlluullllaahh  aalleeyyhhiisssseellââmm››nn  UUhhuudd  ssaavvaaflfl››  ggüünnüünnddee  ssööyy--
lleeddii¤¤iinnii  ssööyyllüüyyoorruumm::  SSookk  kk››nn››nnaa  kk››ll››cc››nn››  ddaa,,  kkeennddiinnii  tteehhlliikkeeyyee  aatt››pp  bbiizzii  aacc››
iiççiinnddee  bb››rraakkmmaa!!  VVaallllaahhii,,  SSeenniinn  bbaaflfl››nnaa  bbiirr  ffeellaakkeett  ggeelleecceekk  oolluurrssaa,,  sseennddeenn  ssoonn--
rraa,,  aarrtt››kk,,  ‹‹ssllaammiiyyeett,,  tteemmeellllii  ddüüzzeellmmeezz!!”” dedi.” (E¤er halifeli¤ine karfl› olsay-
d›, gidip ölmesini isterdi. Böylece halifelik için önü aç›l›rd›.)

Yine Hazreti Âifle o günleri flöyle anlat›r: Resûlullah›n vefât› üzerine
Arap kabîlelerinden bir çoklar› irtidad ettiler, dinden döndüler. Yahudilik,
H›ristiyanl›k ve münaf›kl›k ortaya ç›kma¤a bafllad›.

Müslümanlar, k›fl gecesinde ya¤mura tutulup da¤›lan koyunlara döndü-
ler. Hatta o s›rada, Mekkelilerin ço¤u, ‹slamiyetten dönme¤e haz›rland›lar.
Süheyl bin Amr, Kabe’nin kap›s›na dikilerek Mekkelilere seslendi. Onlara
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etkili bir konuflma yaparak flüphelerini, dinden dönmelerini önledi. 
‹slam tarihinde, dini red etme, dinden dönme mânâlar›nda ““iirrttiiccââ- geriye

dönme, “mmüürrtteeccii- geriye dönen” tâbirleri bu hâdiselerden sonra kullan›lmaya
baflland›. 

Peygamberimizin vefât›ndan sonra, münaf›klar›n, Yehudilerin ve H›ristiyan-
lar›n k›flk›rtmalar› ile topluluklar halinde dinden dönmeler bafllad›. 

Hazreti Süheyl bin Amr, Kabe’nin kap›s›na dikilerek Mekkelilere seslen-
di. Onlara flunlar› söyledi: 

“Ey Mekkeliler! Siz, Müslüman olanlar›n sonuncusu oldunuz. Sak›n irti-
dad edenlerin, Müslümanl›ktan dönenlerin ilki olmay›n›z! Vallahi, yüce Al-
lah, Resûl aleyhisselâm›n buyurdu¤u gibi, bu ifli, muhakkak tamamlayacak-
t›r! Ben, Onu, flu bulundu¤um yerde tek bafl›na dikilerek,,  ““BBeenniimmllee  bbiirrlliikkttee
LLaa  iillââhhee  iillllaallllaahh  ddeeyyiinniizz  ddee,,  ssiizzee  bbaakkaarraakk  AArraappllaarr  ddiinnee  ggiirriipp  AArraapp  oollmmaayyaann--
llaarr,,  ssiizzee  cciizzyyee  ööddeessiinn!!  VVaallllaahhii,,  KKiissrraa’’nn››nn  vvee  KKaayysseerr’’iinn  hhaazziinneelleerrii  AAllllaahh  yyoo--
lluunnddaa  hhaarrccaannaaccaakktt››rr!!”” buyurdu¤unu iflitmiflimdir.

Alay edenlerin, zekat ve sadaka tahsildar› olduklar›n› gördünüz. Vallahi,
geri kalan› da, vukû bulacakt›r! Vallahi, ben, iyi biliyorum ki: Güneflin do¤-
mas› ve batmas› devam etti¤i müddetçe, bu din, devam edecektir. Aran›zda-
ki o kifliler, sizi aldatmas›n! Benim bildi¤im bu ifli, o kifliler de, bilir.

Fakat, Haflimo¤ullar›na olan k›skançl›¤›, onlar›n kalblerini mühürlemifltir.
Ey insanlar! Ben, Kureyfl’in, karada ve denizde en çok tafl›tlar› bulunan›-

y›m. Siz, Emir’inize itaat ediniz ve zekatlar›n›z› ona ödeyiniz.
E¤er, ‹slamiyet ifli, sonuna kadar devam etmezse, ben, sizin zekatlar›n›z›

size geri verme¤e kefilim! “dedi ve a¤lad›.
Bunun üzerine, halk, yat›flt›. 
Süheyl bin Amr, yapt›¤› tesirli konuflma ile Mekkelileri irtidaddan vaz-

geçirince, Mekke vâlisi Attab bin Esid, ortaya ç›kabildi.
Süheyl bin Amr, Bedir Savafl›na, müflriklerle birlikte kat›l›p esir edildi¤i

zaman, Peygamberimizin, Hazreti Ömer’e, onun hakk›nda ““YYeerrmmeeyyeeccee¤¤iinn
bbiirr  MMaakkaammddaa  ddiikkiilliipp  hhaallkkaa  hhiittaappttaa  bbuulluunnmmaass››  ddaa,,  mmee'mmûûllddüürr!!”” Hadisi ile ha-
ber verdi¤i hofla gidecek Makamdaki konuflmas›ndan maksad›n›n bu konufl-
mas› ve hizmeti oldu¤u anlafl›ld›.

Hazreti Ömer de, Süheyl’in konuflmas›n› iflitti¤i zaman, Peygamberimi-
zin, hazreti Süheyl hakk›nda söylemifl oldu¤u sözü hat›rlam›fl ve
peygamberimizin g›yâb›nda “BBeenn  flfleehhââddeett  eeddeerriimm  kkii::  SSeenn,,  mmuuhhaakkkkaakk
RReessûûlluullllaahhss››nn!!” demekten kendini alamam›flt›r.
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KAB‹R
HAYÂTI

Kabrinde diri olmas› 

Peygamberler, bilmedi¤imiz bir hayat ile kabirlerinde diridirler. Evliya ve
flehidler de diridirler. Diri olmalar› sözde de¤ildir. Tam olarak diridirler. ‹mran
sûresi 169. âyet-i kerîmesinde meâlen; ““AAllllaahhüü  tteeââllââ  yyoolluunnddaa  ööllddüürrüülleennlleerrii  ööllüü
ssaannmmaayy››nn››zz!!  OOnnllaarr,,  RRaabblleerriinniinn  yyaann››nnddaa  ddiirriiddiirrlleerr..  RR››zz››kkllaanndd››rr››llmmaakkttaadd››rrllaarr””  bu-
yurdu. 

Bu âyet-i kerîme, flehidlerin diri olduklar›n› bildirmektedir. Peygamberler,
flehidlerden elbet daha ileride ve daha üstündür. ‹slam âlimlerine göre her pey-
gamber, flehid olarak ölmüfltür. Resûlullah efendimiz son hastala¤›nda; ““HHaayy--
bbeerr’’ddee  yyeemmiiflfl  oolldduu¤¤uumm  yyeemmee¤¤iinn  aacc››ss››nn››  hheerr  zzaammaann  dduuyyaarrdd››mm””  buyurdu. Bu
hadîs-i flerîf, Resûlullah efendimizin flehid olarak vefât etti¤ini bildiriyor. 

Bu sebeple, Efendimizin bütün flehidler gibi kabrinde diri oldu¤u buradan
da anlafl›l›yor. “BBuuhhaarrii” ve “MMüüsslliimm” de bildirilen hadîs-i flerîfde; ““MMiirraacc  ggee--
cceessiinnddee,,  MMuussaa’’nn››nn  (aleyhisselâm) kkaabbrrii  yyaann››nnddaann  ggeeççiirriillddiimm..  MMeezzaarr››nnddaa,,  aayyaakk--
ttaa  nnaammaazz  kk››ll››yyoorrdduu””  buyuruldu. 

Baflka bir hadîs-i flerîfde; ““AAllllaahhüü  tteeââllââ,,  ttoopprraa¤¤››nn  ppeeyyggaammbbeerrlleerrii  ççüürrüüttmmeessiinnii
hhaarraamm  eettmmiiflflttiirr””  buyruldu. Bunun do¤ru oldu¤unu, âlimler sözbirli¤i ile bildir-
mektedir. “BBuuhhaarrii” ve “MMüüsslliimm”de; ““AAllllaahhüü  tteeââllââ,,  MMiirraacc  ggeecceessiinnddee,,  bbüüttüünn  ppeeyy--
ggaammbbeerrlleerrii,,  PPeeyyggaammbbeerriimmiizzee  ggöönnddeerrddii..  OOnnllaarraa  iimmââmm  oolluupp,,  iikkii  rreekk’’aatt  nnaammaazz  kk››ll--
dd››llaarr””  yaz›l›d›r. 

Namaz k›lmak, rüku ve secde yapmakla olur. Bu haber, diri olarak, cesed
ile, beden ile k›ld›klar›n› gösteriyor. Musa aleyhisselâm›n kabrinde namaz k›l-
mas› da, bunu göstermektedir. ““MMiiflflkkaatt”” kitab›n›n son cildinde Mirac bâb›n›n
birinci fasl› sonunda; Müslim’den alarak Ebû Hüreyre’nin bildirdi¤i hadîs-i
flerîfde; AAllllaahhüü  tteeââllââ  bbaannaa  ggöösstteerrddii..  MMuussaa  (aleyhisselâm) aayyaakkttaa  nnaammaazz  kk››ll››yyoorr--
dduu,,  zzaayy››ff  iiddii..  SSaaççllaarr››  ddaa¤¤››nn››kk  vvee  ssaarrkk››kk  ddee¤¤iillddii..  fifieenn’’ee  kkaabbîîlleessiinnddeenn  bbiirr  yyii¤¤iitt  ggii--
bbii  iiddii..  ‹‹ssaa  (aleyhisselâm), UUrrvvee  bbiinn  MMeess’’uudd  SSeekkaaffii’’yyee  bbeennzziiyyoorrdduu””  buyruldu. 

fien’e Yemen’de bulunan iki kabîlenin ismidir. Bu hadîs-i flerîfler, Peygam-
berlerin, Rableri yan›nda diri olduklar›n› göstermektedir. Onlar›n cesedleri (be-



denleri), ruhlar› gibi latif olmufltur. Kesif, kat› de¤ildir. Madde ve ruh âlemin-
de görünebilirler. 

Bunun için, peygamberler, ruhlar› ve bedenleri ile görünebilirler. Hadis-i
flerîfde, Musa ve ‹sa aleyhisselâm›n, namaz k›ld›klar› bildiriliyor. Namaz k›l-
mak, çeflitli hareketler yapmakt›r. Bu hareketler beden ile olur. Ruh ile olmaz.
Musa aleyhisselâm›, ““OOrrttaa  bbooyylluu,,  eettii  aazz,,  zzaayy››ff,,  ssaaççllaarr››  ttoopplluu  ggöörrddüümm””  buyurma-
s›; ruhunu de¤il, bedenini gördü¤ünü gösteriyor. 

‹mâm-› Beyhekî buyurdu ki: “Peygamberler mezara konduktan sonra, ruh-
lar› bedenlerine geri verilir. Biz onlar› göremeyiz. Melekler gibi, görünmez
olurlar. Yaln›z Allahü teâlân›n keramet olarak ihsan etti¤i seçilmifl kimseler gö-
rebilir.” ‹mâm-› Süyûtî de böyle bildirmifltir.

Çok kimse, selâmlara, kabr-i seadetten cevap verildi¤ini, çok zaman iflitmifl-
lerdir. Baflka kabirlerden de, selâmlara cevap verildi¤i çok iflitilmifltir. 

Hadis-i flerîfte de; ““BBaannaa  sseellââmm  vveerriilliinnccee,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ  rruuhhuummuu  ggeerrii  ggöönnddee--
rriirr,,  oonnaa  cceevvaapp  vveerriirriimm””  buyruldu. 

‹mâm-› Süyûtî hazretleri buyurdu ki: “Resûlullah, Cemal-i ilahiyi görme¤e
dalm›flt›r. Bedendeki duygular› unutmufltur. Bir müslüman selâm verince,
mübârek ruhu, bu halden ayr›l›p, beden duygular›n› al›r. Dünyada, böyle olan-
lar da az de¤ildir. Bir dünya ifli veya ahiret ifli afl›r› düflünülürken, insan, yan›n-
da konuflulan› duymaz. Cemal-i ilahiye dalan kimse bir sesi iflitebilir mi?” 

Kad› ‹yâd hazretleri “fifiiiffââ” kitab›nda Süleyman bin Sühaym’dan rivâyetin-
de; “Bir gece rüyada Fahr-i Kâinât efendimizi gördüm; “Ya Resûlallah! Gelip
sana selâm veren kimselerin selam›n› bilir misiniz?” dedim. ““EEvveett  bbiilliirriimm  vvee
oonnllaarr››nn  sseellaamm››nn››  aall››pp  cceevvaapp  vveerriirriimm”” buyurdu.

Peygamberlerin, mezarlar›nda diri oldu¤unu bildiren hadîs-i flerîfler o kadar
çoktur ki, birbirlerini kuvvetlendirmektedirler. Mesela, ““KKaabbrriimmiinn  yyaann››nnddaa,,  bbee--
nniimm  iiççiinn  ookkuunnaann  ssaalleevvââtt››  iiflfliittiirriimm..  UUzzaakk  yyeerrlleerrddee  ookkuunnaannllaarr  bbaannaa  bbiillddiirriilliirr””  buyrul-
mufltur. 

Bu hadîs-i flerîfi, Ebû Bekr bin Ebi fieybe bildirmifltir. Bu ve bunun gibi
hadîs-i flerîfler, alt› büyük hadîs imam›n›n kitaplar›nda vard›r.

Abdullah bin Abbas hazretlerinden ‹bn-i Ebi’d-dünya’n›n haber verdi¤i
hadîs-i flerîfde; ““BBiirr  kkiimmssee,,  bbiirr  ttaann››dd››¤¤››nn››nn  kkaabbrriinnee  uu¤¤rraayy››pp  sseellââmm  vveerrssee,,  mmeeyyyyiitt
oonnuu  ttaann››rr  vvee  cceevvaapp  vveerriirr..  TTaann››mmaadd››¤¤››  mmeeyyyyiittee  sseellââmm  vveerriirrssee,,  mmeeyyyyiitt  sseevviinniirr  vvee
cceevvaapp  vveerriirr””  buyuruldu.

Resûlullah, dünyan›n her yerinde, ayn› zamanda salât ve selâm edenlerin
her birine ayr› ayr› nas›l cevap verir diye sorulursa, ö¤le vakti güneflin, bir an-
da binlerce flehre ›fl›k salmas› gibidir, diye cevap verilir.

‹brahim bin Biflar hazretleri; “Hac ettikten sonra, kabr-i saadeti ziyâret için
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Medîne’ye gittim. Hücre-i seadet önünde selâm verdim. Vealeykesselâm ceva-
b›n› iflittim” buyurmufltur.

Resûlullah efendimiz; ““BBeenn  ööllddüükktteenn  ssoonnrraa,,  ddiirrii  iikkeenn  oolldduu¤¤uu  ggiibbii  aannllaarr››mm””
buyruldu. Baflka bir hadîs-i flerîfde; ““PPeeyyggaammbbeerrlleerr,,  kkaabbiirrlleerriinnddee  ddiirrii  oolluupp  nnaa--
mmaazz  kk››llaarrllaarr””  buyruldu. 

Evliyan›n büyüklerinden Seyyid Ahmed Rifai hazretlerinin ve bir çok veli-
lerin Resûlullah’a verdikleri selam›n cevab›n› iflittikleri ve Ahmed R›fai’nin,
Resûlullah’›n mübârek elini öpmekle flereflenmifl oldu¤u, çok sa¤lam kitaplar-
da yaz›l›d›r.

‹mâm-› Süyûtî, kitab›nda; “Yüksek derecedeki veliler, peygamberleri ölme-
mifl gibi görürler. Peygamber efendimizin Musa aleyhisselâm› mezar›nda diri
olarak görmesi, bir mûcize idi. Evliyan›n da böyle görmeleri keramettir. Kera-
mete inanmamak, câhillikten ileri gelir” buyurmaktad›r.

‹bn-i Hibban, ‹bn-i Mace ve Ebû Davud’un bildirdikleri hadîs-i flerîfde;
““CCuummaa  ggüünnlleerrii  bbaannaa  ççookk  ssaalleevvââtt  ookkuuyyuunnuuzz!!  BBuunnllaarr,,  bbaannaa  bbiillddiirriilliirr””  buyruldu.
“Öldükten sonra da bildirilir mi?” denildikte;

““TToopprraakk,,  ppeeyyggaammbbeerrlleerriinn  vvüüccûûdduunnuu  ççüürrüüttmmeezz..  BBiirr  mmüü’’mmiinn  bbaannaa  ssaalleevvââtt
ookkuuyyuunnccaa,,  bbiirr  mmeelleekk  bbaannaa  hhaabbeerr  vveerreerreekk,,  üümmmmeettiinnddeenn  ffaallaann  oo¤¤lluu  ffiillaann,,  ssaannaa
sseellââmm  ssööyylleeddii  vvee  dduuaa  eettttii  ddeerr””  buyurdu.

Resûlullah efendimiz diri iken, Eshâb›na, Allahü teâlân›n bir rahmeti, bü-
yük nîmeti oldu¤u gibi, vefât›ndan sonra da bütün ümmeti için büyük nîmettir.
‹yiliklere sebeptir.

Bekir bin Abdullah Müzeni’nin rivâyet etti¤i hadîs-i flerîfde; Resûl-i ekrem;
““HHaayyaatt››mm  ssiizziinn  iiççiinn  hhaayy››rrll››dd››rr..  BBaannaa  aannllaatt››rrss››nn››zz..  BBeenn  ddee  ssiizzee  aannllaatt››rr››mm..  ÖÖllddüükk--
tteenn  ssoonnrraa  vveeffââtt››mm  ddaa  ssiizziinn  iiççiinn  hhaayy››rrll››  oolluurr..  AAmmeelllleerriinniizz  bbaannaa  ggöösstteerriilliirr..  ‹‹yyii  iiflflllee--
rriinniizzii  ggöörrddüü¤¤üümm  zzaammaann,,  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  hhaammdd  eeddeerriimm..  KKööttüü  iiflfllleerriinniizzii  ggöörrddüü¤¤üümm
zzaammaann,,  ssiizziinn  iiççiinn  aaff  vvee  mmaa¤¤ffiirreett  ddiilleerriimm””  buyurdu.

Kusem bin Abbas hazretleri, Resûlullah efendimizin defin hizmetiyle fleref-
leniyordu. Kabirdeki hizmet bitince en son o ç›kt›. Dedi ki: 

““RReessûûlluullllaahh’’››nn  mmüübbâârreekk  yyüüzzüünnüü  eenn  ssoonn  ggöörreenn  bbeenniimm..  KKaabbrriinnddee  mmüübbâârreekk  dduu--
ddaakkllaarr››  kk››pp››rrdd››yyoorrdduu..  ÜÜzzeerriinnee  ee¤¤iilliipp  kkuullaakk  vveerrddiimm..  “Ya Rabbi! Ümmetim!.. Ya
Rabbi! Ümmetim!..””  diyordu.

Resûlullah efendimizi görmek 

Resûlullah efendimiz, uykuda ve uyan›k iken görülebilir mi? Görülebilirse,
görünen kendisi midir, benzeri midir? Âlimlerimiz, buna çeflitli cevap verdiler. 

Kabirde diri oldu¤unu söz birli¤i ile bildirdikten sonra, kendisinin görül-
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dü¤ünü ço¤unlukla beyan buyurmufllard›r. Böyle oldu¤u, hadîs-i flerîflerden
de anlafl›lmaktad›r. Bir hadîs-i flerîfde; ““BBeennii  rrüüyyaaddaa  ggöörreenn,,  uuyyaann››kk  iikkeenn  ggöörr--
mmüüflfl  ggiibbiiddiirr””  buyruldu. 

Bunun için, ‹mâm-› Nevevî hazretleri; “O’nu rüyada görmek, tam kendi-
sini görmektir” dedi. Hadis-i flerîfde; ““BBeennii  rrüüyyaaddaa  ggöörreenn  ddoo¤¤rruu  ggöörrmmüüflflttüürr..
ÇÇüünnkküü  flfleeyyttaann,,  bbeenniimm  flfleekklliimmee  ggiirreemmeezz””  buyruldu. 

‹brahim Lekani hazretleri buyuruyor ki: “Hadis âlimleri, Resûlullah’›n
rüyada oldu¤u gibi uyan›k iken de görülebilece¤ini söz birli¤i ile bildirmifl-
lerdir. Her iki hâle de bir çok misaller verilebilir. Bunlardan bir kaç›n› bildi-
relim:

Mü’inüddin-i Çeflti hazretleri, gitti¤i her beldede kabristanlar› ziyâret
eder, orada bir müddet kal›rd›. Vard›¤› yerlerde tan›n›p meflhur olunca, dur-
maz, kimseden habersiz gizlice ç›k›p giderdi. Bu seyahatlerinden biri de
Mekke’ye olmufltur. Mekke-i mükerremeye gidip, Kabe-i muazzamay› ziyâ-
ret etti. Bir müddet Mekke’de kal›p, oradan Medîne-i münevvereye gitti.
Peygamberimizin kabr-i flerîfini ziyâret etti¤i bir gün, türbesinden;
““MMuu’’iinnüüddddiinn’’ii  ççaa¤¤››rr››nn››zz” diye bir ses iflitildi. 

Bunun üzerine türbedar; “Mu’inüddin!” diye ba¤›rd›. Birkaç yerden;
“Efendim” sesi iflitildi. Sonra da; “Hangi Mu’inüddin’i istiyorsun? Burada
ad› Mu’inüddin olan bir çok kifli var” dediler. 

Bunun üzerine türbedar geri dönüp, Ravda-i mutahheran›n kap›s›nda
ayakta durdu. ‹ki defa; ““MMuu’’iinnüüddddiinn--ii  ÇÇeeflflttii’’yyii  ççaa¤¤››rr” diye nidâ eden bir ses
iflitti. Türbedar bu emir üzerine cemaate karfl›; “Mu’inüddin-i Çeflti’yi isti-
yorlar” diye ba¤›rd›. 

Mu’inüddin-i Çeflti hazretleri bu sözü iflitince, bambaflka bir hale girdi.
A¤lay›p, gözyafllar› dökerek ve salevât okuyarak, sevgili Peygamberimizin
türbesine yaklaflt› ve edeble ayakta durdu. Bu s›rada; ““EEyy  KKuuttbb--ii  mmeeflflaayy››hh!!
‹‹ççeerriiyyee  ggeell!!”” diye bir ses iflitti. 

Peygamberimiz buyurdular ki: ““SSeenn  bbeenniimm  ddiinniimmee  hhiizzmmeett  eeddiicciissiinn..  SSeenniinn
HHiinnddiissttaann’’aa  ggiittmmeenn  ggeerreekkiirr..  HHiinnddiissttaann’’aa  ggiitt..  OOrraaddaa  EEccmmiirr  ddeenniilleenn  bbiirr  flfleehhiirr  vvaarr--
dd››rr..  OOrraaddaa  bbeenniimm  eevvllaadd››mmddaann  (torunlar›mdan) SSeeyyyyiidd  HHüüsseeyyiinn  aadd››nnddaa  bbiirrii  vvaarr..
OOrraayyaa  cciihhaadd  vvee  ggaazzââ  nniiyyeettiiyyllee  ggiittmmiiflflttii..  OO  flfluu  aannddaa  flfleehhiidd  oolldduu..  EEccmmiirr  kkââffiirr  eellii--
nnee  ddüüflflmmeekk  üüzzeerreeddiirr..  SSeenniinn  oorraayyaa  ggiittmmeenn  sseebbeepp  vvee  bbeerreekkeettiiyyllee,,  ‹‹ssllaammiiyyeett  yyaayy››--
llaaccaakk  vvee  kkaaffiirrlleerr  hhaakkiirr  oolluupp,,  ggüüççssüüzz  vvee  ttee’’ssiirrssiizz  kkaallaaccaakkllaarr..””  Sonra ona bir nar
verdi ve;;  ““BBuu  nnaarraa  ddiikkkkaattllee  bbaakk  nneerreeyyee  ggiiddeeccee¤¤iinnii  ggöörrüüpp,,  aannllaa” buyurdu.

Mu’inüddin-i Ceflti hazretleri, Peygamber efendimizin verdi¤i nar› al›p,
emredildi¤i gibi bakt›, do¤u ile bat› aras›n› tamamen gördü. 

Ahmed R›fai hazretleri hacca gitmiflti. Dönüflünde, Medîne-i münevvere-
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de Resûl-i ekrem efendimizin mübârek türbesini ziyâret etti¤i s›rada, flu
meâlde manzume söyledi:

“Uzakt›k, topra¤›n› 
öpmek için efendim,
Kendim gelemez, 
vekil ruhumu gönderirdim.
fiimdi seni ziyâret 
nîmeti oldu nasib,
Ver mübârek elini, 
duda¤›m öpsün Habîb!”

fiiir bitince, sevgili Peygamberimizin kabrinden, mübârek elleri göründü.
Seyyid Ahmed R›fai de son derece tazim ve hürmetle Peygamber efendimi-
zin mübârek elini öptü. Orada bulunan herkes, hayretle hâdiseyi gördü. 

Peygamber efendimizin mübârek ellerini öptükten sonra, Ravda-i mutahhe-
ran›n kap›lar›n›n efliklerine yatt›. A¤layarak, oradaki cemaatin cümlesine;
“Üzerime basarak geçiniz!” diye yalvard›. Âlimler baflka kap›lardan ç›kmaya
mecbur kald›lar. Bu keramet pek meflhur olup, dilden dile günümüze kadar gel-
mifltir.

‹bn-i Abidin hazretlerinin dine uymaktaki halleri meflhur olup, kerametleri
ve menk›beleri çoktur. Befl vakit namazda tah›yyat› okurken, Resûlullah efen-
dimizi bafl gözü ile görürdü. Göremedi¤i zaman o namaz› yeniden k›lard›.

‹slam âlimlerinin en büyüklerinden ikinci bin y›l›n mmüücceeddddiiddii  ‹‹mmââmm--››  RRaabb--
bbâânnîî  AAhhmmeedd  FFaarruukkîî  SSeerrhheennddîî hazretleri buyurdu ki: “Ramazan-› flerîfin son on
gününde; Bu gün son derece güzel bir hal zahir oldu. Yata¤›mda uzanm›fl ya-
t›yordum. Gözlerimi kapam›flt›m. Yata¤›m›n üzerine, bir baflkas›n›n gelip
oturdu¤unu hissettim. Bir de ne göreyim. Evvelkilerin ve sonrakilerin seyyidi,
efendisi, Peygamberimizdir. 

Buyurdu ki::  ““SSeenniinn  iiççiinn  iiccaazzeett  yyaazzmmaayyaa  ggeellddiimm..  HHiiçç  kkiimmsseeyyee  bbööyyllee  bbiirr
iiccaazzeett  yyaazzmmaadd››mm..”” Gördüm ki, o icazetnâmenin metninde, bu dünyaya ait
büyük lütuflar, arkas›nda da öbür dünyaya ait çok inâyetler yaz›l›yd›.”

Abdülkadir-i Geylani hazretleri GGuunnyyee kitab›nda ‹brahim Temimi hazret-
lerinden naklen anlat›r: 

H›z›r aleyhisselâm bana; “E¤er rüyada, Resûlullah’› görmek istersen, ak-
flam namaz›n› k›ld›ktan sonra, yats›ya kadar hiç kimse ile konuflmadan aya¤a
kalkar, akflam namaz›ndan sonraki evvabin namaz›n› k›lars›n. ‹ki rekatta bir
selâm verirsin. 
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Her rekatta bir defa Hamd yani Fatiha sûresini ve yedi kerre ‹hlas sûresi-
ni okursun. Yats› namaz›n› da cemaatle k›ld›ktan sonra evine gelip vitri k›lar-
s›n. Uykuya yataca¤›n zaman da iki rekat namaz k›l›p her rekatta Hamd (‹h-
las sûresini yedi defa okursun. Namazdan sonra secdeye kapan›p yedi defa
Allahü teâlâya isti¤farda bulunur, yedi kerre; “Sübhanellahi velhamdü lillahi
vela kuvvete illa billahil aliyyil azim” dersin. Sonra bafl›n› secdeden kald›r›p
oturarak, ellerini kald›r›p; “Ya hayyu, ya kayyum, ya zelcelali vel ikram, ya
ilâhel evveline vel ahirin ve ya Rahman-ed-dünya vel ahireti ve rahimehüma,
ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah” dersin. 

Sonra aya¤a kalk›p, ayn› duay› okursun. Sonra secdeye kapan›p ayn› du-
ay› okursun. Sonra bafl›n› secdeden kald›r›p k›bleye yönelip istedi¤in flekil-
de yat›p uyursun. Uyku bast›r›ncaya kadar Peygamber efendimize salevât-›
flerîfe getirirsin” dedi. 

Ben; “Bu duay› kimden ö¤rendiysen, bana bildirmeni isterim” dedim. Haz-
reti H›z›r; “Bana inanm›yor musun?” dedi. “Muhammed aleyhisselâm› hak
peygamber olarak gönderen Allahü teâlâya yemin ederim ki, sana inan›yo-
rum” dedim.

H›z›r aleyhisselâm; “Ben, Resûlullah’›n bu duay› ö¤retti¤i ve vasiyet etti¤i
meclisde bulundum. Bu duay› O’nun ö¤retti¤i kimseden ö¤rendim” buyurdu. 

Ben de H›z›r aleyhisselâm›n dedi¤i gibi yapt›m. Yata¤›mda, Peygamber
efendimize salevât-› flerîfe okumaya bafllad›m. Peygamber efendimizi göre-
ce¤imin sevincinden dolay›, uykum kaçt› ve sabaha kadar uyuyamad›m. 

Sabah namaz›n› k›l›p günefl yükselinceye kadar oturdum. Duha yani kufl-
luk namaz›n› k›ld›m. Kendi kendime; “Akflama ulafl›rsam, dün gece yapt›-
¤›m gibi yapar›m” dedim. O anda uyumuflum. Rüyamda melekler gelip be-
ni al›p Cennet’e götürdüler. Orada yakut, zümrüt ve inciden yap›lm›fl köflk
ve saraylar, bal, süt ve Cennet içeceklerinden ›rmaklar gördüm. 

Beni Cennet’e götüren meleklere; fiu köflk kim içindir?” diye sordum.
Melekler; “Senin iflledi¤in ameli yapanlar içindir” dediler. Cennet yiyecek-
lerinden yedirmeyince ve Cennet sular›ndan içirmeyince beni Cennet’ten ç›-
karmad›lar. Sonra beni Cennet’ten ç›kar›p, bulundu¤um yere getirdiler. 

Sonra, Resûlullah efendimiz yan›nda yetmifl peygamber ve her saf aras›
do¤u ile bat› aras› kadar olan yetmifl saf melekle bana gelip selâm verdi ve
elimi tuttu. Bu s›rada ben; “Ya Resûlullah! H›z›r aleyhisselâm flu hadisi sen-
den duydu¤unu bildirdi” dedim. Peygamber efendimiz; ““HH››zz››rr  ddoo¤¤rruu  ssööyyllee--
ddii,,  aannllaatttt››kkllaarr››  ddoo¤¤rruudduurr..  HH››zz››rr  yyeerryyüüzzüünnddeekkiilleerriinn  eenn  aalliimmiiddiirr..  EEbbddaalllleerriinn  rree--
iissiiddiirr..  YYeerryyüüzzüünnddeekkii  AAllllaahh  aasskkeerrlleerriinnddeennddiirr”” buyurdu. 

Ben yine; “Ya Resûlallah! Bu ameli iflleyene, benim bu gördü¤ümden
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baflka karfl›l›k var m›d›r?” dedim. ““SSeenniinn  ggöörrddüü¤¤üünnddeenn,,  ssaannaa  iihhssaann  oolluunnaann--
ddaann  ddaahhaa  üüssttüünn  nnee  kkaarrflfl››ll››kk  oollaabbiilliirr??  SSeenn  CCeennnneett’’tteekkii  yyeerriinnii  vvee  mmaakkaamm››nn››  ggöörr--
ddüünn..  CCeennnneett’’iinn  mmeeyyvveelleerriinnddeenn  yyiiyyiipp,,  iiççeecceekklleerriinnddeenn  iiççttiinn..  BBeenniimmllee  bbeerraabbeerr
mmeelleekklleerrii  vvee  ppeeyyggaammbbeerrlleerrii  ggöörrddüünn..  HHûûrriiîînnii  ggöörrddüünn”” buyurdu.

“Ya Resûlallah? Benim yapt›¤›m ameli yap›p da, rüyada benim gördü¤ü-
mü görmeyen kimseye bana ihsan olunan verilir mi?” dedim. ““BBeennii  hhaakk  ppeeyy--
ggaammbbeerr  oollaarraakk  ggöönnddeerreenn  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  yyeemmiinn  eeddeerriimm  kkii,,  oo  kkiimmsseenniinn  iiflfllleeddii--
¤¤ii  bbüüyyüükk  ggüünnaahhllaarr  aaffffeeddiilliirr..  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  oo  kkiimmssee  hhaakkkk››nnddaakkii  ggaaddaabb››  kkaall--
kkaarr..  BBeennii  hhaakk  ppeeyyggaammbbeerr  oollaarraakk  ggöönnddeerreenn  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  yyeemmiinn  eeddeerriimm  kkii,,
bbuu  aammeellii  yyaappaann,,  rrüüyyaaddaa  sseenniinn  ggöörrddüü¤¤üünnüü  ggöörrmmeessee  ddee,,  ssaannaa  vveerriilleenn  oonnaa  ddaa  vvee--
rriilliirr..  SSeemmaaddaann  bbiirr  sseess,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ  bbuu  aammeellii  iiflfllleeyyeennii  vvee  ddoo¤¤uuddaann  bbaatt››yyaa  kkaa--
ddaarr  oollaann  üümmmmeett--ii  MMuuhhaammmmeedd’’ii  mmaa¤¤ffiirreett  eettttii  ddiiyyee  sseesslleenniirr”” buyurdu.

“Ya Resûlallah! Senin cemalini ve Cennet’i gördü¤üm gibi, o kimsenin
de bunlardan nasibi var m›d›r?” dedim. “EEvveett  hheeppssii  ddee  vveerriilliirr”” buyurdu. “Ya
Resûlallah! Erkek ve kad›n, bütün mü’minlere bu duay› ö¤retmek ve sevab-
lar›n› bildirmek uygun olur mu?” dedi¤imde; “BBeennii  hhaakk  ppeeyyggaammbbeerr  oollaarraakk
ggöönnddeerreenn  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  yyeemmiinn  eeddeerriimm  kkii,,  bbuu  aammeellii  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  ssaaiidd  oollaa--
rraakk  yyaarraatttt››¤¤››  kkiimmsseelleerrddeenn  bbaaflflkkaass››  iiflfllleemmeezz..”” buyurdu.

Rüyada Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm› hakiki flekliyle gören,
muhakkak O’nu görmüfl olur. Çünkü fleytan O’nun flekline giremez. Fakat
fleytan baflka flekle girip görünebilir. Resûlullah› tan›m›yan kimsenin, bunu
ay›rmas› kolay olmaz. 

Bâz› âlimler de, “Peygamber efendimizi de¤iflik flekilde görmek, yine
O’nu görmek olur. Fakat bu, o kiflinin dindeki noksanl›¤›na alamettir. Pey-
gamber efendimizi rüyada gerçek flekliyle gören ve mü’min olarak ölen her-
kes Cennete gider” buyurmufllard›r.

Ebû Hüreyre, Efendimizin flu hadîs-i flerîfini bildirdi: ““BBiirr  kkiimmssee  CCuummaa  ggee--
cceessiinnddee,,  iikkii  rreekkaatt  nnaammaazz  kk››llssaa,,  hheerr  rreekkaattttaa  FFaattiihhaa  vvee  AAyyeett--eell--kküürrssii’’yyii  bbiirreerr,,  ‹‹hh--
llaass  ssûûrreessiinnii  oonn  bbeeflfl  kkeerrrree  ookkuussaa,,  nnaammaazzddaann  ssoonnrraa  bbiinn  kkeerrrree;;  ““AAllllaahhüümmmmee  ssaallllii
aallââ  MMuuhhaammmmeeddiinn  nneebbiiyyyyiillüümmmmîîyyii””  ddeessee,,  ddii¤¤eerr  CCuummaa  ggeellmmeeddeenn  bbeennii  rrüüyyaass››nn--
ddaa  ggöörrüürr..  OO  kkiimmsseenniinn  ggeeççmmiiflfl  vvee  ggeelleecceekk  bbüüttüünn  ggüünnaahhllaarr››  bbaa¤¤››flflllaann››rr..  CCeennnneett  bbee--
nnii  ggöörreennlleerr  iiççiinnddiirr..””  

Peygamber Efendimizin Kabr-i flerîfini ziyâret

Fahr-i kâinât efendimiz buyurdular ki: ““KKiimm  vveeffââtt››mmddaann  ssoonnrraa  bbeennii  zziiyyââ--
rreett  eeddeerrssee,,  bbeennii  hhaayyââttttaa  iikkeenn  zziiyyâârreett  eettmmiiflfl  ggiibbiiddiirr..”” “MMiirr’’ââtt--ii  MMeeddîînnee”” kita-
b›nda bildirilen bir hadîs-i flerîfde; ““KKaabbrriimmii  zziiyyâârreett  eeddeennee  flfleeffââaattiimm  vvââcciibb  ooll--
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dduu”” buyurdu. Bu hadîs-i flerîfi, ‹bn-i Huzeyme ve Bezzâr ve Dâre-Kutnî ve
Taberânî haber vermektedir. Bezzâr hazretlerinin bildirdi¤i baflka bir hadîs-
i flerîfde; “KKaabbrriimmii  zziiyyâârreett  eeddeennee  flfleeffââaattiimm  hheellââll  oolldduu”” buyruldu. 

““MMüüsslliimm--ii  flfleerrîîff””de ve Ebû Bekr bin Mekkârî’nin “MMuu’’cceemm” kitab›nda bil-
dirilen hadîs-i flerîfde; ““BBiirr  kkiimmssee  bbeennii  zziiyyâârreett  eettmmeekk  iiççiinn  ggeellssee  vvee  bbaaflflkkaa  bbiirr
flfleeyy  iiççiinn  nniiyyeettii  oollmmaassaa,,  kk››yyââmmeett  ggüünnüü,,  oonnaa  flfleeffââaatt  eettmmeemmii  hhaakk  eettmmiiflfl  oolluurr”” buy-
ruldu. Bu hadîs-i flerîf, Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellemin kendisini ziyâ-
ret etmek için Medîne-i münevvereye gelenlere, flefâat edece¤ini haber ver-
mektedir.

Dâre-Kutnî’nin haber verdi¤i baflka bir hadîs-i flerîfde; ““HHaacc  eeddiipp  ddee  bbeennii
zziiyyâârreett  eettmmeeyyeenn  kkiimmssee,,  bbeennii  iinncciittmmiiflfl  oolluurr”” buyruldu. Resûlullah sallallahü
aleyhi ve sellemin ziyâret olunmak istemeleri, ümmetinin, bu yoldan da sevâb
kazanmalar› içindir.

Bunun için, f›k›h âlimlerimiz, hac vazifesini yapt›ktan sonra, Medîne-i mü-
nevvereye gelerek, Mescid-i flerîtte namaz k›larlard›. Sonra “Ravda-i mutahhe-
ra” ile Minber-i münîri ve Arfl-› âlâdan efdal olan kabr-i flerîfi, sonra oturduk-
lar›, yürüdükleri, dayand›klar› yerleri, vahiy geldi¤i zaman dayand›klar› dire¤i
ve mescid yap›l›rken ve tâmir edilirken çal›flan ve para vermekle flereflenen Es-
hâb-› kirâm›n ve Tâbiîn’in geçtikleri yerleri ziyâret ederler, görmekle bereket-
lenirlerdi. Onlardan sonra gelen âlimler ve sâlihler de, hacdan sonra Medîne’ye
gelirler, f›k›h âlimlerimiz gibi yaparlard›. Dün oldu¤u gibi bugün de hac›lar,
buna ba¤l› kalarak Medîne-i münevverede ziyâretlerde bulunuyorlar.

‹slâm âlimlerinin günefli Ebû Hanîfe hazretleri; “Müstehâblar›n en üstünle-
rinden olan kabr-i seâdetin ziyâreti, vâcib derecesine yak›n bir ibâdettir” bu-
yurdu.

Resûlullah efendimizin kabr-i flerîflerini ziyârete giden kimsenin, çok sa-
levât-› flerîfe getirmesi lâz›md›r. Okunan bu salât ve selâmlar›n Peygamber
efendimize ulaflt›¤›, hadîs-i flerîfde bildirilmifltir. Sevgili Peygamberimizi zi-
yâret etme âdâb› flöyle bildirildi: 

Medîne-i münevvere flehri uzaktan görününce, salât ve selâm getirilir.
Sonra; “Allahümme hâzâ haremü nebiyyike, fec’alhü vikâyeten lî min-en-
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nâr ve emânen min-el-azâb ve sû-il-hisâb” denir. Mümkünse flehre veya
mescide girmeden önce gusl abdesti al›n›r. Güzel koku (esans) sürünülür.
Yeni, temiz elbise giyilir. Çünkü bunlar, tâzim ve hürmet ifâde ederler. Me-
dîne-i münevvereye mütevâz›, vekarl› ve sükûnet hâli ile girilir. “Bismillahi
ve alâ milleti Resûlillâh” dedikten sonra, ‹srâ sûresinin 80. âyet-i kerîmesi-
ni okumal›d›r. Onun akabinden; “Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ
âli Muhammed. Vagfir lî zünûbî veftah lî ebvâbe rahmetike ve fadlike” di-
yerek, Mescid-i Nebevî’ye girilir. Sonra Resûlullah efendimizin minberinin
yan›nda iki rekat tah›yyet-ül-mescid namaz› k›lmal›, minberin dire¤i, sa¤
omuzuna gelecek flekilde durmal›d›r. 

Sevgili Peygamberimiz, burada namaz k›lard›. Buras›, Peygamber efen-
dimizin kabri ile minberi aras›d›r. Hadîs-i flerîfde; ““KKaabbrriimm  iillee  mmiinnbbeerriimm
aarraass››  CCeennnneett  bbaahhççeelleerriinnddeenn  bbiirr  bbaahhççeeddiirr..  MMiinnbbeerriimm,,  hhaavvzz››mm  üüzzeerriinnddeeddiirr””
buyrulmufltur. Sonra, ziyâret eden kimse Allahü teâlâya, Resûlullah’›n mü-
bârek kabrini ziyâret etmeyi kendisine nasîb etti¤inden dolay› secdeye var-
mal›d›r. Duâdan sonra kalk›p, Peygamber efendimizin kabr-i flerîfine, hüc-
re-i seâdete gelmeli, arkas›n› k›bleye vererek Resûlullah’›n mübârek yüzüne
karfl› iki metre kadar uzakta edeble durmal›d›r. Daha fazla yaklafl›lmaz. Hu-
flû ve hudû üzere olmal›, Allahü teâlân›n Kur’ân-› kerîmde emretti¤i flekil-
de, Resûlullah efendimize, hayâtta imifl de yüksek huzûrlar›nda bulunuyor-
mufl gibi edeb üzere bulunmal›d›r. Sekînet ve vekâr› terketmemelidir. Elini,
kabr-i flerîfin duvarlar›na koymay›p uzakta edeble durmak, hürmete daha
muvaf›kt›r. Namazda gibi durmal›d›r. 

Resûlullah efendimizin mübârek, latîf sûretini hayâline getirmeli, ken-
disini bildi¤ini, sözünü, selâm›n› ve duâlar›n› iflitti¤ini düflünmeli ve cevap
verdi¤ini, âmîn dedi¤ini düflünmelidir. Nitekim Resûlullah efendimiz;
“KKiimm  bbaannaa  kkaabbrriimmddee  ssaallââtt  ookkuurrssaa,,  oonnuu  iiflfliittiirriimm”” buyurdu. Yine hadîs-i fle-
rîfde, Resûlullah efendimizin kabr-i flerîflerinde bir melek vekîl b›rak›ld›-
¤›, o mele¤in, ümmetinden selâm edenlerin selâm›n› kendisine ulaflt›rd›¤›
bildirildi. Sonra; “Esselâmü aleyke yâ seyyidî yâ Resûlallah! Esselâmü
aleyke yâ Nebiyyallah! Esselâmü aleyke yâ Safiyyallah! Esselâmü aleyke
yâ Habîballah! Esselâmü aleyke yâ Nebiyyerrahmeti! Esselâmü aleyke yâ
fiefî-al ümmeti! Esselâmü aleyke yâ Seyyid-el-mürselîn! Esselâmü aleyke
yâ Hâtemennebiyyîn! 

Allahü teâlâ sana en yüksek mükâfât ve karfl›l›k ihsân eylesin. Ben flehâ-
det ederim ki, sen peygamberlik vazifeni yapt›n. Emâneti edâ ettin. Ümme-
tine nasîhat eyledin. Yakîn (ölüm) sana gelinceye kadar, Allahü teâlân›n yo-
lunda cihâd eyledin. Allahü teâlâ sana k›yâmet gününe kadar, salât ve selâm
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eylesin. Yâ Resûlallah! Bizler sana çok uzak yerlerden geldik. Senin kabr-i
flerîfini ziyâret etmek, senin hakk›n› ödemek, senin yapt›klar›n› yerinde gör-
mek, seni ziyâret ile bereketlenmek, senin Allahü teâlân›n kat›nda bize flefâ-
atçi olman› istemek için geldik. Çünkü hatâlar›m›z bellerimizi büktü. Gü-
nahlar›m›z omuzlar›m›za a¤›r geldi. Yâ Resûlallah! Sen, hem flefâat eden ve
hem de flefâati kabûl olunans›n. Makâm-› Mahmûd senin için vâd edilmifltir. 

Hem, Allahü teâlâ da Kur’ân-› kerîmde (Nisa sûresinin 64. âyet-i kerîme-
sinde meâlen); ““BBiizz,,  hheerr  ppeeyyggaammbbeerrii,,  aannccaakk  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  eemmrrii  iillee  (gönde-
rildi¤i kavmi taraf›ndan) kkeennddiissiinnee  iittââaatt  oolluunnmmaass››  iiççiinn  ggöönnddeerrddiikk..  OOnnllaarr,,
nneeffsslleerriinnee  zzuullüümm  eettttiikktteenn  ssoonnrraa,,  ggeelliirrlleerr,,  AAllllaahhüü  tteeââllââddaann  aaff  ddiilleerrlleerr..  RReessûû--
llüümm  ddee  oonnllaarr  iiççiinn  iissttiiggffâârr  eeddeerrssee,,  AAllllaahhüü  tteeââllââyy››  eellbbeettttee  tteevvbbeelleerrii  kkaabbûûll  vvee
mmeerrhhaammeett  eeddiiccii  bbuulluurrllaarr”” buyurmaktad›r. Bizler, senin huzûruna geldik. Fa-
kat bizler, nefslerimize zulmettik. Günahlar›m›z›n ba¤›fllanmas›n› diliyoruz. 

Yâ Resûlallah! Allahü teâlân›n kat›nda bize flefâat eyle. Yâ Resûlallah! Al-
lahü teâlâdan, bizim rûhumuzu, sünnetin üzere almas›n›, yar›n k›yâmet günün-
de, senin ile beraber mahfler yerine gelenler aras›na katmas›n›, senin havz›na
gelip, orada senin havz›ndan içmeyi nasîb etmesini dile. Yâ Resûlallah! Senin
flefâatini istiyoruz” diye duâ edilmeli ve ““......  EEyy  RRaabbbbiimmiizz!!  BBiizzii  vvee  îîmmâânn  iillee  bbiizz--
ddeenn  eevvvveell  ggeeççmmiiflfl  oollaann  kkaarrddeeflfllleerriimmiizzii  bbaa¤¤››flflllaa!!  ÎÎmmâânn  eettmmiiflfl  oollaannllaarr  iiççiinn  kkaallbbllee--
rriimmiizzddee  bbiirr  kkiinn  bb››rraakkmmaa!!  EEyy  RRaabbbbiimmiizz!!  MMuuhhaakkkkaakk  kkii  sseenn,,  flfleeffkkaatt  vvee  mmeerrhhaammeett
ssââhhiibbiissiinn!!”” meâlindeki Haflr sûresinin 10. âyet-i kerîmesini okumal›d›r.

Sonra selâm gönderenlerin selâm›n› iletip; “Esselâmü aleyke yâ Resûlal-
lah! fiu kimse, senin Allahü teâlân›n kat›nda kendisine flefâatçi olman› isti-
yor. Ona ve bütün müslümanlara flefâat eyle” demeli ve diledi¤i kadar sale-
vât okumal›d›r. Sonra yar›m metre sa¤a, Ebû Bekr-i S›ddîk hazretlerinin mü-
bârek bafl› hizâs›na gelip; “Esselâmü aleyke yâ halîfete Resûlillah! Esselâ-
mü aleyke yâ refîkahu fil-gâr! Esselâmü aleyke yâ emînehu alel-esrâr! Alla-
hü teâlâ, bu ümmetinin imâm› olarak sana en yüksek mükâfat ve karfl›l›¤›
lutfetsin. Sen Resûlullah’a en güzel flekilde halîfe oldun. En iyi flekilde
O’nun yüce sünnetini tâkib ettin. Mürtedlerle (dinden dönenlerle) ve do¤ru
yoldan ayr›lm›fl olanlarla, muharebe ettin. Dâima hakk› söyledin. Vefât
edinceye kadar, hak yolda olanlara yard›mc› oldun. Allahü teâlân›n selâm›,
rahmeti ve bereketi üzerine olsun! Allah’›m! Rahmetinle, onun sevgisi üze-
re rûhumuzu al. Onu ziyâretimizi bofla ç›karma!” diye duâ etmelidir.

Sonra yine yar›m metre sa¤a, Hazreti Ömer’in kabrinin hizâs›na gelmeli
ve; “Esselâmü aleyke yâ Emîr-el-mü’minîn! Esselâmü aleyke yâ Müzhir-el-
‹slâm! Esselâmü aleyke yâ Müksir-el-esnâm! Allahü teâlâ sana en yüksek
karfl›l›k ve mükâfat versin. Hayâtta iken de, ölümünde de ‹slâm’a ve müslü-
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manlara yard›m ettin. Yetimlere kefîl oldun. Akrabâya iyilik yapt›n. Müslü-
manlara; onlar›n râz› olduklar›, hem hidâyet üzere bulunan ve hem de insan-
lar› do¤ru yola ileten bir rehber oldun. Onlar›n ifllerini derleyip toplad›n. Fa-
kirlerini zengin yapt›n, yaralar›n› sard›n. Allahü teâlân›n selâm›, rahmeti ve
bereketi senin üzerine olsun!” demelidir.

Sonra Hazreti Ebû Bekr ve Hazreti Ömer’e hitâben; “Esselâmü aleykü-
mâ yâ dacîay-resûlillah ve refîkayhi ve vezîreyhi ve müflîreyhi vel muâvi-
neyni lehû alel-k›yâmi fid-dîni vel-kâimeyni ba’dehû bi-mesâlih-il-müsli-
mîn! Allahü teâlâ, size en güzel karfl›l›¤› versin. Resûlullah’›n bize flefâat et-
mesini Allahü teâlâdan, bizim sa’yimizi kabûl etmesini, bizi ‹slâm dîni üze-
re öldürüp, yine ‹slâm dîni üzere diriltmesini, k›yâmet gününde Resûlullah’a
yak›n olanlar aras›nda haflretmesini dilemesi için, sizi Resûlullah’›n yan›nda
vesîle ediniyoruz” demelidir.

Sonra kendisine, ana-babas›na, duâ isteyenlere ve bütün müslümanlara
duâ etmelidir. Bundan sonra Resûlullah efendimizin mübârek yüzüne karfl›
durup; “Ey Allah’›m! “BBiizz  hheerr  ppeeyyggaammbbeerrii,,  aannccaakk  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  eemmrrii  iillee
(gönderildi¤i kavmi taraf›ndan) kkeennddiissiinnee  iittââaatt  oolluunnmmaass››  iiççiinn  ggöönnddeerrddiikk..  OOnn--
llaarr  nneeffsslleerriinnee  zzuullüümm  eettttiikktteenn  ssoonnrraa,,  ggeelliirrlleerr,,  AAllllaahhüü  tteeââllââddaann  aaff  ddiilleerrlleerr..  RReessûû--
llüümm  ddee  oonnllaarr  iiççiinn  iissttiiggffâârr  eeddeerrssee,,  AAllllaahhüü  tteeââllââyy››  eellbbeettttee  tteevvbbeelleerrii  kkaabbûûll  vvee
mmeerrhhaammeett  eeddiiccii  bbuulluurrllaarr”” buyuruyorsun. (Nisa sûresi: 64) Yâ Rabbî! Senin
yüce kelâm›na uyarak, emrine itâat ederek, sevgili Peygamberinin senin hu-
zûrunda bize flefâat etmesini diliyoruz” diye duâ ettikten sonra daha önce
okudu¤u; “EEyy  RRaabbbbiimmiizz!!  BBiizzii  vvee  îîmmâânn  iillee  bbiizzddeenn  eevvvveell  ggeeççmmiiflfl  oollaann  kkaarrddeeflfl--
lleerriimmiizzii  bbaa¤¤››flflllaa..  ÎÎmmâânn  eettmmiiflfl  oollaannllaarr  iiççiinn  kkaallbblleerriimmiizzddee  bbiirr  kkiinn  bb››rraakkmmaa!!  EEyy
RRaabbbbiimmiizz!!  MMuuhhaakkkkaakk  kkii  sseenn,,  ççookk  flfleeffkkaatt  vvee  mmeerrhhaammeett  ssââhhiibbiissiinn!!”” meâlindeki
Haflr sûresinin 10. âyet-i kerîmesi ile; “Rabbenagfir lenâ ve li-âbâ-inâ ve li-
ümmehâtinâ ve li-ihvâninel-lezîne sebekûne bil-îmâni” “Rabbena âtinâ...” ve
“Sübhâne rabbike...” âyet-i kerîmelerini okuyarak Hücre-i seâdet ziyâretini
tamamlar.

Sonra Resûlullah’›n kabri ile minberi aras›nda bulunan ve Ebû Lübâbe
hazretlerinin kendini ba¤layarak tevbe etmifl oldu¤u dire¤e gelir. Burada iki
rekat namaz k›lar ve Allahü teâlâya tevbe ve isti¤fârda bulunur. Diledi¤i du-
âlar› yapar. Sonra Ravda-i mutahheraya gelir. Buras› kare fleklinde bir yer-
dir. Burada istedi¤i kadar namaz k›lar. Duâ eder. Tesbîhler okur. Allahü te-
âlâya hamd ü senalarda bulunur. Sonra minbere gelir. Resûlullah’›n bereke-
tinin kendisine ulaflmas› niyetiyle, Peygamber efendimizin hutbe okurlarken
mübârek elini üzerine koymufl olduklar› yere elini kor. Burada iki rekat na-
maz k›lar. Allahü teâladan dilediklerini ister. Allahü teâlân›n gadab›ndan,
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rahmetine s›¤›n›r. Sonra Hannâne dire¤ine gelir. Bu direk, Resûlullah efen-
dimizin hutbe okumak için minbere geçti¤inden dolay›, kendisini terketti¤i
için inleyip, sonra Resûlullah’›n inip, kendisini kucaklamas› üzerine sükûn
bulan direktir. Burada kald›¤› müddet içerisinde, gecelerini Kur’ân-› kerîm
okumakla, Allahü teâlây› zikretmek, minber ile kabrin yan›nda, gizli ve
aç›ktan duâ yapmakla ve râb›ta yapmakla meflgûl olmal›d›r.

Resûlullah’›n mübârek zevcelerinin odalar›, Mescid-i seadete kat›lmadan
önce, Hücre-i seadetin k›ble taraf›nda pek az yer vard›. Muvacehe-i seadete
karfl› durmak güçtü. Ziyâretçiler, Hücre-i seadetin Ravda-i mutahhera duva-
r›ndaki kap›s› önünde k›bleye karfl› durup, selâm verirlerdi. Sonra ‹mâm-›
Zeynel’abidin, Ravda-i mutahheray› arkaya al›p, selâm verirdi. Uzun zaman
böyle ziyâret edildi. Mübârek zevcelerin odalar›, mescide kat›ld›ktan sonra,
Muvâcehe-i flerîfe penceresi önünde durup ziyâret edilmeye baflland›.

Hazreti Âifle’nin odas›, üç metre yüksekli¤inde, kerpiçle hurma dallar›ndan
yap›lm›flt›. Biri bat›, öteki kuzey taraf›nda iki kap›s› vard›. Bat› kap›s›, Ravda-
i mutahhera taraf›ndad›r. Hazreti Ömer halifeli¤inin son senelerinde Mescid-i
seadeti geniflletirken, Hücre-i seadetin etraf›na tafltan k›sa bir duvar çevirdi. 

Abdullah bin Zübeyr halifeli¤inde bu duvar› y›k›p, siyah tafltan daha sa¤-
lam yapt›rd›. Üstü aç›k olan duvar›n kuzey taraf›nda bir kap›s› bulunuyordu.
Hazret-i Hasen, k›rk dokuz senesinde, vefât edince, vasiyeti gere¤ince, hazret-
i Hüseyin, a¤abeyisinin cenazesini Hücre-i seadet kap›s›na getirip, dua ve is-
tigase edece¤i zaman, buraya defnedeceklerini sanarak, içeri sokulmas›n› iste-
meyenler ç›k›nca, Bâkî kabristan›na defin ettirdi. ‹leride bu flekilde hâdiseler-
le karfl›laflmamak düflüncesi ile duvar›n ve odan›n kap›s›n› örerek kapatt›lar.

Emevi halifelerinin alt›nc›s› olan Velid, Medîne vâlisi iken, Mescid-i sa-
adetin duvar›n› yükseltti ve üzerini küçük bir kubbe ile örttü. Üç kabir, d›-
flardan görülemez ve içeri girilemez oldu. Ömer bin Abdülaziz, Medîne-i
münevvere vâlisi iken, 707 (H.88) senesinde halife Velid’in emri ile, zevcat-
› tahirat›n odalar›n› y›kt›r›p, Mescid-i seadet-i geniflletti. Ayr›ca bu duvar›n
etraf›na befl köfleli ve kap›s›z olan ikinci bir duvar çektirdi.

Irak’ta Zengilerin idare etti¤i Atabekler Devleti’nin veziri ve Selahaddin-
i Eyyubi’nin amcas› o¤lu olan Cemaleddin-i ‹sfehani, 1189 (H.584) senesin-
de, Hücre-i seadetin d›fl duvar› etraf›na sandal ve abanoz a¤açlar›ndan mes-
cidin tavan›na kadar yükselen bir parmakl›k yapt›rd›. 

Fakat, birinci yang›nda 1289 senesinde yan›nca, yerine demirden bir par-
makl›k yap›larak yeflile boyand›. Bu parmakl›¤a fifieebbeekkee--ii  sseeaaddeett  denir. fiebe-
ke-i seadetin k›ble taraf›na MMuuvvaacceehhee--ii  sseeaaddeett,,  do¤u taraf›na KKaaddeemm--ii  sseeaaddeett,,
bat› taraf›na RRaavvddaa--ii  mmuuttaahhhheerraa,,  kuzey taraf›na ise; HHüüccrree--ii  FFaatt››mmaa  denir.
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Mekke-i mükerreme, Medîne-i münevverenin güneyinde oldu¤u için, Mescid-
i nebînin ortas›nda, yani Ravda-i mutahherada, k›bleye dönen kimsenin sol ta-
raf›nda, Hücre-i seadet, sa¤ omuzu taraf›nda ise, Minber-i flerîf bulunur.

847 (H.232) senesinde fiebeke-i seadetin bulundu¤u yer ile d›fl duvarla-
r›n aras›na ve bu yerin d›fl›na zaman zaman de¤ifltirilen mermerler döflendi.
Bu vazifeyi en son Sultan Abdülmecid Han yapt›rd›.

Hücre-i seadetin befl köfleli duvarlar› ile birlikte üzerlerine KKuubbbbee--ttüünn--
nnûûrr  denen küçük bir kubbe de yap›lm›flt›. Osmanl› padiflahlar›n›n gönderdik-
leri KKiissvvee--ii  flfleerrîîffee  bu kubbe üzerine örtülürdü. Kubbe-tün-nûr üzerine gelen,
Mescid-i Seadetin büyük yeflil kubbesine KKuubbbbee--ttüüll--hhaaddrraa  denir. fiebeke-i
seadet denilen parmakl›¤›n d›fl taraf›na örtülen kisve, Kubbe-tül-hadra alt›n-
daki kemerlere as›l›d›r. Bu iç ve d›fl perdelere SSeettttaarree  denir. 

fiebeke-i seadetin do¤u, bat›, kuzey taraflar›nda birer kap›s› vard›r. fiebe-
ke-i seadetin içine harem-i flerîf a¤alar›ndan baflkas› giremezdi. Zaten kap›
ve pencereleri olmad›¤›ndan, yaln›z kubbe ortas›nda ufak bir delik olup, tel
kafes ile kapal›d›r. Bu deli¤in hizas›nda Kubbe-tül-hadraya da bir delik aç›l-
m›flt›r. Mescid-i flerîf kubbesi 1837 (H. 1253) senesine kadar kurflun rengin-
de idi. Sultan ‹kinci Mahmud Adli Han’›n emri ile yeflile boyand›. 1872 (H.
1289)’da, Abdülaziz Han’›n emri ile yeniden boyand›.

Mescid-i seadeti tamir ve tezyin için sultan Abdülmecid Han kadar çok pa-
ra harc eden ve gayret gösteren hiç bir kimse olmam›flt›r. Haremeyni tamir için
yedi yüz bin alt›n sarfetmifl ve tamirat 1861 (H. 1277)’de tamamlanm›flt›r. 

Mescid-i Nebevî’nin tamir ve bak›m› için binlerce alt›n sarfeden Sultan
Abdülmecid Han, eski fleklini, ‹stanbul’da H›rka-i flerîf Camii’nde bulundur-
mak için emretmifl, bunun için 1850 senesinde, mühendis mektebi hocalar›n-
dan binbafl› ressam Hac› ‹zzet Efendi, Medîne’ye gönderilmifltir. ‹zzet Efen-
di, her yeri ölçerek, elli üç defa küçültülmüfl bir modelini bir senede yap›p ‹s-
tanbul’a gönderince, Sultan Abdülmecid Han’›n yapt›rd›¤› H›rka-i flerîf Ca-
mii’ne konmufltur.

Abdülmecid Han’›n tamirinden sonra, k›ble duvar› ile fiebeke-i seadet
aras› yedi buçuk metre, do¤u duvar›ndan Kadem-i seadet flebekesine alt›
metre, fiebeke-i fiami geniflli¤i on bir metre, Muvâcehe-i flerîfe flebekesi ile
fiebeke-i fiami aras›ndaki uzunluk on dokuz metredir. Mescid-i Nebevî’nin
k›ble taraf›ndan geniflli¤i yetmifl yedi metre; k›ble duvar›ndan, duvar-› fiami-
ye kadar olan uzunlu¤u yüz on yedi metredir. Hücre-i seadet ile minber-i
flerîf aras› olan Ravda-i mutahhera geniflli¤i ise on dokuz metredir. 

Hücre-i seadet ile minber-i flerîf aras› olan Ravda-i mutahhera geniflli¤i
ise on dokuz metredir. Osmanl›lardan sonra, bu mukaddes beldelerde birçok
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de¤ifliklikler yap›lm›fl, böylece ecdad›m›z›n yapt›rd›¤› paha biçilmez tarihi
eserler y›k›lm›fl ve ya¤ma edilmifltir.

Resûlullah efendimizi ziyâretten sonra Bakî’ kabristan›na gitmek, oray›
da ziyâret etmek müstehâbd›r. Sonra di¤er kabirleri, bilhassa Seyyid-üfl-flühe-
dâ (flehîdlerin efendisi) Hazreti Hamza’n›n kabrini ziyâret etmelidir. Yine
Bakî’de Hazreti Abbâs’› ve orada bulunan Hasen bin Ali’yi, Zeynelâbidîn’i,
o¤lu Muhammed Bâk›r ve o¤lu Ca’fer-i Sâd›k, Emîr-ül-mü’minîn Hazreti
Osman’›, Resûlullah efendimizin o¤lu ‹brâhim’i, Resûlullah efendimizin ora-
da bulunan zevce-i mutahheralar›n›, halas› Safiyye’yi ve daha birçok Sahâbe
ve Tâbiîn’den olan büyükleri ziyâret etmelidir. Bakî’deki Fât›ma Mesci-
di’nde namaz k›lmal›d›r. Perflembe günü Uhud flehîdlerini ziyâret etmek müs-
tehâbd›r. Orada; “Selâmün aleyküm bimâ sabertüm. Feni’me ukbeddâr. Selâ-
mün aleyküm yâ ehle dâr-il-kavm-il-mü’minîn ve innâ inflâallahü an karîbin
biküm lâhikûn” demelidir. Sonra Âyet-el-kürsî ve ‹hlâs sûresini okumal›d›r.

Hücre-i seadeti ziyâret edenlerin çok uyan›k olmalar› laz›md›r. Gönlün-
de dünya düflünceleri bulunmamal›d›r. Muhammed aleyhisselâm›n mübârek
nurunu ve derecesinin yüksekli¤ini düflünmelidir. Dünya ifllerini ve büyük
kimselerle görüflüp fayda sa¤lamay› ve al›fl-verifl düflünceleri içinde yap›lan
dualar› Allahü teâlâ kabul etmez, dileklerine kavuflamazlar.

Hücre-i seadeti ziyâret etmek flerefli bir ibadettir. Buna inanmayanlar›n,
müslümanl›ktan ç›kmalar›ndan korkulur. Çünkü bunlar, Allahü teâlâya,
Resûlüne ve bütün müslümanlara karfl› gelmifl olur. Mâlikî âlimlerinden bir
kaç›, Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimizi ziyâret etmek vacib-
dir demifl ise de, müstehab oldu¤u söz birli¤i ile bildirilmifltir.

Tevessül

Peygamber efendimize her zaman; yarat›lmadan önce, yarat›ld›ktan son-
ra, dünyadaki hayat›nda ve vefât›ndan sonra; berzah kabir âleminde, teves-
sül edilmifl; k›yamet günü dirildikten sonra, Arasat meydan›nda ve Cen-
net’te de edilecektir. Vesile, Allahü teâlân›n, nezdinde yak›nl›¤a ve hacetle-
rin giderilmesine sebeb k›ld›¤› her fleydir.

Resûl-i ekrem ile tevessül, yani Resûlullah efendimizi, Allahü teâlâ ka-
t›nda vesile etmek, O’nun yard›m›n› ve flefaatini istemek caizdir. Bunlar;
Peygamber (aleyhimüsselâm), Selef-i salihin’in, ulema ve di¤er müslüman-
lar›n yapt›¤› fleylerdendir. Müslümanlardan hiç kimse bunu kötü görmemifl-
tir. fiimdiye kadar, bozuk itikad sahipleri d›fl›nda, bunlar› kabul etmeyen hiç
kimseye rastlanmam›flt›r.
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‹nsanlar›n babas› Âdem aleyhisselâm yeryüzüne indirildi¤i vakit, Pey-
gamber efendimizi vesile yapm›flt›r. Bunu, sevgili Peygamberimiz bir hadîs-
i flerîflerinde flöyle anlatm›fllard›r: ““ÂÂddeemm  (aleyhisselâm) zzeelllleessii  sseebbeebbiiyyllee
CCeennnneett’’tteenn  çç››kkaarr››ll››nnccaa::  ““YYaa  RRaabbbbii!!  BBeennii  MMuuhhaammmmeedd’’iinn  hhüürrmmeettiinnee  aaffffeett””  ddee--
ddii..  AAllllaahhüü  tteeââllââ  ““YYaa  ÂÂddeemm!!  SSeenn  MMuuhhaammmmeedd’’ii  nnaass››ll  bbiillddiinn..  DDaahhaa  bbeenn,,  OO’’nnuu
yyaarraattmmaadd››mm??””  bbuuyyuurrdduu..  ÂÂddeemm  (aleyhisselâm); ““YYaa  RRaabbbbii!!  BBeennii  yyaarraatt››pp  bbaa--
nnaa  rruuhh  vveerrddii¤¤iinn  zzaammaann,,  ggöözzüümmüü  aaçç››pp  bbaakktt››¤¤››mmddaa,,  aarrflfl››nn  kkeennaarr››nnddaa  ““LLaa  iillââhhee
iillllaallllaahh,,  MMuuhhaammmmeeddüünn  RReessûûlluullllaahh””  yyaazz››ll››  ggöörrddüümm..  ‹‹ssmmiinnii  iissmmiinnllee  sseevvddii¤¤iinn
OO’’dduurr  ddeeddii..  AAllllaahhüü  tteeââllââ;;  ““DDoo¤¤rruu  ssööyylleeddiinn  eeyy  ÂÂddeemm!!  MMaahhlluukkaatt››mmddaann  eenn  ççookk
sseevvddii¤¤iimm  OO’’dduurr..  OO’’nnuunn  hhüürrmmeettiinnee  aaff  ddiilleeddii¤¤iinn  iiççiinn  sseennii  aaffffeettttiimm””  bbuuyyuurrdduu..””
Bir rivâyete göre de; ““OO  sseenniinn  zzüürrrriiyyeettiinnddeenn  ggeelleecceekk  oollaann  bbiirr  PPeeyyggaammbbeerrddiirr..
OO’’nnuu  yyaarraattmmaassaayydd››mm,,  sseennii,,  eevvllaadd››nn››  yyaarraattmmaazzdd››mm..  OO’’nnuu  flfleeffaaaattççii  ggöösstteerrddii¤¤iinn
iiççiinn  sseennii  aaffffeettttiimm,,  bbaa¤¤››flflllaadd››mm””  bbuuyyuurrdduu..””

Bununla ilgili binlerce misal vard›r. Bunlardan birkaç tanesi afla¤›ya al›n-
m›flt›r:

‹ki gözü âmâ bir kimse, gözlerinin aç›lmas› için Resûlullah efendimizden
dua istedi. Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem de; ““‹‹sstteerrsseenn  dduuaa  eeddeerriimm..
FFaakkaatt  ssaabbrreeddiipp  kkaattllaann››rrssaann,,  sseenniinn  iiççiinn  ddaahhaa  iiyyii  oolluurr””  buyurdu. “Sabretmeye
gücüm kalmad›. Dua etmeniz için yalvar›r›m” dedi. ““ÖÖyyllee  iissee,,  aabbddeesstt  aall››pp  flfluu
dduuaayy››  ookkuu!!””  buyurdu. ““AAllllaahhüümmmmee  iinnnnii  eess’’eellüükkee  vvee  eetteevveecccceehhüü  iilleeyykkee  bbii  nnee--
bbiiyyyyiikkee  MMuuhhaammmmeeddiinn  nneebbiiyyyy--iirr--rraahhmmeettii..  YYaa  MMuuhhaammmmeedd!!  ‹‹nnnnii  eetteevveecccceehhüü
bbiikkee  iillââ  RRaabbbbii  ffii--hhaacceettii  lliittaakkddiiyyee  AAllllaahhüümmmmee  flfleeffffii’’hhüü  ffiiyyyyee..””

O kimse, bu duay› okuyunca, Allahü teâlâ kabul buyurarak gözlerinin
aç›ld›¤›n›, hadîs âlimlerinden ‹mâm-› Nesâî bildiriyor. 

Resûlullah efendimizin vesile edilmesi ile ilgili Osman bin Hanif hazret-
leri flu hâdiseyi anlat›r: “Osman bin Affan halife iken, büyük s›k›nt›s› olan
bir kimse, Halifenin karfl›s›na ç›kmaya utand›¤› için bana dert yanm›flt›. Ben
de, hemen abdest al! Mescid-i seadete git! Yukar›da bildirilen duay› et, iste-
di¤ini bildir, dedim. 

Adamca¤›z, dua ettikten sonra, Halifenin bulundu¤u yere gidip huzûruna
ç›kar›lm›fl. Halife, bunu seccadesi üstünde oturtup, derdini dinlemifl ve ka-
bul etmifl. Adamca¤›z, iflinin birdenbire yap›ld›¤›n› görünce, sevinerek bana
geldi. “Allahü teâlâ senden raz› olsun! Halifeye sen söylemeseydin, s›k›nt›-
dan kurtulamayacakt›m” dedi. Benim Halife ile görüfltü¤ümü zannetti.

Hazret-i Ömer halife iken, k›tl›k oldu. Eshâb-› kirâmdan Bilal bin Hars,
Resûlullah›n türbesine gidip; “Ya Resûlallah! Ümmetin açl›kdan ölmek üze-
redir. Ya¤mur ya¤mas› için vesile olman› yalvar›r›m” dedi. Resûlullah efen-
dimiz o gece rüyas›nda görünüp; ““HHaalliiffeeyyee  ggiitt!!  BBeennddeenn  sseellââmm  ssööyyllee!!  YYaa¤¤--
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mmuurr  dduuaass››nnaa  çç››kkss››nn!!”” buyurdu. Hazret-i Ömer, ya¤mur duas›na ç›k›nca, ya¤-
mur ya¤maya bafllad›.

Allahü teâlâ, sevdiklerinin hat›r› için, dualar› kabul buyurmaktad›r. Allahü
teâlâ, Muhammed aleyhisselâm› çok sevdi¤ini bildirmifltir. Bunun için, bir
kimse, ““AAllllaahhüümmmmee  iinnnnii  eess’’eellüükkee  bbii--ccaahhii  NNeebbiiyyyyiikk--eell--MMuussttaaffaa”” diyerek bir
dua etse, duas› red olunmaz. Bununla beraber, ufak-tefek dünya iflleri için,
Resûlullah’› vesile etmek edebe uygun olmaz.

Burhaneddin ‹brahim Mâliki buyurdu ki: “Çok aç olan fakir bir kimse,
Hücre-i seadete gidip; “Ya Resûlallah! Karn›m açt›r” dedi. Az sonra birisi
gelip, fakiri evine götürdü, karn›n› doyurdu. Fakir yapd›¤› duan›n kabul ol-
du¤unu söyleyince, “Kardeflim! Çoluk-çocu¤undan ayr›l›p uzak yollardan
s›k›nt›lar çekerek Resûlullah’› ziyâret için geldin. Bir lokma ekmek için
Resûlullah’›n huzûruna ç›kmak yak›fl›r m›? O yüksek huzûrda, Cennet’i ve
sonsuz nîmetleri istemeli idin! Burada istenilen fleyleri Allahü teâlâ reddet-
mez” dedi. Resûlullah’› ziyâret etmek flerefine kavuflanlar, k›yamet günün-
de flefaat etmesi için dua etmelidir.”

‹mâm-› Ebû Bekr-i Mükrî, bir gün ‹mâm-› Taberânî ve Ebû fieyh ile
Mescid-i seadetde oturuyorlard›. Birkaç günden beri bir fley yemediklerin-
den çok ac›km›fllard›. ‹mâm-› Ebû Bekr art›k dayanamayarak; “Aç›m ya
Resûlallah!” dedikten sonra, bir köfleye çekildi. Seyyidlerden bir zat, iki hiz-
metçisi ile gelerek; “Kardefllerim! Dedem Resûlullah’dan açl›kdan yard›m
istemiflsiniz. Sizi doyurmam› emir buyurdu” dedi. Getirdiklerini birlikte ye-
diler. Artan›n› bunlara b›rak›p gitti.

‹slam âlimlerinden Ebû Abdullah Muhammed Merâkeflî (V.683 /1284),
MMiissbbaahh--uuzz  zzuullaamm adl› k›ymetli kitab›nda Resûlullah efendimizi vesile ederek
muradlar›na kavuflan yüzlerce müslüman› ve dualar›n› uzun yazmaktad›r.
Resûlullah’› vesile ederek muradlar›na kavuflanlardan biri de, Muhammed bin
Münkedir’dir. fiöyle anlat›r: “Bir adam, babama seksen alt›n b›rak›p cihada git-
miflti. “Bunlar› sakla! Çok muhtac olana da yard›m edebilirsin” demiflti.
Medîne’de k›tl›k oldu. Babam, alt›nlar›n hepsini açl›ktan bunalanlara da¤›tt›.
Alt›nlar›n sahibi gelip istedi. Babam; “Bir gece sonra gel” dedi. Hücre-i seade-
te gidip, sabaha kadar Resûlullah’a yalvard›. Gece yar›s›, bir adam gelip; “Uzat
elini!” dedi. Bir kese alt›n verip, sonra oradan kayboldu. Babam evde alt›nlar›
say›p seksen adet oldu¤unu görünce, sevinerek hemen sahibine verdi.”

‹mâm-› Muhammed Musa hazretleri, bu kitab›nda bafl›ndan geçen bir
hâdiseyi flöyle anlat›r: 

“637 (k.1239) senesinde, Sader kalesinden seçkin bir cemaatle beraber
ç›kt›k. Yan›m›zda bize k›lavuzluk eden bir kimse vard›. Bir müddet gittik-
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ten sonra suyumuz tükendi. Su aramaya bafllad›k. Ben de bu arada ihtiya-
c›m› görmek için gittim. Bu s›rada müthifl bir flekilde uykum geldi. Nas›l
olsa giderken beni uyand›r›rlar deyip, bafl›m› yere koydum. 

Uyand›¤›mda, kendimi çölün ortas›nda yapayaln›z buldum. Arkadaflla-
r›m beni unutup gitmifllerdi. Yaln›zl›ktan büyük bir korkuya kap›ld›m. Çöl-
de, sa¤a sola yürümeye bafllad›m. Nerede bulundu¤umu, nereye gidece¤imi
bilemiyordum. Her taraf dümdüz kumdu. Az sonra hava karard›. Yolculuk
yapt›¤›m›z kafilenin izi bile yoktu. Ben, gece karanl›¤›nda yapayaln›zd›m.
Korkum daha da fliddetlendi. Telaflla daha süratli yürümeye bafllad›m. 

Bir müddet gittikten sonra, çok susam›fl ve yorulmufl bir halde yere düfl-
tüm. Art›k hayat›mdan ümidimi kesmifl, ölümümün yaklaflt›¤›n› hisseder gi-
bi olmufltum. Susuzluk ve yorgunluktan, ›zd›rap ve elemim son haddine var-
m›flt›. Birden akl›ma geldi. Gece karanl›¤›nda; “Ya Resûlallah! Yetifl! Sen-
den, Allahü teâlân›n izniyle yard›m etmeni istiyorum!” diye inledim. 

Sözümü bitirir bitirmez, birinin bana seslendi¤ini duydum. Sesin geldi¤i
tarafa bakt›¤›mda; gece karanl›¤›nda, etraf›na ›fl›klar saçan, bembeyaz elbise-
ler giyinmifl, o zamana kadar hiç görmedi¤im bir kimsenin beni ça¤›rd›¤›n›
gördüm. Bana yaklafl›p elimi tuttu. O anda bütün yorgunlu¤um ve susuzlu¤um
kayboldu. Yeniden do¤mufl gibi oldum. Ona can›m birden ›s›n›verdi. El ele bir
müddet yürüdük. Hayat›m›n en tatl› anlar›ndan birini yaflad›¤›m› hissettim. Bir
kum tepece¤ini afl›nca, beraber yolculuk yapt›¤›m kafilenin ›fl›klar›n› görüp,
arkadafllar›m›n seslerini duydum. Onlar›n yanlar›na do¤ru yaklaflt›k. 

Benim bindi¤im hayvan en arkada onlar› takib ediyordu. Birden gelip
önümde durdu. Bine¤imi önümde görünce, sevinç ç›¤l›klar› att›m. Ben ba¤›-
r›nca, benimle gelen zat elini elimden çekti. Sonra elimden tutup bine¤ime
bindirdi. Sonra da; ““BBiizzddeenn  bbiirr  flfleeyy  iisstteeyyeennii  vvee  yyaarrdd››mm  ttaalleebbiinnddee  bbuulluunnaann  kkiimm--
sseeyyii  bbiizz  bbooflfl  ççeevviirrmmeeyyiizz”” diyerek geri dönüp gitti. O zaman O’nun Resûlullah
Efendimiz oldu¤unu anlad›m. O geri dönüp giderken, çevresine yayd›¤› nûr-
lar›n gece karanl›¤›nda gö¤e do¤ru yükseldi¤i görülüyordu. O gözümden
kaybolunca birden akl›m bafl›ma geldi. “Nas›l olup da ben Resûlullah Efen-
dimizin elini aya¤›n› öpmedim” diye ç›rp›nd›m ama ifl iflten geçmifl f›rsat el-
den kaçm›flt›.

Ebül-Hayr Akta’, Medîne’de befl gün aç kalm›flt›. Hucre-i se’âdetin yan›na
gelip, Resûlullaha selâm verdi. Aç oldu¤unu bildirdi. Bir yana çekilip uyudu.
Rü’yâda, Resûlullah›n geldi¤ini gördü. Sa¤›nda Ebû Bekr-i S›ddîk, solunda
Ömer Fârûk ve önünde Aliyy-ül Mürtezâ vard›. Hazreti Alî gelip, yâ Ebe’l
Hayr! Kalk, ne yat›yorsun? Resûlullah geliyor dedi. Hemen kalkt›. Resûlullah
gelip, büyük bir ekmek verdi. Ebül-Hayr diyor ki, çok aç oldu¤um için hemen
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yemeye bafllad›m. Yar›s› bitince uyand›m. Kalan yar›s›n› elimde buldum.
Ahmed bin Muhammed Sûfî diyor ki: Hicâz çöllerinde varl›¤›m kalma-

d›. Medîne’ye geldim. Hucre-i se’âdet yan›nda Resûlullaha selâm verdim.
Bir yana oturup uyudum. Resûlullah Efendimiz görünüp, ““AAhhmmeedd  ggeellddiinn
mmii??  AAvvuuccuunnuu  aaçç!!”” buyurdu. Avucumu alt›nla doldurdu. Uyand›m. Ellerim
alt›n dolu idi. 

‹mâm-› Semhûdî, kap›s›n›n anahtar›n› düflürdü. Bulamad›. Hucre-i se’âdet
önüne gelip, yâ Resûlallah! Anahtar›m› düflürdüm. Evime gidemiyorum dedi.
Bir çocuk elinde anahtar› getirdi. Bunu buldum. Acabâ sizin mi, dedi.

Kilisli Mustafâ Iflkî efendi, MMeevvâârriidd--ii  MMeeccîîddiiyyyyee târîh kitab›nda diyor ki:
“Mekke’de yirmi sene kald›m. 1247 [m. 1831] senesinde altm›fl alt›n birikti-
rip, çoluk çocuk ile Medîne’ye geldik. Paralar yolda bitti. Bir tan›d›¤›ma mi-
sâfir olup, Hücre-i se’âdete geldim. Resûlullahdan yard›m istedim. Üç gün
sonra, bulundu¤um eve bir bey gelerek, benim için bir ev kirâlad›¤›n› söyle-
di. Eflyâlar›m› oraya tafl›tt›. Bir senelik kirâ bedelini ödedi. Birkaç ay sonra,
bir ay hasta yatt›m. Evde yiyecek ve satacak birfley kalmad›. Zevcemin yar-
d›m› ile dama ç›k›p, Resûlullah›n türbesine karfl›, s›k›nt›m› anlat›p yard›m di-
lemek istedim. Ellerimi kald›r›nca, dünyâl›k istemekten utand›m. Birfley söy-
leyemedim. Odama indim. 

Ertesi gün, bir kimse gelip, filân efendi bu alt›nlar› sana hediye gönder-
di, dedi. Keseyi ald›m. Geçimimiz düzeldi ise de, hastal›ktan kurtulama-
d›m. Yard›mla Hücre-i se’âdet önüne gelip, Resûlullahtan flifâ istedim.
Mescidden ç›k›p, kimseden yard›m istemeden evime yürüdüm. Eve girer-
ken, hastal›¤›m hiç kalmad›. Nazar de¤memesi için, soka¤a birkaç gün bas-
tona dayanarak ç›kt›m. Fakat, para bitmiflti. Çoluk çocu¤u karanl›kta b›ra-
k›p, Mescid-i Nebevîye geldim. Yats› namaz›ndan sonra, s›k›nt›m› Resûlul-
laha söyledim. Yolda tan›mad›¤›m bir kimse yan›ma gelip, elime bir kese
verdi. ‹çinde, beheri dokuz kuruflluk k›rkdokuz alt›n vard›. Mum ve lüzûm-
lu fleyleri ald›m, eve geldim.

fifiaakkââyy››kk--ii  NNuu’’mmâânniiyyyyee kitâb›n›n tercümesinde ikinci cildde diyor ki, Os-
mânl› devletinin ilk fieyh-ul-islâm› ve zemân›n›n müceddidi olan büyük ‹s-
lâm âlimi Mevlânâ fiemseddîn Muhammed bin Hamza Fenârî’nin gözlerine
perde geldi. Göremez oldu. Bir gece, Resûlullah efendimiz; ““TTââhhââ  ssûûrreessiinnii
tteeffssîîrr  eeyyllee!!”” buyurdukta, “Yüksek huzûrunuzda, Kur’ân-› kerîmi tefsîr etme-
¤e gücüm olmad›¤› gibi, gözlerim de görmüyor” demifl. Peygamberlerin ta-
bîbi olan Resûlullah efendimiz, mubârek h›rkas›ndan bir parça pamuk ç›ka-
r›p, mubârek tükürü¤ü ile ›slatt›ktan sonra, gözleri üzerine koymufltur. Mol-
la Fenârî uyan›p, pamu¤u gözlerinin üstünde bularak kald›rm›fl, görme¤e
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bafllam›fld›r. Allahü teâlâya hamd ve flükür etmifltir. Pamuk ipliklerini sakla-
y›p, öldü¤ü zaman gözleri üzerine konmas›n› vasiyyet etmifltir. 834 [m.
1431]de Bursa’da vefât edince, vas›yyetini yerine getirdiler.

Abbasi halifelerinden Ebû Ca’fer Mensur, Mescid-i Nebevî içinde ‹mâm-
› Mâlik ile konufluyorlard›. “Ey Mensur! Buras› Mescid-i seadettir! Hafif ses-
le söyle! Hak teâlâ, Hucurat sûresinde meâlen; ““SSeessiinniizzii  RReessûûlluullllaahh’’››nn  sseessiinn--
ddeenn  ddaahhaa  yyüükksseekk  yyaappmmaayy››nn››zz!!””  buyurarak, bir cemaati azarlam›flt›r. ““RReessûûlluull--
llaahh’’››nn  yyaann››nnddaa  hhaaffiiff  sseessllee  kkoonnuuflflaannllaarr””  âyet-i kerîmesi ile de, hafif konuflanla-
r› övmüfltür. 

Resûlullah’a, vefât ettikten sonra sayg› göstermek, sa¤ iken sayg› göster-
mek gibidir” dedi. Mensur, boynunu bükerek; “Ya Eba Abdullah! K›bleye
karfl› m› durmal›, yoksa Kabr-i seadete karfl› m› durmal›?” diye sordu. ‹mâm-
› Mâlik hazretleri; “Resûlullah’dan yüzünü çevirme! K›yamet gününün flefa-
atçisi olan o yüce Peygamber sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem, k›yamet günü,
senin ve baban Âdem aleyhisselâm›n kurtulmas› için vesile olacakt›r. 

Kabr-i seadete dönerek ve Resûlullah’›n mübârek ruhuna sar›larak flefaat
dilemelisin! Nisa sûresinin 64. âyet-i kerîmesinde meâlen; ““NNeeffsslleerriinnee  zzuull--
mmeeddeennlleerr,,  ssaannaa  ggeelliipp,,  AAllllaahhüü  tteeââllââddaann  aaff  ddiilleerrssee  vvee  RReessûûllüümm  ddee,,  oonnllaarr  iiççiinn  aaff
ddiilleerrssee,,  AAllllaahhüü  tteeââllââyy››,,  tteevvbbeelleerrii  kkaabbuull  eeddiiccii  vvee  mmeerrhhaammeett  eeddiiccii  bbuulluurrllaarr””  bu-
yuruldu.

Bu âyet-i kerîme, Resûlullah’› vesile edenlerin tevbelerinin kabul olu-
naca¤›n› söz vermektedir” buyurdu. Bunun üzerine, Mensur oldu¤u yerden
kalk›p, Hücre-i seadet önünde durdu; “Ya Rabbi! Bu âyet-i kerîmede,
Resûlünü vesile edenlerin tövbesini kabul edece¤ine söz verdin. Ben de,
yüce peygamberinin yüksek huzûruna gelip senden af diliyorum. Kendisi
sa¤ iken af dileyip af buyurdu¤un kullar›n gibi, beni de affeyle! Ya Rab-
bi! Nebiyyürrahme olan yüce Peygamberini vesile ederek sana yalvar›yo-
rum. Ey peygamberin en üstünü olan Muhammed aleyhisselâm! Sana te-
vessül ederek, Rabbime yalvard›m. Ya Rabbi! O yüce Peygamberi bana
flefaatçi eyle!” diyerek yalvarmaya bafllad›. Arkas› k›bleye, yüzü Muvâce-
he-i seadet penceresine karfl› ayakta durup dua eyledi. Minber-i Nebevî sol
tarafta kalm›flt›. 

‹mâm-› Mâlik’in Halife Mensur’a verdi¤i nasihat Hücre-i seadet önünde
dua edenlerin çok uyan›k olmalar› laz›m geldi¤ini göstermektedir. O maka-
ma uygun edebi ve sayg›y› göstermeyecek olanlar›n, Medîne-i münevvere-
de çok kalmalar› do¤ru olmaz buyuruldu. 

Anadolu köylülerinden biri, Medîne-i münevverede senelerce kalm›fl,
evlenmifl ve Hücre-i seadetde belli bir hizmete girmiflti. Bir gün ateflli bir
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hastal›¤a yakaland› ve can› ayran istedi. “E¤er köyümde olsayd›m, yo¤urt-
tan ayran yapt›r›p içerdim” düflüncesini gönlünden geçirdi. O gece,
Resûlullah, fieyh-ul-Harem efendiye rüyada görünüp, o kimsenin yapt›¤›
iflin baflkas›na verilmesini emir buyurdu. fieyh-ul-Harem; “Ya Resûlallah!
O hizmeti, ümmetinden filan kimse yapmaktad›r” deyince; ““OO  kkiimmsseeyyee
ssööyyllee!!  KKööyyüünnee  ggiiddiipp,,  aayyrraann  iiççssiinn!!”” buyurdu. Ertesi gün, bu emir bildirilin-
ce, köylü bafl üstüne diyerek memleketine gitti.

Yaln›z gönülden geçen bir düflünce bu kadar zarar verince Allah korusun
flaka bile olsa uygunsuz bir sözün yahud edebe uymayan bir hareketin ne bü-
yük bir zarar› olaca¤›n› buradan anlamal›d›r. 

Salevât-› flerîfe getirmenin önemi ve fazîleti

Peygamber efendimizin ismi söylenip iflitildi¤i ve yaz›ld›¤› zaman, sayg›
ve hürmet ifadesi olarak O’na salevât-› flerîfe okumak, en önemli vazifeleri-
mizdendir. Kur’ân-› Kerîmde Ahzab sûresinin 56. âyet-i kerîmesinde
meâlen; ““GGeerrççeekktteenn  AAllllaahhüü  tteeââllââ  vvee  mmeelleekklleerrii,,  PPeeyyggaammbbeerree  ssaallââtt  eeddeerrlleerr  (fle-
ref ve flan›n› yüceltirler) EEyy  îîmmâânn  eeddeennlleerr!!  SSiizz  ddee  OO’’nnaa  ssaallââtt  eeddiinn  vvee  OO’’nnaa  ggöö--
nnüüllddeenn  tteessllîîmm  oolluunn””  buyrulmufltur.

Tefsir âlimleri bu âyet-i kerîmede zikredilen ssaallââtt  kelimesinin; Allahü
teâlâdan rahmet, meleklerden isti¤far ve müminlerden dua manalar›na gel-
di¤ini bildirmifllerdir. Bütün ‹slam âlimleri, Peygamber efendimizin
mübârek isimlerinden biri iflitildi¤i, yaz›ld›¤› ve söylendi¤i zaman; salevât-
› flerîfe yazmak ve söylemenin birincisinde vacib, tekrar›nda ise müstehab
oldu¤unu sözbirli¤iyle bildirmifllerdir.

Allahü teâlâdan bir fley isteyen kimse, önce Allahü teâlâya hamd ve sena
ettikten sonra, Resûlullah efendimize salât okumal›d›r. Böyle bir dua, kabu-
le pek lay›kt›r. ‹ki salât ile (duan›n bafl›nda sonunda olmak üzere) yap›lan
dua geri çevrilmez.

Ebû Talha hazretleri anlat›r: “Resûlullah’›n huzûruna girmifltim. Kendi-
sinde daha önce hiç görmedi¤im bir sevinç ve hoflnudluk gördüm. Sebebini
sordu¤umda; ““NNaass››ll  sseevviinnmmeeyyeeyyiimm??  BBiirraazz  öönnccee  CCeebbrrââiill  (aleyhisselâm) mmüüjj--
ddee  ggeettiirrddii..  AAllllaahhüü  tteeââllââ  bbuuyyuurrdduu  kkii::  ““ÜÜmmmmeettiimmddeenn  bbiirrii  ssaannaa,,  bbiirr  ssaalleevvââtt  ssööyy--
lleeyyiinnccee,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ,,  oonnaa  kkaarrflfl››ll››kk  oollaarraakk,,  oonn  ssaalleevvââtt  eeddeerr  ddeeddii””  buyurdu.”

Bu konuda hadîs-i flerîflerden bâz›lar› flöyledir:
““YYaann››nnddaa  iissmmiimm  aann››ll››pp  ddaa  bbaannaa  ssaallââtt  üü  sseellââmm  ggeettiirrmmeeyyeenn  kkiiflfliinniinn  bbuurrnnuu

yyeerrddee  ssüürrttüüllssüünn..  RRaammaazzaann  aayy››  ggiirriipp  ddee  ggüünnaahhllaarr››nn››  aaffffeettiirrmmeeddeenn  RRaammaazzaann
aayy››  çç››kk››pp  ggiiddeenn  kkiimmsseenniinn  ddee  bbuurrnnuu  yyeerrddee  ssüürrttüüllssüünn..  AAnnnnee  vvee  bbaabbaass››nn››nn  iihhttii--
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yyaarrll››kkllaarr››nnaa  uullaaflfl››pp  ddaa,,  oonnllaarr››nn  rr››zzaass››nn››  kkaazzaann››pp  CCeennnneett’’ee  ggiirreemmeeyyeenn  kkiimmsseenniinn
ddee  bbuurrnnuu  yyeerree  ssüürrttüüllssüünn””  

““YYaann››nnddaa  iissmmiimm  zziikkrreeddiilliipp,,  bbaannaa  ssaallââtt  üü  sseellââmm  ggeettiirrmmeeyyeenn  kkiimmssee,,  cciimmrrii--
lleerriinn  eenn  cciimmrriissiiddiirr””  

Ebû Humeyd es-Saidi hazretleri bildirir; “Sahabe-i kiramdan bâz›lar›,
Resûlullah efendimize sordular ve dediler ki; “Ya Resûlallah! Sana nas›l salât
ü selâm getirelim?” Resûlullah efendimiz buyurdular ki: ““AAllllââhhüümmmmee  ssaallllii  aallââ
MMuuhhaammmmeeddiinn  vvee  eezzvvââcciihhii  vvee  zzüürrrriiyyeettiihhii  kkeemmââ  ssaalllleeyyttee  aallââ  ‹‹bbrrââhhiimmee  vvee  bbâârriikk
aallââ  MMuuhhaammmmeeddiinn  vvee  eezzvvââcciihhii  vvee  zzüürrrriiyyeettiihhii  kkeemmââ  bbâârreekkttee  aallââ  ‹‹bbrrââhhiimmee  iinnnnee--
kkee  hhaammiiddüünn  mmeecciidd””  ddeeyyiinniizz..””

Bâz› salevât-› flerîfeler flöyledir: 
“aleyhisselâm”, “Sallallahü aleyhi ve sellem”, “Allahümme salli alâ seyyi-

dina Muhammed”, “Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ ali Muhammed,
kema salleyte ala ‹brahime ve ala ali ‹brahim...”, “Allahümme salli alâ Muham-
medin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain”, “Aleyhisselatü vesselamü vettehiyye”,
“Aleyhi ve alâ cemi’i minessalevâti etemmüha ve minettehiyyati eymenüha.”

Bir kimse flöyle anlatt›: Arkadafllar›mdan biri gönderdi¤i bir mektupta,
Resûlullah’›n mübârek isminin geçti¤i heryere “Sallallahü aleyhi ve sellem
teslimen kesiren kesira” diye yazm›fl. Görüp sebebini sordu¤unda; “Gençli-
¤imde hadîs kitaplar› yazd›m. Resûlullah’›n mübârek ismini yazd›kça salevât›
yazmazd›m. Rüyada Alemlerin efendisini görüp, yanlar›na vard›m. Mübârek
yüzünü benden döndürdüler. Öbür yanlar›na geçtim, yine döndürdüler. 

Karfl›lar›na var›p; “Ya Resûlallah! Niçin benden yüzünüzü döndürürsü-
nüz?” diye arz ettim. Buyurdular ki; “ÇÇüünnkküü  sseenn  kkiittaabb››nnddaa,,  bbeenniimm  iissmmiimmii
yyaazz››nnccaa,,  bbaannaa  ssaallââtt  vveerrmmeeddiinn!!”” O zamandan beri ism-i flerîflerini, hep salât
ile birlikte yazar›m” dedi.

Hadis-i flerîflerde; ““KKiimm  bbaannaa  bbiirr  kkeerrrree  ssaallââtt  eeddeerrssee,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ  oonnaa  oonn
kkeerrrree  ssaallââtt  (rahmet) eeddeerr,,  oonnuunn  oonn  ggüünnaahh››nn››  bbaa¤¤››flflllaarr  vvee  ddeerreecceessiinnii  oonn  kkaatt
yyüükksseellttiirr..””

““KK››yyaammeett  ggüünnüü  bbaannaa  eenn  yyaakk››nn  oollaann,,  bbeenniimm  flfleeffaaaattiimmee  eenn  llaayy››kk  oollaann,,  bbaannaa
eenn  ççookk  ssaallââtt  üü  sseellââmm  ggeettiirreenn  kkiimmsseeddiirr..””

Hak teâlâ Hazret-i Musa’ya: “Ey Musa, diline sözünden, kalbine düflün-
cenden, bedenine ruhundan, gözüne nurundan daha yak›n olmam› ister mi-
sin?” buyurdu. Evet, ya Rabbi dedi. “O halde, Muhammed’e (sallallahü
aleyhi ve sellem) çok salavat eyle” buyurdu. “Ey Musa, k›yamet günü, su-
suzluk çekmemeyi ister misin?” buyurdu. Evet, ya Rabbi dedi. “O halde,
Muhammed’e (sallallahü aleyhi ve sellem) çok salavat getir” buyurdu.

Peygamberimiz buyurdu ki:
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““KK››yyaammeettttee  hheerr  mmaakkaammddaa  bbaannaa  eenn  yyaakk››nn  oollaann››nn››zz,,  ddüünnyyaaddaa  bbaannaa  ççookk  ssaa--
llaavvaatt  ookkuuyyaann››nn››zzdd››rr..  CCuumm’’aa  ggüünnüü  vvee  ggeecceessii  bbaannaa  yyüüzz  ssaallaavvaatt  ookkuuyyaann››nn,,  AAll--
llaahhüü  tteeââllââ  yyüüzz  iihhttiiyyaacc››nn››  ggöörrüürr..  YYeettmmiiflflii  aahhiirreett,,  oottuuzzuu  ddüünnyyaayyaa  aaiidd  iiflfllleerriiddiirr..
SSoonnrraa  AAllllaahhüü  tteeââllââ  bbiirr  mmeelleekk  iillee  bbuu  ssaallââttllaarr››  bbeenniimm  kkaabbrriimmee  ggeettiirrttiirr..  SSiizzee  ggee--
lleenn  bbiirr  hheeddiiyyee  ggiibbii  oolluurrllaarr..  OO  mmeelleekk  bbaannaa  ggöönnddeerreenniinn  iissmmiinnii,,  ssooyyuunnuu  vvee
kkaabbîîlleessiinnii  bbiillddiirriirr..  BBeenniimm  yyaann››mmddaakkii  bbeeyyaazz  bbiirr  ssaahhiiffeeyyee  oonnuu  ggeeççiirriirr..  BBeenniimm
ööllddüükktteenn  ssoonnrraa  bbiillmmeemm,,  hhaayyaattttaa  iikkeenn  bbiillmmeemm  ggiibbiiddiirr..

PPeerrflfleemmbbee  ggüünnüü  oolluunnccaa,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ,,  yyaann››nnddaa  ggüümmüüflfl  ddeefftteerr  vvee  aalltt››nn  kkaa--
lleemmlleerr  oollaann  mmeelleekklleerr  ggöönnddeerriirr..  PPeerrflfleemmbbee  ggüünnüü  vvee  CCuumm’’aa  ggeecceessii  PPeeyyggaammbbee--
rree  ççookk  ssaallââtt  ggeettiirreennlleerrii  yyaazzaarrllaarr..

‹‹kkii  mmüüssllüümmaann  kkaarrflfl››llaaflfl››pp  mmüüssaaffeehhaa  eeddeerr  vvee  PPeeyyggaammbbeerree  ssaallaavvaatt  ggeettiirriirrlleerr--
ssee,,  aayyrr››llmmaaddaann  öönnccee  eevvvveellkkii  vvee  ssoonnrraakkii  ggüünnaahhllaarr››  mmaa¤¤ffiirreett  oolluurr..

BBiirriinniizz  mmeesscciiddee  ggiirriinnccee,,  ppeeyyggaammbbeerree  sseellââmm  vveerrssiinn  vvee,,  yyaa  RRaabbbbii  bbeennii  flfleeyy--
ttaannddaann  kkoorruu  ddeessiinn!!

Bir rivâyette: ““ÇÇ››kkaarrkkeenn,,  AAllllaahhüümmmmee  iinnnnii  eess’’eellüükkee  mmiinn  ffaaddlliikkee””  ookkuussuunn..
Duan›n evveli Allahü teâlâya sena (hamd) ve Resûlullah’a salavat olma-

y›nca, dua perde arkas›nda kal›r. Evvelinde hamd ve salavat olan dua kabul
olunur.

Resûlullah’a ve Âline salavat okumad›kça dua ile sema aras›nda perde
vard›r. Salavat okuyunca bu perde y›rt›l›r ve dua sema’ya ç›kar. Okumay›n-
ca, dua geri döner.

Bir mecliste Allahü teâlâ an›lmaz ve Resûlullah’a salât edilmezse, orada-
kilerin üzerlerinde kamç› bulunur, dilerse onlara azab eder, dilerse ba¤›fllar.

Kula¤› ç›nlayan beni hat›rlas›n ve bana salât okusun.
Bir ifle niyyet eden, o hususta meflveret etsin. Allahü teâlâ iflinde ona rüfld

ihsan eder. Bir kimse bir söz söylemek isteyip de unutsa, bana salât okusun.
Zîrâ bana salat›nda sözü için halef vard›r. Umulur ki, onu hat›rlar.

Hay›rl› bir ifle Allah’›n ismi ve bana salât ile bafllanmazsa, o kesiktir ve
bütün bereketi giderilmifltir.

‹slam büyüklerinden, Ebû Hafs Ka¤›di vefât edince, biri rüyas›nda görüp,
Allahü teâlâ sana ne muamele etti dedi. “Bana rahmet ve ma¤firet edip, be-
ni Cennet’e koydu” dedi. Ne sebeble diye sordu. Beni melekler aras›nda dur-
durdu. Günahlar›mla, Resûlullah’a salavat›m› hesab ettiler. Salavat›m› çok
buldular. Allahü teâlâ onlara: “Ey meleklerim, ifliniz tamamd›r. Baflka hesab
sormay›n. Onu Cennetime götürün” buyurdu diye cevab verdi.

Selefden biri anlat›r: Birlikte hadîs ö¤rendi¤imiz bir arkadafl›m vefât et-
ti. Rüyada onu, s›rt›nda yeflil hulleler giyinmifl gördüm. Sebebini sordu¤um-
da: “Her hadîste gördü¤üm Resûlullah’›n isminin yan›na, “Sallallahü aleyhi
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ve sellem” yazard›m. Hak teâlâ onun mükafat›n› bununla verdi” dedi. 
Yine selefden biri anlat›r: Bir katib komflum vefât etti. Kendisini rüyada

gördüm. Allahü teâlâ sana ne muamele eyledi dedim. Ba¤›fllad› dedi. Ne se-
beble dedim. Resûlullah’›n ismini her yazd›¤›m zaman “Sallallahü aleyhi ve
sellem” sözünü de beraberinde yazd›¤›m için dedi. 

Ebû Süleyman Dârâni anlat›r: Hadis yazarken, flerefli isimlerini yazd›k-
ça, “sallallahü aleyh” diye yazar “ve sellem” sözünü yazmazd›m. Rüyada
kendilerini gördüm. Bana buyurdular ki: EEyy  EEbbaa  SSüülleeyymmaann,,  hhaaddîîssddee  iissmmiimmii
yyaazzdd››¤¤››nn  zzaammaann,,  ssaallââttllaa  bbeerraabbeerr  ““vvee  sseelllleemm””ii  ddee  yyaazz..  OO  ddöörrtt  hhaarrffddiirr..  HHeerr  hhaarr--
ffiinnee  oonn  sseevvaabb  vvaarrdd››rr..  YYaazzmmaazzssaann  kk››rrkk  sseevvaabb››  bb››rraakk››yyoorrssuunn  ddeemmeekkttiirr..”” Birinin
de adeti bu idi. Ona Resûlullah, rüyas›nda: ““SSaannaa  nnee  oolldduu  kkii,,  bbaannaa  ssaallaatt››  ttaa--
mmaamm  yyaazzmmaazzss››nn??”” buyurdu.

Ebû Bekr-i S›ddik buyurdu: “Unutmas›ndan korkan, Resûlullah’a çok sa-
lavat okusun.”

Salihlerin büyüklerinden Muhammed bin Said bin Mutarr›f anlat›r: Her
gece yataca¤›m zaman muayyen mikdarda salât okurdum. Bir gece rüyada,
Resûlullah geldi. ‹çeri girdi. Odam›n içi nûrla doldu. Sonra bana do¤ru ge-
lip: “Getir, flu bana çok salavat okuyan a¤z›n› öpeyim” buyurdu. Ben de, a¤-
z›m› tutmaya utan›p, yana¤›m› uzatt›m. Mübârek a¤›zlar› ile öptü. Dehfletle
uyand›m. Odam›n içini misk kokusu ile dolmufl buldum. Sekiz gün yana-
¤›mdan o güzel koku gitmedi. 

Selefin büyüklerinden Hallad bin Kesir vefât edince, bafl› alt›nda: “Bu
Hallad bin Kesir’in Cehennem’den kurtulufl ber’atidir” yaz›l› bir ka¤›d bul-
dular. Yak›nlar›na bunun ameli ne idi diye sordular. Her Cum’a günü sala-
vat getirirdi dediler.

fieyh Ayni’nin ZZeeyynnüü’’ll--MMeeccaalliiss’’inde yaz›l›d›r: Resûlullah, ““KK››yyaammeett  ggüü--
nnüü  üüçç  ggrruupp  kkiimmssee,,  ggööllggeessiinnddeenn  bbaaflflkkaa  ggööllggeenniinn  bbuulluunnmmaadd››¤¤››  AArrflfl’’››nn  aalltt››nnddaa
bbuulluunnuurrllaarr””  buyurdu. Onlar kimlerdir dediler. ““ÜÜmmmmeettiimmii  ss››kk››nntt››ddaann  kkuurrttaa--
rraann,,  ssüünnnneettiimmii  iihhyyââ  eeddeenn  vvee  bbaannaa  ççookk  ssaallaavvaatt  ggeettiirreenn””  buyurdu.

fieyh Ebû Musa Dariri anlat›r: Denizde kas›rgya yakaland›k. Herkes
ölüm korkusuyla a¤l›yordu. O halde bana uyku bast›rd›. Düflümde Resûl-i
Ekrem’i gördüm. Gemidekilere söyle, bin def’a ““AAllllaahhüümmmmee  ssaallllii  aallââ  sseeyyyyii--
ddiinnââ  MMuuhhaammmmeeddiinn  vvee  aallââ  ââll--ii  sseeyyyyiiddiinnââ  MMuuhhaammmmeedd,,  ssaallââtteenn  ttüünncciinnââ  bbiihhââ
mmiinn  cceemmîî’’iill  eehhvvââllii  vveell--ââffââtt  vvee  ttaakkddîî  lleennââ  bbiihhââ  cceemmîî’’eell  hhââccââtt  vvee  ttuuttaahhhh››rruunnââ
bbiihhââ  mmiinn  cceemmîî’’iiss--sseeyyyyiiââtt  vvee  tteerrffee’’uunnââ  bbiihhââ  iinnddeekkee  aa’’lleedd--ddeerreeccââtt  vvee  ttüübbeelllliiggüü--
nnââ  bbiihhââ  aakkssaall--ggââyyââtt  mmiinn  cceemmîî’’iill  hhaayyrrââttîî  ffiill--hhaayyââttii  vvee  bbaa’’ddeell  mmeemmââtt””  okusun-
lar, buyurdu. Daha üçyüz kerre okumufltuk ki, f›rt›na dindi, kutulduk. Bu sa-
lât›n her mühim iflinde ve her belada, âfatta, depremde okunmas› tavsiye
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edildi. Mu’teber kitablarda, salât›n nas›l oldu¤unda, k›rkdan fazla hadîs var-
d›r. Bâz›lar› flöyle:

Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ Al-i Muhammed, kema salley-
te alâ ‹brahime ve alâ Al-i ‹brahim, ve barik alâ Muhammedin ve alâ Al-i
Muhammed, kemâ barekte alâ ‹brahime ve alâ Al-i ‹brahim, inneke hami-
dün mecid.

Allahümme salli ve sellim ve bârik verham alâ seyyidinâ Muhammedin
hüve seyyid-ül Arabi vel Acem Ve imâmi Mekket-il mükerrameti vel
Medînet-il münevverati vel harem. Allem-el insâne mâlem ya’lem.

Asluhu nûrun ve neslühu Âdem. Ba’sühu muahharun ve halkuhu mukad-
dem.

‹smüh-ufl flerîfu mektûbün alel Levh-il mahfûzi biyâk-il kalem.
Ve cismüh-ufl flerîfü medfûnün fil Medînet-il münevvereti vel harem. Yâ

leyte ektehilü türâbellezî taht-el kadem.
Fe tûbâ sümme tûbâ limen deâ ve tebiahü ve limen esleme sâhib-efl flefâ-

ati lil âlemîn.
Kâilen yâ Rabbî! Sellim ümmetî, ümmetî vâ ümmetâ yâz el lütfi vel ke-

rem.
Fe yünâd-il münâdî min k›bel-ir Rahman, kabiltü flefâateke yâ Nebiyyel

muhterem. Üdhul-ül Cennete lâ havfün aleykum velâ hüznün velâ elem.
Sümme Radiyallahü teâlâ an Ebî Bekrin ve Ömera ve Osmane ve Aliy-

yin zil-Kerem.
Ve sallallahü alâ seyyidinâ Muhammedin vel hamdü leke yâ Rabb-el âle-

mîn. Bi hurmeti Seyyid-il mürselîn.

Murabba' otururdu ya diz üzre ya dikerdi diz 
Dolu âdâb idi peydâ vü pinhân ol kerem-kân› 

Yeyip üç parma¤›yla hem yalard› ân› lezzetle 
‹çerdi üç nefesde âb-› reyyân ol kerem-kân› 

Severdi bâl ü helvâ hem kabak sirke tirit ammâ 
Doyunca yememiflti arpadan nân ol kerem-kân› 

Mübarek karn›na tafl ba¤laridi gâhi açl›ktan 
Fuâd›m olmas›n deridi lerzân ol kerem-kân› 

Saâdet-hânesinde nice aylar yanmaz idi od 
Kanâatle yeridi temr ü rummân ol kerem-kân› 



H‹LYE-‹ SEÂDET

Mübârek isimleri ve künyeleri

Sevgili Peygamberimizin en çok söylenilen ismi “Muhammed”dir. Pek
çok ö¤ülmüfl, ziyâde be¤enilmifl anlam›na gelir. Bu isim, Kur’ân-› Kerîmde;
Al-i ‹mran, Ahzab, Fetih ve Muhammed sûrelerinin, s›ras› ile; 144, 40, 29
ve 22. âyet-i kerîmesinde dört defa geçmektedir. Saf sûresi. 6. âyet-i kerîme-
de ise Hazreti ‹sa’n›n ümmetine; ““HHaakk  tteeââllââyy››  ççookk  öö¤¤eenn,,  mmeeddhheeddeenn” anlam›-
na gelen “Ahmed” ismiyle haber vermifl oldu¤u bildirilmektedir. Kur’ân-›
Kerîmde, “Muhammed” ve “Ahmed” isminden baflka; Mahmud, Resûl,
Nebî, fiahid, Beflir, Nezir, Mübeflflir, Münzir, Dai-i ilallah, Sirac-› münir, Ra-
uf, Rahim, Musadd›k, Müzekkir, Müddessir, Abdullah, Kerîm, Hak, Münir,
Nûr, Hatemün-Nebiyyin, Rahmet, Nîmet, Hadi, Taha, Yasin.. diye an›lm›fl-
t›r. Bundan baflka mübârek isimlerinin bir k›sm› Kur’ân-› Kerîmde, bir k›s-
m› hadîs-i flerîflerde, bir k›sm› da önceki peygamberlere gönderilen mukad-
des kitaplarda zikredilmifltir.

Peygamberimizin isimleri, bâz› hadîs-i flerîflerinde; Mahi, Ak›b, Mukaf-
fi, Nebiyyür-Rahme, Nebiyyüt-Tevbe, Nebiyy-ül-Mülahim, Kattal, Mütev-
ekkil, Fatih, Hatem, Mustafa, Ümmi, Kusem (her hayr› kendinde toplayan)
isimleri geçmektedir. 

Bir hadîs-i flerîfde Peygamberimiz; ““BBaannaa  mmaahhssuuss  bbeeflfl  iissiimm  vvaarrdd››rr::  BBeenn
MMuuhhaammmmeedd’’iimm,,  BBeenn  AAhhmmeedd’’iimm,,  BBeenn  MMaahhii’’yyiimm  kkii,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ  bbeenniimmllee
kküüffrrüü  yyookk  eeddeerr..  BBeenn,,  HHaaflfliirr’’iimm  kkii,,  hhaallkk,,  kk››yyaammeett  ggüünnüü  bbeenniimm  iizziimmccee  hhaaflflrroolluu--
nnaaccaakktt››rr..  BBeenn,,  AAkk››bb’’››mm  kkii,,  bbeennddeenn  ssoonnrraa  ppeeyyggaammbbeerr  yyookkttuurr””  buyurdu.

Sevgili Peygamberimize Hazreti Hadice’den do¤an ve küçük yaflta vefât
eden o¤lu Kas›m’dan dolay›; “Ebü’l-Kâs›m” künyesi verilmifltir. Yine pey-
gamberli¤inden önce, ondaki do¤ruluk, itimad, emin, güvenilir olmas› gibi
say›lamayacak kadar üstün meziyetlerinden dolay›, Kureyfl kabîlesi aras›n-
da, El-Emin ismi ile ça¤r›lm›flt›r.

Resûlullah efendimizin, Kur’ân-› Kerîmde geçen isimlerinden biri de
Kur’ân-› Kerîmin kalbi olan Yasin sûresindeki “Yasin” kelimesidir. Ulema-i
rasihinin büyüklerinden olan Seyyid Abdülhakim-i Arvâsî hazretleri; “Yasin,
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“Ey benim muhabbet deryam›n dalg›c› olan habîbim” demektir” buyurmufltur. 
Peygamber efendimizi medheden parça parça yaz›lm›fl fliirler ve medhi-

yeler bir tarafa, O’nun için pek çok eser yaz›lm›flt›r. Bunlar› yazanlar için-
de flöhretleri ve san’atlar› bütün dünyay› ve as›rlar› kaplam›fl olanlar› bile,
Resûlullah’› medhetmekten âciz olduklar›n› beyan etmifllerdir. O’nu görüp
güzelli¤ine âfl›k olanlar, dilleri döndü¤ü kadar anlatma¤a çal›flm›fllar, o gü-
zelli¤i bildirme¤e insan gücü yetmez demifllerdir

Hilye-i Seâdet

Habîb-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin görünüflünün an-
lat›lmas›na Hilye-i seâdet denir.

‹slâm âlimleri, Muhammed aleyhisselâm›n görünen bütün uzuvlar›n›,
fleklini, s›fatlar›n›, güzel huylar›n› ve bütün inceliklerine var›ncaya kadar ha-
yât›n›n tamâm›n› aç›k bir flekilde senet ve vesikalar› ile yazm›fllard›r. Bu bil-
giler, bizzat Peygamber efendimizin kendi beyanlar› olan hadîs-i flerîflerin-
den ve Eshâb›n›n bildirdi¤i haberlerden toplanm›flt›r. Bunlar› ihtivâ eden
eserlere, siyer kitaplar› denmektedir. Binlerce siyer kitab› aras›nda, Peygam-
ber efendimizin hilye-i seâdetini bildiren en meflhur kitaplar; ‹mâm-› Tirmi-
zî’nin ““EEflfl--fifieemmââiill--üürr--RReessûûll””ü ve Kad› Iyâd’›n “fifiiiffââ--ii  flfleerrîîff”i ile ‹mâm-› Bey-
hekî’nin ve Ebû Nuaym ‹sfehânî’nin “DDeellââiill--üünn--NNüübbüüvvvvee”leri, bir de ‹mâm-
› Kastalânî hazretlerinin “MMeevvââhhiibb--ii  LLeeddüünnnniiyyee” adl› eseridir.

Hadîs-i flerîflerde ve Eshâb-› kirâm›n bildirdi¤i haberlerde, sevgili Pey-
gamberimizin hilye-i seâdeti flöyle bildirilmektedir:

Fahr-i kâinat›n mübârek yüzü ile bütün âzâ-i flerîfesi ve mübârek sesi, bü-
tün insanlar›n yüzlerinden ve âzâlar›ndan ve seslerinden güzel idi. Mübârek
yüzü bir mikdar yuvarlak idi ve nefl’eli oldu¤u zamanda, ay gibi nûrlan›rd›.
Sevindi¤i, mübârek aln›ndan belli olurdu. Resûlullah efendimiz gündüz na-
s›l görürse, gece de öyle görürdü, önünde olanlar› gördü¤ü gibi, arkas›nda
olanlar› da görürdü. Yana ve geriye bakaca¤› zaman, bütün bedeni ile dönüp
bakard›. Yeryüzüne, semâdan daha çok bakard›. Mübârek gözleri büyük ve
kirpikleri uzun idi. Mübârek gözlerinde bir mikdar k›rm›z›l›k vard› ve göz-
lerinin karas› gâyet siyah olup, geceleri sürme çekerdi. Fahr-i âlemin sallal-
lahü aleyhi ve sellem aln› aç›k idi. Mübârek kafllar› ince olup, kafllar› aras›
aç›k idi. ‹ki kafl› aras›ndaki damar, hiddetlenince kabar›rd›. Mübârek burnu
gâyet güzel olup, orta yeri bir mikdar yüksek idi. Mübârek bafl› büyük idi.
Mübârek a¤z› küçük de¤ildi. Mübârek diflleri beyaz olup, öndekiler seyrek
idi. Söz söyleyince, sanki diflleri aras›ndan nûr ç›kard›. Allahü teâlân›n kul-
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lar› aras›nda O’ndan daha fasîh ve daha tatl› sözlü kimse görülmedi. Mübâ-
rek sözleri gâyet kolay anlafl›l›r, gönülleri al›r ve ruhlar› çekerdi. Söz söyle-
di¤i zaman, kelimeler inci gibi dizilirdi. Bir kimse saymak istese, kelimele-
rini saymak mümkün idi. Bâzan iyi anlafl›lmas› için, üç kerre tekrar ederdi.
Cennet’te Muhammed aleyhisselâm gibi konuflulacakt›r. Mübârek sesi, kim-
senin sesinin yetiflemedi¤i yere ulafl›rd›.

Fahr-i âlem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz, güler yüzlü idi. Tebes-
süm ederek güler ve mübârek ön diflleri görünürdü. Gülünce, nûru duvarlar
üzerine aks ederdi. A¤lamas› da, gülmesi gibi hafif idi. Kahkaha ile gülmez,
yüksek sesle de a¤lamazd›. Ama üzülünce, Mübârek gözlerinden yafl akar,
Mübârek gö¤sünün sesi iflitilirdi. Ümmetinin günahlar›n› düflününce, Allahü
teâlân›n korkusundan ve Kur’ân-› kerîmi iflitince ve bâzan da namaz k›larken
a¤lard›.

Fahr-i âlem efendimizin, mübârek parmaklar› iri ve mübârek kollar› etli
idi. Mübârek avuçlar›n›n içi genifl idi. Bütün vücûdunun kokusu, miskten
güzel idi. Mübârek bedeni, hem yumuflak, hem de kuvvetli idi. Enes bin Mâ-
lik diyor ki: “Resûlullah’a on sene hizmet ettim. Mübârek elleri ipekten yu-
muflak idi. Mübârek teni miskten ve çiçekten daha güzel kokuyordu. Mübâ-
rek kollar›, ayaklar› ve parmaklar› uzun idi. Mübârek ayaklar›n›n parmakla-
r› iri, alt› da çok yüksek olmay›p yumuflak idi. Mübârek karn› genifl olup,
gö¤sü ile ayn› hizada idi. Omuz bafl›n›n kemikleri iri olup mübârek gö¤sü
geniflti. Resûlullah efendimizin kalb-i flerîfi, nazargâh-› ilâhî idi.

Resûl-i ekrem efendimiz, çok uzun boylu olmad›¤› gibi, k›sa da de¤ildi.
Yan›na uzun bir kimse gelse, ondan uzun görünürdü. Oturdu¤u zaman, mü-
bârek omuzu, oturanlar›n hepsinden yukar› olurdu.

Mübârek saçlar› ve sakallar›n›n k›l› çok k›v›rc›k ve çok düz de¤il, yara-
t›l›flda, ondüle idi. Mübârek saçlar› uzundu, önceleri kâkül b›rak›rd›, sonra-
dan ikiye ay›r›r oldu. Mübârek saçlar›n› bâzan uzat›r, bâzan da keser, k›sal-
t›rd›. Saç ve sakal›n› boyamazd›. Vefât etti¤i zamanda, saç ve sakal›ndaki
ak k›llar›n say›s› yirmiden az idi. Mübârek b›y›¤›n› k›rkard›. B›y›klar›n›n
uzunlu¤u ve flekli, mübârek kafllar› kadar idi. Emrinde husûsî berberleri var
idi. Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz, misvâk›n› ve tara¤›n›
yan›ndan ay›rmazd›. Mübârek saç›n› ve sakal›n› tararken aynaya nazar
ederdi. Fahr-i kâinat efendimiz, önüne bakarak, sür’atle yürür ve bir yerden
geçti¤i, güzel kokusundan belli olurdu. Resûlullah efendimiz, Arab idi. Yâ-
ni k›rm›z› ile kar›fl›k beyaz benizli olup, gâyet güzel, nûrlu ve sevimli idi.
Bir kimse, Peygamber efendimize siyah dese, kâfir olur.

Arab, lügatda, güzel demektir. Meselâ, lisân-› Arab, güzel dil demektir. Is-
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t›lah mânâs› ise, yâni co¤rafyada Arab demek, Arabistan ismindeki yar›mada-
da do¤up büyüyen, oran›n iklimi, havas›, suyu ve g›das› ile yetiflen ve onlar›n
kan›ndan olan kimse demektir, Anadolu’daki kandan gelenlere Türk, Bulga-
ristan’da do¤up büyüyenlere Bulgar, Almanya’dakilere Alman dedikleri gibi,
Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem de, Arabistan yar›madas›nda do¤du¤u
için Arab’d›r. Arablar beyaz, bu¤day benizli olur. Bilhassa Peygamberimizin
sülâlesi beyaz ve çok güzel idi. Zâten dedeleri ‹brahim aleyhisselâm, beyaz
olup, Basra flehri ahâlisinden Târûh isminde beyaz bir müminin o¤lu idi. Kâ-
fir olan Âzer, ‹brahim aleyhisselâm›n babas› de¤il, amcas› ve üvey babas› idi.

Sevgili Peygamberimizin babas› Abdullah’›n güzelli¤i, M›s›r’a kadar ya-
y›lm›flt› ve aln›ndaki nûrdan dolay›, iki yüze yak›n k›z, evlenmek için Mek-
ke’ye gelmiflti. Fakat, Muhammed aleyhisselâm›n nuru, Âmine’ye nasîb oldu.

Amcas› Abbâs ile Abbâs’›n o¤lu Abdullah da beyaz idi. Peygamberimi-
zin k›yâmete kadar evlâd› da güzel ve beyazd›r.

Resûlullah’›n Eshâb› da beyaz ve güzel idi. Osman rad›yallahü anh, be-
yaz sar›fl›n idi. Resûlullah efendimizin, Rum imparatoru Heraklius hüküme-
tine gönderdi¤i sefîri D›hye-i Kelbî çok güzel olup, sokaklarda gezerken,
yüzünü görmek için Rum k›zlar› sokaklara ç›kard›. Cebrâil aleyhisselâm çok
defâ, D›hye rad›yallahü anh fleklinde gelirdi.

M›s›r, fiam, Afrika, Sicilya ve ‹spanya yerlileri Arab de¤ildir. Arablar,
‹slâmiyet’i dünyâya yaymak için, Arabistan yar›madas›ndan ç›karak burala-
ra geldiklerinden, bugün buralarda da mevcuttur. Nitekim Anadolu’da, Hin-
distan’da ve baflka memleketlerde de mevcuttur. Fakat, bugün bu memleket-
lerin hiç birinin ahâlisini Arab diye isimlendirmek do¤ru olmaz.

M›s›r ahâlisi esmerdir. Habeflistan ahâlisi siyaht›r. Bunlara Habefl denir.
Zengibâr ahâlisine Zencî denir. Bunlar da siyaht›r. Peygamberimizin akrabâ-
s›n›, torunlar›n› sevmek ve saymak ibâdettir. Onlar› her müslüman sever. Ana-
dolu’ya misâfir gelen siyah fellahlar, habefller, zencîler, hürmet ve ikrâm olun-
mak için, kendilerini, Arab diye tan›tm›fllar, Anadolu’nun saf müslümanlar› da
sözlerine inan›p bunlar› sevmifllerdir. Çünkü bu sevgide siyah, beyaz ay›r›m›
yoktur. Siyah bir müslüman, beyaz bir kâfirden kat kat daha üstün, daha k›y-
metli ve sevimlidir. ‹nsan›n siyah olmas›, îmân›n flerefini azaltmaz. Bilâl-i Ha-
befli hazretleri ve Resûlullah’›n çok sevdi¤i Üsâme siyah idiler. Kötülükleri ve
afla¤›l›klar› herkesçe bilinen Ebû Leheb ve Ebû Cehl kâfirleri beyaz idiler. Al-
lahü teâlâ insan›n rengine de¤il, îmân›n›n kuvvetine ve takvâs›na k›ymet ver-
mektedir. Fakat, siyahlar›n kendilerini Arab olarak tan›tmalar›, ‹slâm düflman-
lar›n›n, Yahudilerin ifllerine yarad›. Bir yandan, siyah insanlar›, afla¤› ve i¤renç
olarak tan›tt›lar. Bunlar› köle olarak kulland›lar. Bir yandan da kara kedileri,
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köpekleri, “Arab, Arab” diye ça¤›rarak, gazete ve mecmualara yapt›klar› siyah
resim ve karikatürlere Arab diyerek, gençli¤e, Arab› siyah olarak tan›tma¤a,
böylece, müslüman yavrular›n› Peygamberimizden so¤utma¤a u¤raflt›lar.

Güzel huylar›n hepsi, sevgili Peygamberimizde toplanm›flt›. Güzel huy-
lar›, vehbî yâni Allahü teâlâ taraf›ndan verilmifl olup, kesbî yâni çal›flarak,
sonradan kazanm›fl de¤ildir. Bir müslüman›n ismini söyleyerek hiç bir za-
man lânet etmemifl ve aslâ mübârek eliyle kimseyi dö¤memifltir. Allah için
intikam alm›fl; kendi için, hiç bir kimseden intikam almam›flt›r. Akrabâs›na,
Eshâb›na ve hizmetçilerine tevazu ederek, iyi muamele eylerdi. Ev içinde
çok yumuflak ve güler yüzlü idi. Hastalar› ziyârete gider, cenâzelerde bulu-
nurdu. Eshâb›n›n ifllerine yard›m eder, çocuklar›n› kuca¤›na al›rd›. Fakat
kalbi bunlarla meflgûl olmazd›. Mübârek ruhu, melekler âleminde idi.

Resûlullah efendimizi, ans›z›n gören kimseyi korku kaplard›. Kendisi
yumuflak davranmasayd›, peygamberlik hâllerinden, kimse yan›nda otura-
maz, sözünü iflitmeye takat getiremezdi. Hâlbuki kendisi, hayâs›ndan, mü-
bârek gözleri ile kimsenin yüzüne bakmazd›. Fahr-i âlem sallallahü aleyhi
ve sellem efendimiz, insanlar›n en cömerdi idi. Bir fley istenip de yok de-
di¤i görülmemifltir. ‹stenilen fley varsa verir, yoksa cevap vermezdi. O ka-
dar iyilikleri, o kadar ihsânlar› vard› ki, Rum imparatorlar›, ‹ran flahlar› ve
hiç bir hükümdâr, O’nun kadar ihsân yapamazd›. Fakat kendisi s›k›nt› ile
yaflama¤› severdi, öyle bir hayat sürerdi ki, yemek ve içmek hat›r›na bile
gelmezdi. Yemek getirin yiyelim veya falanca yeme¤i pifliriniz demezdi.
Yemek getirilirse yer, her ne meyve verseler kabul ederdi. Bâzan aylarca
az yer, açl›¤› severdi. Bâzan da çok yerdi. Yemek sonunda su içmezdi. Su-
yu otururken içerdi. Baflkalar› ile yemek yerken, herkesten sonra el çeker-
di. Herkesin hediyesini kabûl ederdi. Hediye getirene karfl›l›k olarak kat
kat fazlas›n› verirdi.

Çeflitli elbise giymek âdeti idi. Yabanc› devlet sefirleri gelince süslenip,
k›ymetli ve nefis elbise giyerek, güzel yüzünü gösterirdi. Tafl› akîkten, gü-
müfl yüzük takar ve mühür olarak kullan›rd›. Yüzü¤ü üzerinde “MMuuhhaammmmee--
ddüünn  RReessûûlluullllaahh” yaz›l› idi. Yata¤› deriden olup, içi hurma a¤ac›n›n lifleri ile
dolu idi. Bâzan bu yatak üzerine, bâzan yere serili deri üzerine, bâzan da ha-
s›r veya kuru toprak üzerine yatard›. Mübârek avucunun içini sa¤ yana¤›n›n
alt›na koyup, sa¤ yan› üzerine yatard›. Zekât mal› almaz, çi¤ so¤an ve sar›m-
sak gibi fleyler yemez ve fliir söylemezdi.

Peygamber efendimizin mübârek gözleri uyur, kalb-i flerîfi uyumazd›. Aç
yat›p tok kalkard›. Hiç esnemezdi. Mübârek vücûdu nûrânî olup, gölgesi yere
düflmezdi. Elbisesine sinek konmaz, sivrisinek ve di¤er böcekler mübârek ka-
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n›n› içmezdi. Allahü teâlâ taraf›ndan Resûlullah oldu¤u bildirildikten sonra,
fleytanlar göklere ç›karak haber alamaz ve kâhinler söyleyemez oldular. Ser-
ver-i âlem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz, bizim bilmedi¤imiz bir ha-
yat ile flimdi hayattad›r. Cesed-i flerîfi asla çürümez. Kabrinde bir melek du-
rup, ümmetinin söyledikleri salevât-› flerîfeleri kendisine haber verir. Min-
beri ile kabr-i flerîfi aras›na RRaavvddaa--ii  mmuuttaahhhheerraa denir. Buras› Cennet bahçe-
lerindendir. Kabr-i flerîfini ziyâret etmek, tâatlerin en büyü¤ü ve ibâdetlerin
en k›ymetlisidir.

Peygamber efendimizin güzelli¤ini, Eshâb-› kirâm›n büyükleri flöyle an-
latt›: Ebû Hüreyre; “Resûlullah’dan daha güzel bir kimse görmedim, sanki
günefl bütün parlakl›¤› ile yüzünde parl›yordu. Güldü¤ü zaman, diflleri du-
varlara ayd›nl›k saçard›” buyurdu.

‹bn-i Ebî Hâle; “Peygamber efendimizin mübârek yüzü, ay›n on dördü
gibi par›ldard›” buyurdu.

Hazreti Ali; “O’nu aniden gören, heybetinden korkuya kap›l›rd›. O’nun-
la sohbet edip tan›yan, hemen ›s›n›p severdi” buyurdu.

Câbir bin Semüre; “Resûlullah, mübârek elini yüzüme sürdü. Elinde,
sanki attârlar›n yâni koku satan kimselerin çantas›ndan yeni ç›kar›lm›fl gibi
güzel bir koku, serinlik buldum. Resûlullah efendimiz, elini bir kimsenin eli-
ne müsâfeha için de¤dirmifl olsa, bütün gün o kimsenin elinden o güzel ko-
ku ç›kmazd›” buyurdu.

Hazreti Âifle vâlidemiz; “Resûlullah, bir çocu¤un bafl›n› okflad›¤› zaman,
di¤er çocuklar aras›nda o çocuk, güzel kokusundan hemen belli olurdu” bu-
yurdu.

Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz, bir gün evlerinde uyu-
mufllard›. Enes bin Mâlik’in annesi Ümm-i Süleym geldi. Resûlullah efendi-
mizin, uyku esnas›nda mübârek yüzünde ter damlalar› belirmiflti. Ümm-i Sü-
leym, Peygamber efendimizin mübârek terini toplamaya bafllad›. Uyan›p se-
bebini sorunca, Peygamber efendimizin süt teyzesi olan Ümm-i Süleym; “Onu
kokular›m›za kat›yoruz. Teriniz, kokular›n en güzeli en hofl kokan›d›r” dedi.

Ebû Hüreyre; “Yürüyüflünde Resûlullah’tan daha sür’atli kimseyi görme-
dim. Sanki yer kendisine dürülüyordu. O’ nunla yürürken, biz bütün gücü-
müzü sarf edip kendimizi zorluyorduk” buyurdu.

Peygamber efendimiz, fevkalâde güzel konuflurdu. Sözün nereden baflla-
t›l›p nerede bitirilece¤ini en mükemmel bir flekilde bilirdi. Sözleri, söyleyifl
bak›m›ndan berrak, son derece fasîh ve beli¤ idi. Söz ve kelimelerinde, mâ-
nân›n do¤rulu¤u her zaman kendini gösterirdi, ifâde etme gücü, fevkalâde
yüksek oldu¤undan, konuflurken hiç yorulmaz ve külfet çekmezdi.
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Peygamber Efendimizin güzelli¤i

Ulemâ-i râsihîn denilen, hem zâhir ve hem de bât›n bilgilerinde üstâd ve
Peygamber efendimize vâris olan yüksek ‹slâm âlimleri, O’nu bütün güzel-
likleriyle görmüfl ve âfl›k olmufllard›r. Bunlar›n en bafl›nda Ebû Bekr-i S›d-
dîk gelmektedir. O, Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimizdeki nü-
büvvet nûrunu görüp; üstünlük, güzellik ve yüksekliklerini idrâk ederek,
âfl›k olmufl ve bunda öyle ileri gitmifltir ki, baflka hiç bir kimse onun gibi ola-
mam›flt›r. Hazreti Ebû Bekr, her an, her bakt›¤› yerde Resûlullah efendimizi
görürdü. Bir keresinde hâlini; “Yâ Resûlallah! Nereye baksam sizi görüyo-
rum” diye arzetmiflti. Bir keresinde de; “Bütün iyiliklerimi, sizin bir sehvi-
nize (yan›lman›za) de¤iflirim” demiflti. Resûlullah efendimizin güzelli¤ini en
iyi görüp anlayan ve anlatanlardan biri de, mü’minlerin annesi Hazreti Âifle
vâlidemiz idi. Hazreti Âifle; âlime, müctehid, ak›ll›, zekî, edîbe idi. Gâyet
beli¤ ve fasîh konuflurdu. Kur’ân-› kerîmin mânâlar›n›, helâl ve haramlar›,
Arab fliirlerini ve hesap ilmini çok iyi bilirdi. Resûlullah’› medheden fliirleri
vard›r. fiu iki beyti, Hazreti Âifle vâlidemiz söylemifltir;

“Ve lev semî’ü fî 
M›sre evsâfe haddihî;
Lemâ bezelû fî sevmi 
Yûsüfe min nakdin.
Levîmâ Zelîhâ lev 
reeyne cebînehû, 
Le âserne bilkat’il 
kulûbi alel eydî.”

TTeerrccüümmeessii;;

“E¤er M›s›r’dakiler, O’nun (Peygamber efendimizin) yanaklar›n›n gü-
zelli¤ini iflitmifl olsalard›; (güzelli¤i dillere destan olan) Yûsuf aleyhisselâ-
ma hiç para vermezlerdi. Yâni bütün mallar›n›, onun yanaklar›n› görebilmek
için saklarlard›. Zelîhâ’y›, “Yûsuf aleyhisselâma âfl›k oldu diyerek” kötüle-
yen kad›nlar, Resûlullah’›n nûrlu aln›n› görselerdi, ellerinin yerine kalbleri-
ni keserlerdi de ac›s›n› duymazlard›.”

Hazreti Âifle vâlidemiz buyuruyor ki: “Bir gün Resûlullah, mübârek nal›n-
lar›n›n kay›fllar›n› ç›kar›yordu. Ben de iplik e¤iriyordum. Mübârek yüzüne
bakt›m. Parlak aln›ndan ter daml›yordu. Ter damlas›, her tarafa nûr saç›yor,
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gözlerimi kamaflt›r›yordu. fiafla kald›m. Bana do¤ru bak›p; “SSaannaa  nnee  oolldduu  kkii,,
bbööyyllee  ddaallgg››nn  dduurruuyyoorrssuunn” buyurdu. “Yâ Resûlallah! Mübârek yüzündeki nûr-
lar›n parlakl›¤›na ve mübârek aln›ndaki ter dânelerinin saçt›klar› ›fl›klara baka-
rak kendimden geçtim” dedim. Resûlullah, kalk›p yan›ma geldi. Gözlerimin
aras›ndan öptü ve; “YYââ  ÂÂiiflflee!!  AAllllaahhüü  tteeââllââ  ssaannaa  iiyyiilliikklleerr  vveerrssiinn!!  BBeennii  sseevviinnddiirr--
ddii¤¤iinn  ggiibbii,,  sseennii  sseevviinnddiirreemmeeddiimm”” buyurdu. Yâni senin beni sevindirmen, be-
nim seni sevindirmemden çoktur buyurdu. Hazreti Âifle’nin mübârek gözleri-
nin aras›n› öpmesi, Resûlullah efendimizi severek, O’nun cemâlini anlayarak
gördü¤ü içindir. Bu sebeple takdir ve taltif edilmifltir.

Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin, mübârek bedenin-
de toplanan, bât›nî güzellikleri gösteren görünen güzellikler, hiç bir ferdin
bedeninde toplanmam›flt›r. ‹mâm-› Kurtubî hazretleri flöyle rivâyet etmifltir:
“Resûl-i ekrem efendimizin güzelli¤i büsbütün görünmemifltir. E¤er hakîkî
güzelli¤i görünseydi, Eshâb-› kirâm O’na bakmaya takat getiremezdi. fiâyet
hakîkî güzelli¤ini gösterseydi, hiç kimse bakmaya dayanamazd›.”

Yûsuf aleyhisselâm, zâhirî; Resûlullah efendimiz de, bât›nî güzellikleriy-
le insanlara göründüler. Yûsuf aleyhisselâm›n cemâli görülünce eller kesil-
di. Resûlullah efendimizin kemâli ile zünnarlar kesildi, putlar k›r›ld› ve kü-
für bulutlar› da¤›ld›.

Eshâb-› kirâm, Peygamber efendimize; “Yâ Resûlallah! Siz mi güzelsiniz,
Yûsuf aleyhisselâm m› daha güzeldi?” diye sordular. Efendimiz cevap olarak;
““KKaarrddeeflfliimm  YYûûssuuff  bbeennddeenn  ssaabbîîhh  (güzel), bbeenn  oonnddaann  mmeellîîhhiimm (sevimliyim).
OOnnuunn  ggöörrüünneenn  ggüüzzeellllii¤¤ii,,  bbeenniimm  ggöörrüünneenn  ggüüzzeellllii¤¤iimmddeenn  ççookkttuurr”” buyurdular. 

Peygamber efendimiz bir hadîs-i flerîflerinde; ““AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  ggöönnddeerrddii--
¤¤ii  hheerr  ppeeyyggaammbbeerr  ggüüzzeell  yyüüzzllüü,,  ggüüzzeell  sseesslliiddiirr..  SSiizziinn  PPeeyyggaammbbeerriinniizz  iissee,,  oonnllaa--
rr››nn  eenn  ggüüzzeell  yyüüzzllüüssüü  vvee  eenn  ggüüzzeell  sseesslliissiiddiirr”” buyurdular.

Resûlullah sallallahü aleyhi vesellem efendimizin, Kur’ân-› kerîmde ge-
çen isimlerinden biri de Kur’ân-› kerîmin kalbi olan Yâsîn suresindeki “Yâ-
sîn” kelimesidir. Ulemâ-i râsihînin büyüklerinden olan Seyyid Abdülha-
kîm-i Arvâsî hazretleri; “Yâsîn, “Ey benim muhabbet deryam›n dalg›c› olan
habîbim” demektir” buyurmufltur. Bu deryan›n ismini duyanlar, uzaktan gö-
renler, yak›n›na gelenler, içine girip nasibi kadar derine inenlerin hepsi,
ömürlerinin her safhas›nda Resûlullah’›n aflk› ile yan›p tutuflmufllar, yan›k
feryâdlar, içli gözyafllar› ve yak›c› m›sralarla bu aflklar›n› dile getirmifller-
dir. Bunlar›n içinde en büyük ve meflhurlar›ndan biri olan ve bu muhabbet
deryas›ndan büyük pay alan Mevlânâ Hâlid-i Ba¤dadî hazretleridir. O, Re-
sûlullah efendimize olan muhabbet ve aflk›n› dile getirdi¤i kasîdelerinden
birinde flunlar› yazmaktad›r:
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Peygamber efendimizi medheden parça parça yaz›lm›fl fliirler ve medhiye-
ler bir tarafa, O’nun için pek çok eser yaz›lm›flt›r. Bunlar› yazanlar içinde flöh-
retleri ve san’atlar› bütün dünyây› ve as›rlar› kaplam›fl olanlar› bile, Resûlul-
lah’› medhetmekten âciz olduklar›n› beyân etmifllerdir. O’nu görüp güzelli¤i-
ne âfl›k olanlar, dilleri döndü¤ü kadar anlatma¤a çal›flm›fllar, o güzelli¤i bildir-
me¤e insan gücü yetmez demifllerdir. ‹slâm âlimlerinin kitaplar›nda o âfl›kla-
r›n haber verdiklerinden yüzlercesi yaz›lm›flt›r. Okuyanlar, Allahü teâlân›n,
sevgili Peygamberini, düflünülemiyecek bir düzende ve bakma¤a doyulama-
yacak bir güzellikte yaratm›fl oldu¤unu hemen anlarlar. Görmeden, O’na gö-
nül verirler. Habîbullah’a âfl›k olanlar, her nefeste, ci¤erlerine giren havan›n
serinli¤inde, O’nun sevgisinin tad›n› duyarlar. Aya her bak›fllar›nda, O’nun
mübârek gözlerinden gelmifl olan ›fl›nlar›n akslerini aramakla zevklenirler.
O’nun güzelli¤i deryâs›ndan bir damlaya kavuflanlar›n her zerresi;

“Güzel yana¤›n› bilen, 
güle hiç bakmaz, 
Senin sevginde eriyen, 
derman aramaz!” 

diye söyler.
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Serveri âlem, sana âfl›k olup da, yanar›m! 
Her nerede olsam, o güzel cemâlin arar›m.

Kabe kavseyn taht›n›n sultân› sen, ben bir hiçim, 
Misafirinim dememi, sayg›s›zl›k sayar›m.

Her fley cihanda senin flerefine yarat›ld›, 
Rahmetin bana da ya¤sa, o ân olur behâr›m.

Herkes Kâbe’yi tavaf için geliyor Hicaz’a, 
Sana kavuflmak flevkiyle, ben da¤lar› aflar›m.

Seâdet tâc› giydirildi, rüyâda bafl›ma,
Aya¤›n topra¤› serpildi yüzüme san›r›m.

Dostunu öven âfl›klar›n bülbülü, ey Câmî! 
Dîvân›nda flu yaz›lar, oluyor tercümân›m:

“Dili sarkm›fl, susuz kalm›fl, uyuz bir köpek gibi, 
Senin ihsan denizinden bir damla arzular›m.”



Enes bin Mâlik’den rivâyetle bir hadîs-i flerîfde buyruldu ki: ““HHiiçç  bbiirriinniizz,,
bbeenn  oonnaa,,  eevvllââdd››nnddaann  ddaa,,  ppeeddeerriinnddeenn  ddee  vvee  bbüüttüünn  hhaallkkttaann  ddaahhaa  sseevvggiillii  oollmmaa--
dd››kkççaa  îîmmâânn  eettmmiiflfl  oollmmaazz..””

Bir gün Hazreti Ömer, Peygamber efendimize; “Yâ Resûlallah! Allahü
teâlâya yemîn ederim ki, can›m hâriç, bana her fleyden sevgilisin” dedi. Re-
sûlullah efendimiz ise; ““BBeenn,,  kkeennddiissiinnee  ccaann››nnddaann  ddaahhaa  sseevvggiillii  oollmmaadd››kkççaa,,
ssiizzddeenn  bbiirriinniizz  aassllaa  îîmmâânn  eettmmiiflfl  oollmmaazz””  buyurdular. Bunun üzerine Hazreti
Ömer; “Yâ Resûlallah! Sana Kur’ân-› kerîmi gönderen Allahü teâlâya yemîn
ederim ki, sen bana can›mdan daha sevgilisin” deyince; ““EEyy  ÖÖmmeerr,,  flfliimmddii
(tamâm) oolldduu”” buyurdular.

Bir kimse, Resûlullah efendimize gelip dedi ki: “Ey Allahü teâlân›n Re-
sûlü! K›yâmet ne zaman kopacakt›r?” Peygamber efendimiz; ““KK››yyââmmeett  iiççiinn
nnee  hhaazz››rrllaadd››nn??”” buyurdular. O kimse; “Evet, çok namaz k›larak, oruç tutarak,
sadaka vererek k›yâmet için haz›rlanmad›m. Lâkin ben, Allahü teâlây› ve
O’nun Resûlünü seviyorum” dedi. Bunun üzerine Peygamber efendimiz.
“KKiiflflii  sseevvddii¤¤ii  iillee  bbeerraabbeerrddiirr”” buyurdular.

Resûlullah’› sevmek, bütün müslümanlara farz-› aynd›r. O serverin sev-
gisi bir gönüle yerleflirse, ‹slâmiyet’i yaflamak, îmân›n ve ‹slâm’›n tad›na,
doyulmaz zevkine ermek, çok kolay olur. Bu sevgi, iki cihan›n Efendisine
tam uymaya sebeb olur. Bu sevgi ile, Allahü teâlân›n, Habîbine ikram etti¤i
sonsuz ve anlat›lmas› mümkün olmayan nîmetlere ve bereketlere kavuflmak-
la flereflenilir. Küçük-büyük her müslüman›, do¤rudan do¤ruya Resûlul-
lah’›n sevgisine götüren Ehl-i sünnet âlimleri ve kitaplar›, bu bereketlerin
senetleridir.

Resûl aleyhisselâm›n mübârek ismini anan veya duyan mü’minin, Resû-
lullah›n flerefli meclisinde bulunuyormufl gibi; sükûnet, edeb, kalb ve beden-
le tâzim üzere bulunmas› vâcibdir.

Resûlullah efendimizin mübârek sözlerinden ve ifllerinden bildirilen bir-
fleyi, O’nun flan›n› yükseltecek bir fley ile mukabele etmek, O’na tazimden
ve hürmettendir. ‹nsanlar aras›nda afla¤›l›k ve düflük bir mertebe için kulla-
n›lan kelimelerle, Resûlullah’› vasfetmemek de O’na tazimdendir. 

Mesela Resûlullah’a fakir denmez. Çoban denmez, “Resûlullah efendimiz,
falanca fleyi severdi” denince; “Halbuki ben onu sevmem” dememek O’na ta-
zimdendir. Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin; ““BBeenn  bbiirrflflee--
yyee  yyaassllaannaarraakk,,  ddaayyaannaarraakk  yyeemmeemm””  buyurmas›na; “Ben bir fleye dayanarak ye-
rim” deyip, sonra, yaslanarak yemek gibi bir mukabelede bulunmamakt›r.
Bunlara riâyet etmek, Resûlullah’a olan tazime dahildir. Bunlara kas›tl› olarak
ehemmiyet vermeme niyetiyle riâyetsizlik, küfür kap›lar›na yol açar.

399



Kur’ân-› Kerîmin ve hadîs-i flerîf kitaplar›n›n üzerine, baflka herhangi bir
kitap veya herhangi bir ev eflyas› koymamak da Allahü teâlâ ve Resûlüne ta-
zimdendir. Onlar›n üzerinde bulunan tozlar› almak, içerisinde Allahü teâlâ-
n›n ism-i flerîfi veya Resûlullah efendimizin mübârek isimlerinin bulundu¤u
bir ka¤›d› atmamak, Allahü teâlâya ve Resûlüne tazimdendir.

Böyle ka¤›tlar y›rt›lmaz. ‹slam harfleri ile yaz›l› olan ka¤›tlara daha
çok hürmet etmek laz›md›r. fiâyet içerisinde Allahü teâlân›n ism-i flerîfi
ve âyet-i kerîmeler bulunan kitaplar ve ka¤›tlar eskimekten dolay› y›rt›l›r-
sa, bunlar› temiz beze sar›p topra¤a gömmeli veya su ile y›kayarak üze-
rindeki yaz›lar› silmeli veya yakmal›d›r. Yak›nca, külleri gömülür. Yak-
mak, y›kay›p yaz›lar› gidermekten daha iyi olur. Zîrâ, y›kamakta kullan›-
lan sular ayak alt›nda kalabilir.

Resûlullah’›n haremi olan Medîne-i münevvereye tazim ve hürmette
bulunmak, orada yasaklanan fleylerden (veya günah ifllemekten) sak›n-
mak ve Medîne-i münevvere ehline ikramda bulunmak da Resûlullah’a
tazimden say›l›r.
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Aflk›n ile âfl›klar yans›n ya Resûlallah 
‹çip aflk›n flerâb›n kans›n ya Resûlallah 

fiol seni seven kifli, komufl yoluna bafl› 
‹ki cihan günefli sensin ya Resûlallah 

fiol seni sevenlere k›l flefaat onlara 
Mümin olan tenlere câns›n ya Resûlallah

Âfl›k›m flol didâra, bülbülüm flol gülzâra
Seni sevmeyen nâra,  yans›n ya Resûlallah

fiol seni seven sübhan  oldu kamuya sultan 
Can›m yoluna kurban olsun Ya Resûlallah 

Dervifl Yunus'un cân› âlem flefaat kân› 
‹ki cihan sultan› sensin ya Resûlallah! 



ÜSTÜNLÜKLER‹

Yüksek Ahlâk›

Allahü teâlâ, sevgili Peygamberine sallallahü aleyhi ve sellem verdi¤i
iyilikleri, ihsânlar› sayarak, O’nun mübârek kalbini okflarken, kendisine gü-
zel huylar verdi¤ini de saymakta, meâlen; ““SSeenn,,  ggüüzzeell  hhuuyylluu  oollaarraakk  yyaarraatt››ll--
dd››nn”” buyurmaktad›r. Hazreti ‹krime buyuruyor ki: “Abdullah ibni Ab-
bâs’dan iflittim: Bu âyet-i kerîmede, “HHuulluukk--››  aazzîîmm” yâni güzel huylar,
Kur’ân-› kerîmin bildirdi¤i ahlâkt›r. Âyet-i kerîmede meâlen; “SSeenn  HHuulluukk--››
aazzîîmm  üüzzeerreessiinn” (Kalem sûresi: 4) buyuruldu. Huluk-› azîm; Allahü teâlâ ile
s›r, gizli fleyleri bulunmak, insanlar ile de güzel huylu olmak demektir. Çok
kimselerin ‹slâm dînine girmesine, Resûlullah’›n güzel ahlâk› sebeb oldu.

Sözleri gâyet tatl› olup gönülleri al›r, rûhlar› cezb ederdi. Akl› o kadar
çoktu ki, Arabistan yar›madas›nda, sert, inatç› insanlar aras›nda gelip, çok
güzel idâre ederek ve cefâlar›na sabrederek, onlar› yumuflakl›¤a ve itâate ge-
tirdi. Ço¤u, dinlerini b›rak›p Müslüman oldu ve dîn-i ‹slâm yolunda, baba-
lar›na ve o¤ullar›na karfl› harb etti. O’nun u¤runda mallar›n›, yurtlar›n› fedâ
edip, kanlar›n› ak›tt›. Hâlbuki böyle fleylere al›fl›k de¤ildiler. Güzel huyu,
yumuflakl›¤›, aff›, sabr›, ihsân›, ikrâm› o kadar çoktu ki, herkesi hayran b›ra-
k›rd›. Görenler ve iflitenler seve seve müslüman olurdu. Hiç bir hareketinde,
hiç bir iflinde, hiç bir sözünde, hiç bir zamân, hiç bir çirkinlik, hiç bir kusur
görülmemifltir. Kendisi için kimseye gücenmedi¤i hâlde, din düflmanlar›na,
dîne dil ve el uzatanlara karfl› sert ve fliddetli idi.

Muhammed aleyhisselâm›n binlerce mûcizesi göründü, bunu; dost-düfl-
man herkes söyledi. Bu mûcizelerin en k›ymetlisi, edebli ve güzel huylu ol-
mas› idi. Ebû Sa’îd-i Hudrî hazretleri buyurdu ki: “Resûlullah sallallahü aley-
hi ve sellem hayvana ot verirdi. Deveyi ba¤lard›. Evini süpürürdü. Koyunun
sütünü sa¤ard›. Ayakkab›s›n›n sökü¤ünü diker, çamafl›r›n› yamard›. Hizmet-
çisi ile birlikte yerdi. Hizmetçisi el de¤irmeni çekerken yorulunca, ona yar-
d›m ederdi. Pazardan öte-beri al›p, torba içinde eve getirirdi. Fakirle, zengin-
le, büyükle, küçükle karfl›lafl›nca, önce selâm verirdi. Bunlarla müsâfeha et-
mek için, mübârek elini önce uzat›rd›. Köleyi, efendiyi, beyi, siyah› ve beya-
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z› bir tutard›. Her kim olursa olsun, ça¤›r›lan yere giderdi. Önüne konulan fle-
yi, az olsa da, hafif, afla¤› görmezdi. Akflamdan sabaha ve sabahtan akflama
yemek b›rakmazd›. Güzel huylu idi. ‹yilik etmesini sever, herkesle iyi geçi-
nirdi. Güler yüzlü, tatl› sözlü olup, söylerken gülmezdi. Üzüntülü görünürdü.
Fakat; çat›k kafll› de¤ildi. Afla¤› gönüllü idi. Fakat, alçak tabiatl› de¤ildi. Hey-
betli olup, sayg› ve korku hâs›l ederdi. Fakat, kaba de¤ildi. Nâzik ve cömert
idi. Fakat, isrâf etmez, faydas›z yere bir fley vermez, herkese ac›rd›. Mübârek
bafl› hep önüne e¤ik idi. Kimseden bir fley beklemezdi. Saâdet, huzûr isteyen,
O’nun gibi olmal›d›r.”

Enes bin Mâlik buyuruyor ki: “Resûlullah’a on sene hizmet ettim, bir
kerre üf demedi. fiunu niçin böyle yapt›n, bunu niçin yapmad›n buyurmad›.”

Ebû Hüreyre; “Bir gazâda, kâfirlerin yok olmas› için duâ buyurmas›n›
söyledik; “BBeenn,,  llâânneett  eettmmeekk  iiççiinn,,  iinnssaannllaarr››nn  aazzââbb  ççeekkmmeessii  iiççiinn  ggöönnddeerriillmmee--
ddiimm..  BBeenn,,  hheerrkkeessee  iiyyiilliikk  eettmmeekk  vvee  iinnssaannllaarr››nn  hhuuzzûûrraa  kkaavvuuflflmmaass››  iiççiinn  ggöönnddee--
rriillddiimm”” buyurdu.” Allahü teâlâ, Enbiyâ sûresinin 107. âyet-i kerîmesinde
meâlen; ““SSeennii,,  ââlleemmlleerree  rraahhmmeett,,  iiyyiilliikk  iiççiinn  ggöönnddeerrddiikk”” buyuruyor.

Ebû Sa’îd-i Hudrî buyurdu ki: “Resûlullah’›n hayâs›, bâkire ‹slâm k›zla-
r›n›n hayâlar›ndan daha çoktu.” 

Enes bin Mâlik diyor ki: “Resûlullah, bir kimse ile müsâfeha edince, o
kimse elini çekmedikçe, mübârek elini ondan ay›rmazd›. O kimse, yüzünü
çevirmedikçe, mübârek yüzünü ondan çevirmezdi. Bir kimsenin yan›nda
otururken, iki diz üzerinde oturur, ona sayg›l› olmak için mübârek baca¤›n›
dikip oturmazd›”

Câbir bin Sümüre diyor ki: “Resûlullah az konuflurdu. Lüzumlu oldu¤u za-
mân veya bir fley sorulunca söylerdi. ”Bundan anlafl›l›yor ki, her müslüman›n
mâlâya’nî, faydas›z fley söylemeyip, susmas› lâz›md›r. Mübârek sözlerinde
tertîl ve tersîl vard›. Yâni, gâyet aç›k ve düzenli konuflur ve kolay anlafl›l›rd›.

Enes bin Mâlik buyuruyor ki: “Resûl aleyhisselâm hasta ziyâretinde bulu-
nur, cenâze arkas›nda yürür, ça¤r›lan yere giderdi. Efle¤e de binerdi. Resûl
aleyhisselâm› Hayber gazâs›nda gördüm. Yular› bir ip olan eflek üzerinde idi.
Resûl aleyhisselâm, sabah namaz›ndan ç›k›nca, Medîne çocuklar› ve iflçileri
su dolu kablar›n› önüne getirirler, mübârek parma¤›n› içine sokmas›n› isterler,
k›fl ve so¤uk su olsa da, isteklerini geri çevirmez, gönüllerini hofl ederdi.” 

Yine Enes diyor ki: “Bir küçük k›z, Resûl aleyhisselâm›n elini tutup bir
ifl için götürseydi, birlikte gider, müflkülünü hallederdi.”

Câbir diyor ki: “Resûl aleyhisselâmdan bir fley istenip de yok dedi¤i ifli-
tilmedi.”

Peygamber efendimiz, hayâ sahibi olmak yönüyle de bütün yarat›lm›fllar-
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dan üstün idi. Uygun olmayan fleylere karfl› gözleri adeta kapal› idi. Hiç kim-
seye hofllanmad›¤› fleyle hitab etmezdi. 

Hazreti Âifle vâlidemiz anlatt›lar ki: “Resûlullah efendimize, bir kimse-
nin, hofllan›lmayan bir fleyi yapt›¤› haber verildi¤inde, ad›n› söylemeden
umûmî mânâda ““NNiiççiinn  bbööyyllee  yyaapp››yyoorrllaarr??””  buyururlard›. 

Bu flekilde o kimseyi, yapt› veya söyledi¤i kötü iflten al›kordu ve ad›n›
vermezdi. 

Enes bin Mâlik anlatt›: “Bir gün Peygamber efendimizin huzûruna, yü-
züne sar› renkte bir fley bulaflm›fl bir kimse girdi. Ona hiçbir fley demedi.
Üzülecek bir fley söylemedi. O d›flar› ç›k›nca; ““SSööyylleesseeyyddiinniizz  ddee,,  yyüüzzüünnddee--
kkiinnii  yy››kkaassaayydd››  yyaa!!””  buyurdu.

Resûlullah efendimiz, kavimleri birlefltiriciydi. Onlar› birbirlerinden nef-
ret ettirmezdi. Her kavmin büyü¤üne ikramlarda bulunur ve onu bafl köfleye
oturturdu.

Kimseyi kendi mübârek cemalinden mahrum etmezdi. Eshâb-› kirâm›n›
arar, gelmiyenleri sorard›. Yan›na oturanlara nasihat eder, onlar›n nasibini
verirdi. 

Davran›fl› ile birini di¤erinden çok seviyor düflüncesi, kimsenin kalbine
gelmezdi. Yan›na flikâyet için gelen birine karfl› tahammül gösterir ve din-
lerdi. 

Gelen flah›s yan›ndan ayr›lmad›kça, onu yüz üstü terkedip gitmezdi. Bü-
tün insanlara güzel huy ve ahlak›n› en iyi flekilde sunard›. Nezdinde hak ve
adalet bak›m›ndan herkes bir idi. Kimsenin kimseden bir üstünlü¤ü, ayr›l›¤›
yoktu. 

Hazret-i Âifle vâlidemiz buyurdu ki: “Resûlullah efendimiz kadar güzel
ahlaka sahip hiç kimse görmedim. Ne zaman Eshâb›ndan veya Ehl-i beytin-
den biri O’nu ça¤›rm›flsa mutlaka; ““BBuuyyuurr””  diye karfl›l›k vermifllerdir.

Resûlullah efendimiz, Eshâb›n› en güzel isimlerle ça¤›r›rlar, kimsenin
sözünü yar›da kesmezlerdi. Konufltu¤u kimse, sözünü b›rakmadan veya git-
mek için aya¤a kalkmadan sözünü kesmezlerdi.

O’nun bir hüsn-i muamelesi, flefkati, merhameti hakk›nda Allahü teâlâ
meâlen; ““ZZaahhmmeett  ççeekkmmeenniizz  OO’’nnuu  iinncciittiirr  vvee  üüzzeerr..  SSiizzee  ççookk  ddüüflflkküünnddüürr;;
mmüü’’mmiinnlleerree  ççookk  mmeerrhhaammeettlliiddiirr,,  oonnllaarraa  ççookk  hhaayy››rr  ddiilleerr””  buyurdu. 

Ve Enbiya sûresinin 107. âyet-i kerîmesinde meâlen; ““(Ey Habîbim!) SSee--
nnii  aannccaakk  ââlleemmlleerree  rraahhmmeett  oollaarraakk  ggöönnddeerrddiikk””  buyurdu. Peygamber efendimiz
ümmetine karfl› bâz› fleyleri zor gelir endiflesiyle kolaylaflt›r›rd›. ““ÜÜmmmmeettiimmee
zzoorrlluukk  vveerrmmeemmiiflfl  oollssaayydd››mm,,  hheerr  aabbddeessttttee  mmiissvvaakk  kkuullllaannmmaallaarr››nn››  eemmrreeddeerr--
ddiimm””  buyurdu.
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Sözünde durmak yönüyle de insanlar aras›nda Peygamber efendimizden
daha üstün bir kimse gelmedi. 

Abdullah bin Ebi’l-Hamsa anlatt› ki: “Peygamberimiz ile, henüz kendi-
lerine peygamberli¤i bildirilmeden önce al›fl-verifl yapm›flt›m. Kendi hesa-
b›na bir bakiye kalm›flt›. O’na, falan zamanda filan yerde buluflmak üzere
söz verdim ve unuttum. Üç gün sonra verdi¤im sözü hat›rlay›nca hemen o
yere kofltum. O’nun üç gündür orada beklemekte oldu¤unu görünce, hayre-
timden dona kald›m. Bana; “DDeelliikkaannll››  bbeennii  yyoorrdduunn!!  BBeenn  sseennii  bbuurraaddaa  ttaamm  üüçç
ggüünnddüürr  bbeekklliiyyoorruumm”” buyurdular.

Peygamber efendimizin tevazu hasleti, hiçbir kimsede, hatta hiçbir pey-
gamberde (aleyhimüsselâm) bulunmayacak kadar büyük ve emsalsizdi. 

Kibir duygusu, O’nda asla meydana gelmemifltir. Peygamberimiz, melik
bir peygamber olmakla, kul bir peygamber olmak aras›nda serbest b›rak›ld›-
¤›nda, O, kul bir peygamber olmay› tercih etti. 

Bunun üzerine ‹srafil aleyhisselâm, Peygamber efendimize; “flüphesiz,
Allahü teâlâ tevazu gösterdi¤in o hasleti de sana vermifltir. Çünkü k›yamet-
te sen, Âdemo¤ullar›n›n en büyü¤üsün. Kabrinden kalkacak ilk insan sensin.
‹lk flefaat edecek olan da sensin” dedi.

Peygamber efendimiz Hazreti Âifle vâlidemize buyurdular ki: ““BBaannaa
MMeekkkkee’’nniinn  ttaaflfl››,,  ttoopprraa¤¤››  aalltt››nn  oollmmaass››  ssuunnuulldduu..  HHaayy››rr  yyaa  RRaabbbbii,,  ddeeddiimm..  BBiirr
ggüünn  aaçç  kkaallaayy››mm,,  bbiirr  ggüünn  ttookk..  AAçç  kkaalldd››¤¤››mm  ggüünn  ssaannaa  yyaallvvaarr››pp  dduuaa  eeddeerriimm..  TTookk
kkaalldd››¤¤››mm  ggüünn,,  ssaannaa  hhaammddüü  sseennaaddaa  bbuulluunnuurruumm..””  

Cebrâil aleyhisselâm, Peygamber efendimize gelip; “Allahü teâlân›n sa-
na selam› var. ‹sterse flu da¤lar› O’na alt›n yapay›m. Nereye giderse gitsin,
o alt›n da¤lar› O’nunla beraber olur” buyurdu. 

Sevgili Peygamberimiz buyurdular ki: ““EEyy  CCeebbrrââiill!!  DDüünnyyaa,,  eevvii  oollmmaayyaa--
nn››nn  eevviiddiirr..  VVee  yyiinnee  (o) mmaall››  oollmmaayyaann  kkiimmsseenniinn  mmaall››dd››rr..  BBuunnllaarr››  aakkll››  oollmmaayyaann
kkiimmssee  yy››¤¤aarr..””  

Bunun üzerine Cebrâil aleyhisselâm; “Ya Muhammed! Allahü teâlâ seni
kavl-i sabit ile dimdik k›lm›flt›r” dedi. 

Hazreti Âifle vâlidemiz; “Zaman olurdu tam bir ay beklerdik, evimizde (ye-
mek yapmak için) atefl yakmazd›k. Sadece hurma ile su bulunurdu” buyur-
mufltur. 

‹bn-i Abbas; “Resûlullah efendimiz ve Ehl-i beyti, bir çok geceler akflam
yeme¤i yemeden yatarlard›. Akflam yiyecek bir fley bulamazlard›” buyurdu. 

Âifle vâlidemiz buyurdu ki: “Resûlullah efendimizin mübârek karn›,
hiçbir zaman yemekten doymam›flt›r. Bu hususta, bir kimseye de yak›nma-
m›flt›r. ‹htiyaç, O’nun için zenginlikten daha iyi idi. Bütün gece açl›ktan k›-
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vransa bile bu durum O’nu gündüz orucundan al›koymazd›.
‹steseydi, Rabbinden yeryüzünün bütün hazinelerini, yiyeceklerini ve re-

fah hayat›n› isterdi. Yemin ederim ki, O’nun bu halini gördü¤üm zaman,
ac›rd›m ve a¤lard›m. Elimle mübârek karn›n› s›vazlar;

“Can›m sana feda olsun! Sana güç verecek flu dünyadan, bâz› menfaatler
te’min etsen olmaz m›?” derdim.

O da, ““EEyy  ÂÂiiflflee!!  BBeenn  ddüünnyyaayy››  nnee  yyaappaayy››mm??  ÜÜllüü’’ll--aazzmmddeenn  oollaann  PPeeyyggaamm--
bbeerr  kkaarrddeeflfllleerriimm,,  bbuunnddaann  ddaahhaa  ççeettiinn  oollaann››nnaa  kkaarrflfl››  ttaahhaammmmüüll  ggöösstteerrddiilleerr..  FFaa--
kkaatt  oo  hhaalllleerrii  iillee  yyaaflflaayy››flflllaarr››nnaa  ddeevvaamm  eettttiilleerr..  RRaabblleerriinnee  kkaavvuuflflttuullaarr..  

BBuu  sseebbeeppllee  RRaabblleerrii,,  oonnllaarr››nn  kkeennddiissiinnee  ddöönnüüflfllleerriinnii  ççookk  ggüüzzeell  bbiirr  bbiiççiimmddee
yyaapptt››,,  sseevvaabbllaarr››nn››  aarrtt››rrdd››..  BBeenn  rreeffaahh  bbiirr  hhaayyaatt  yyaaflflaammaakkttaann  hhaayyââ  eeddiiyyoorruumm..
ÇÇüünnkküü  bbööyyllee  bbiirr  hhaayyaatt,,  bbeennii  oonnllaarrddaann  ggeerrii  bb››rraakk››rr..  

BBeenniimm  iiççiinn  eenn  ggüüzzeell  vvee  sseevviimmllii  flfleeyy,,  kkaarrddeeflfllleerriimmee,,  ddoossttllaarr››mmaa  kkaavvuuflflmmaakk
vvee  oonnllaarraa  kkaatt››llmmaakktt››rr””  buyururlard›. 

Hazreti Âifle vâlidemiz buyurdular ki: “Resûlullah, bu sözlerinden bir ay
kadar sonra vefât ettiler.”

Peygamber efendimiz cömertli¤i ile de dillere destan idi. Bu güzel huy-
da da Peygamberimize kimse yetiflemezdi.

‹bn-i Abbas “Resûlullah efendimiz iyilik yapmak bak›m›ndan insanlar›n
en cömerdi idi. Ramazan-› flerîfde ve Cebrâil aleyhisselâm ile bulufltuklar›
zaman, sabah rüzgar›ndan daha cömert olurdu” demifltir.

Enes bin Mâlik buyuruyor ki: “Resûl aleyhisselâm ile birlikte gidiyor-
dum. Üzerinde bürd-i Necrânî vard›. Yâni Yemen kumafl›ndan bir palto var-
d›. Arkadan bir köylü gelip, yakas›ndan öyle çekti ki, paltonun yakas› mü-
bârek boynunu çizdi ve izi kald›. Resûl aleyhisselâm, adam›n bu hâline gül-
dü ve ona bir fley verilmesi için emir buyurdu.” 

Resûl aleyhisselâm›n komflusu, bir ihtiyar kad›n vard›. K›z›n›, Resûl
aleyhisselâma gönderdi. “Namaz k›lmak için örtünecek bir elbisem yok. Ba-
na, namazda örtünecek bir elbise gönder” diye yalvard›. Resûl aleyhisselâ-
m›n o ânda baflka elbisesi yoktu. Mübârek arkas›ndaki entâriyi ç›kar›p, o ka-
d›na gönderdi. Namaz vakti gelince, elbisesiz mescide gidemedi. Eshâb-› ki-
râm, bu hâli iflitince, Resûl aleyhisselâm o kadar cömertlik yap›yor ki, göm-
leksiz kal›p, mescide cemâate gelemiyor. Biz de her fleyimizi fakirlere da¤›-
tal›m dediler. Allahü teâlâ, hemen ‹srâ sûresinin 29. âyet-i kerîmesini gön-
derdi. Önce Habîbine meâlen; ““HHaassîîsslliikk  eettmmee,,  bbiirrflfleeyy  vveerrmmeemmeezzlliikk  yyaappmmaa””
buyurup, sonra da; “SS››kk››nntt››yyaa  ddüüflfleecceekk  vvee  nnaammaazz››  kkaaçç››rraarraakk,,  üüzzüülleecceekk  kkaaddaarr
ddaa  ddaa¤¤››ttmmaa!!  SSaaddaakkaaddaa  vvaassaatt  ddaavvrraann”” buyurdu. 

O gün, namazdan sonra, Hazreti Ali, Resûlullah’›n yan›na gelip; “Yâ Re-
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sûlallah! Bugün, çoluk-çocu¤uma nafaka yapmak için sekiz dirhem gümüfl
ödünç alm›flt›m. Bunun yar›s›n› size vereyim. Kendinize entâri (elbise) al›-
n›z” dedi. Resûl aleyhisselâm çarfl›ya ç›k›p, iki dirhem ile bir entâri sat›n al-
d›. Geri kalan iki dirhem ile yiyecek almaya giderken bir âmân›n oturdu¤u-
nu gördü; “Allah r›zâs› için ve Cennet elbiselerine kavuflmak için, bana kim
bir gömlek verir?” diyordu. Alm›fl oldu¤u entâriyi, ona verdi. Âmâ, entâriyi
eline al›nca, misk gibi güzel koku duydu. Bunun, Resûl aleyhisselâm›n mü-
bârek elinden geldi¤ini anlad›. Çünkü Resûl aleyhisselâm›n bir kerre giydi-
¤i her fley, eskiyip da¤›lsa bile, her parças› misk gibi güzel kokard›. 

Âmâ duâ ederek; “Yâ Rabbî! Bu gömlek hürmetine, benim gözlerimi aç”
dedi. ‹ki gözü hemen aç›ld›. Resûl aleyhisselâm oradan ayr›ld›. Bir dirhem ile
bir entâri sat›n ald›. Bir dirhem ile yiyecek almaya giderken, bir hizmetçi k›-
z›n a¤lad›¤›n› görüp; ““KK››zz››mm,,  nniiççiinn  bbööyyllee  aa¤¤ll››yyoorrssuunn??”” buyurdu. “Bir Yahudi-
nin hizmetçisiyim. Bana bir dirhem verdi. Yar›m dirhem ile bir flifle ve yar›m
dirhem ile de ya¤ sat›n al dedi. Bunlar› al›p gidiyordum. Elimden düfltü. Hem
flifle, hem de ya¤ gitti. fiimdi ne yapaca¤›m› flafl›rd›m” dedi. Resûl aleyhisse-
lâm, son dirhemini k›za verdi. ““BBuunnuunnllaa  flfliiflflee  vvee  yyaa¤¤  aall,,  eevviinnee  ggööttüürr”” buyurdu.
K›zca¤›z; “Eve geç kald›¤›m için Yahudinin beni dö¤ece¤inden korkuyorum”
deyince; ‘‘’’KKoorrkkmmaa!!  SSeenniinnllee  bbiirrlliikkttee  ggeelliirr,,  ssaannaa  bbiirr  flfleeyy  yyaappmmaammaass››nn››  ssööyylleerriimm””
buyurdu. 

Eve gelip kap›y› çald›lar. Yahudi kap›y› aç›p, Resûlullah sallallahü aley-
hi ve sellemi görünce, flafl›r›p kald›. Yahudiye, olan› biteni anlat›p, k›za bir
fley yapmamas› için flefâat buyurdu. Yahudi, Resûlullah’›n ayaklar›na kapa-
n›p; “Binlerce insan›n bafl tâc› olan, binlerce aslan›n, emrini yapmak için
bekledi¤i ey büyük Peygamber! Bir hizmetçi k›z için, benim gibi bir miski-
nin kap›s›n› flereflendirdin. Yâ Resûlallah! Bu k›z› senin flerefine âzâd ettim.
Bana îmân›, ‹slâm’› ö¤ret. Huzûrunda müslüman olay›m” dedi. Resûl aley-
hisselâm, ona müslümanl›¤› ö¤retti. Müslüman oldu. Evine girdi. Çolu¤una-
çocu¤una anlatt›. Hepsi müslüman oldu. Bunlar, hep Resûlullah’›n güzel
huylar›n›n bereketi ile oldu. 

Resûl aleyhisselâm›n güzel huylar› pek çoktur. Her müslüman›n bunlar›
ö¤renmesi ve bunlar gibi ahlâklanmas› lâz›md›r. Böylece, dünyâda ve âhi-
rette felâketlerden, s›k›nt›lardan kurtulmak ve o iki cihân efendisinin flefâati-
ne kavuflmak nasîb olur.

OO’’nnuunn  ggüüzzeell  aahhllââkk››nnddaann  bbââzz››llaarr››  flfluunnllaarrdd››rr::  
11- Resûlullah’›n ilmi irfân›, fehmi, îkân›, akl›, zekâs›, cömertli¤i, tevâzûu,

flefkati, sabr›, gayreti, hamiyyeti, sadâkati, emâneti, flecâati, mehâbeti, belâga-
ti, fesâhati, fetâneti, melâheti, verâ›, iffeti, keremi, insâf›, hayâs›, zühdü, tak-
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vâs› bütün peygamberlerden daha çoktu. Dostundan ve düflman›ndan gördü¤ü
zararlar›, eziyetleri affederdi. Hiç birine karfl›l›k vermezdi. Uhud gazâs›nda
kâfirler, yana¤›n› kanat›p, mübârek difllerini flehîd ettikleri zamân, bunu ya-
panlar için; ““YYââ  RRaabbbbîî,,  bbuunnllaarr››  aaffffeett!!  CCââhhiilllliikklleerriinnee  bbaa¤¤››flflllaa”” buyurmufltur.

22- Kendisini kimseden üstün tutmazd› Bir yolculukta, bir koyun kebab›
yap›laca¤› zaman, biri; “Ben keserim” dedi. Bir baflkas›. “Ben derisini yüze-
rim” dedi. Di¤eri; “Ben pifliririm” dedi, Resûlullah da; “BBeenn  oodduunn  ttooppllaarr››mm””
deyince; “Yâ Resûlallah! Sen istirâhat buyur! Biz toplar›z” dediler. ““EEvveett!!
SSiizziinn  hheerr  flfleeyyii  yyaappaaccaa¤¤››nn››zz››  bbiilliiyyoorruumm..  FFaakkaatt,,  iiflfl  ggöörreennlleerrddeenn  aayyrr››llaarraakk  oottuurr--
mmaakk  iisstteemmeemm..  AAllllaahhüü  tteeââllââ,,  aarrkkaaddaaflflllaarr››nnddaann  aayyrr››ll››pp  oottuurraann››  sseevvmmeezz”” buyur-
du ve odun toplamaya gitti.

33- Eshâb›n›n oturduklar› yere gelince, bafl tarafa geçmezdi. Gördü¤ü
aral›¤a otururdu. Elinde bastonu oldu¤u hâlde, bir gün soka¤a ç›kt›kta, gö-
renler aya¤a kalkt›lar. ““BBaaflflkkaallaarr››nn››nn  bbiirrbbiirrlleerriinnee  ssaayygg››  dduurruuflfluu  yyaapptt››kkllaarr››  ggii--
bbii,,  bbeenniimm  iiççiinn  aayyaa¤¤aa  kkaallkkmmaayy››nn››zz!!  BBeenn  ddee,,  ssiizziinn  ggiibbii  bbiirr  iinnssaann››mm..  HHeerrkkeess
ggiibbii  yyeerriimm..  YYoorruulluunnccaa  oottuurruurruumm”” buyurdu.

44- Çok zamân diz çökerek otururdu. Dizlerini dikip, etrâf›na kollar›n› sara-
rak oturdu¤u da görülmüfltür. Yemekte, giymekte ve her fleyde hizmetçilerini
kendinden ay›rmazd›. Onlar›n ifllerine yard›m ederdi. Kimseyi dövdü¤ü, kötü
söz söyledi¤i hiç görülmedi. Her zamân hizmetinde bulunan Enes bin Mâlik;
“Resûlullah’a on sene hizmet ettim. O’nun bana yapt›¤› hizmet, benim ona yap-
t›¤›mdan çok idi. Bana incindi¤ini, sert söyledi¤ini hiç görmedim” demifltir.

55- Sabah namazlar›n› k›ld›rd›ktan sonra, cemâata karfl› oturup; ““HHaassttaa  oollaann
kkaarrddeeflfliimmiizz  vvaarr  mm››??  ZZiiyyâârreettiinnee  ggiiddeelliimm!!”” buyururdu. Hasta yoksa; ““CCeennââzzeessii
oollaann  vvaarr  mm››??  YYaarrdd››mmaa  ggiiddeelliimm!!”” buyururdu. Cenâze olursa, y›kanmas›nda, ke-
fenlenmesinde yard›m eder, namaz›n› k›ld›r›r, kabrine kadar giderdi. Cenâze
yoksa; ““RRüüyyââ  ggöörreenn  vvaarrssaa  aannllaattss››nn!!  DDiinnlleeyyeelliimm,,  ttââbbiirr  eeddeelliimm!!”” buyururdu.

66-- Misafirlerine, Eshâb›na hizmet eder; “BBiirr  ttoopplluulluu¤¤uunn  eenn  üüssttüünnüü,,  hhiizzmmeett
eeddeenniiddiirr”” buyururdu.

77- Kahkaha ile güldü¤ü hiç görülmedi. Sessizce tebessüm ederdi. Bâzan gü-
lerken mübârek ön diflleri görünürdü.

88-- Lüzumsuz ve faydas›z bir fley söylemezdi. Lâz›m olunca, k›sa, faydal› ve
mânâs› aç›k olarak söylerdi. ‹yi anlafl›lmas› için bâzan üç kerre tekrar ederdi.

99-- Heybetinden kimse yüzüne bakamazd›. Biri gelip mübârek yüzüne ba-
k›nca, ona bakan›n yüzü terlerdi; “SS››kk››llmmaa!!  BBeenn  mmeelliikk  ddee¤¤iilliimm,,  zzââlliimm  ddee¤¤iilliimm..
EEtt  ssuuyyuu  yyiiyyeenn  bbiirr  kkaadd››nnccaa¤¤››zz››nn  oo¤¤lluuyyuumm””  derdi. Bunun üzerine adam›n korku-
su gidip derdini söylemeye bafllard›.

1100-- ““‹‹ççiinniizzddee  AAllllaahhûû  tteeââllââyy››  eenn  iiyyii  aannllaayyaann  vvee  OO’’nnddaann  eenn  ççookk  kkoorrkkaann  bbee--
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nniimm””,,  ““BBeenniimm  ggöörrddüü¤¤üümmüü  ggöörrsseeyyddiinniizz,,  aazz  ggüülleerr,,  ççookk  aa¤¤llaarrdd››nn››zz”” buyururdu.
Havada bulut görünce; “YYââ  RRaabbbbîî!!  BBuu  bbuulluuttllaa  bbiizzee  aazzââbb  ggöönnddeerrmmee!!””, rüzgâr
esince; ““YYââ  RRaabbbbîî!!  BBiizzee  hhaayy››rrll››  rrüüzzggâârr  ggöönnddeerr”” gök gürleyince; ““YYââ  RRaabbbbîî!!  BBii--
zzee  iinncciinniibb  ddee,,  ööllddüürrmmee..  AAzzââbb››nn››  ggöönnddeerrmmee..  ÂÂffiiyyeett  iihhssâânn  eeyyllee!!”” diye duâ eder-
di. Namaza dururken, a¤layan kimsenin içini çekti¤i gibi, gö¤sünde ses iflitilir-
di. Kur’ân-› kerîm okurken de böyle olurdu.

1111-- Kalbinin kuvveti, flecâati flafl›lacak kadar çoktu. Huneyn gazâs›nda,
müslümanlar da¤›l›p, üç dört kimse ile kalm›flt›. Bir kaç defâ, kâfirlerin hücû-
muna, tek bafl›na karfl› koydu ve aslâ gerilemedi.

1122-- Çok cömert idi. Yüzlerce deve ve koyun ba¤›fllar, kendisine bir fley b›-
rakmazd›. Nice kat› kalbli kâfirler, bu ihsânlar›n› görerek îmâna gelmifllerdir.

1133-- Zevcelerine ve bir kaç hizmetçisine bâzan bir senelik arpa ve hurma ay›-
r›r, bundan fakirlere de sadaka verirdi.

1144-- Yiyeceklerden; koyun etini, et suyunu, kaba¤›, tatl›lar›, bal›, hurmay›,
sütü, kayma¤›, karpuzu, kavunu, üzümü ve h›yar› severdi.

1155-- Suyu yavafl yavafl, Besmele ile bafllayarak üç yudumda içer, sonunda;
“Elhamdülillah” der ve duâ ederdi.

1166-- Giyilmesi câiz olanlardan her buldu¤unu giyerdi. Kal›n kumafltan ihram
fleklinde dikilmemifl fleylerle örtünür, pefltamal sar›n›r, gömlek ve cübbe de gi-
yerdi. Bunlar pamuktan, yünden veya k›ldan dokunmufltu. Ekseriyâ beyaz, bâ-
zan yeflil giyerdi. Dikilmifl elbise giydi¤i de olurdu. Cumâ ve bayramlarda ve
yabanc› elçiler geldikte ve cenk zamânlar›nda k›ymetli gömlekler, cübbeler, ye-
flil, k›rm›z›, siyah da giyerdi. Kollar›n› bileklerine kadar, mübârek ayaklar›n›
bald›r›n yar›s›na kadar örterdi.

1177-- Arabistan’daki âdete uyarak saçlar›n› kulaklar›n›n yar›s›na kadar uzat›r,
fazlas›n› kestirirdi. Saçlar›na özel olarak haz›rlanm›fl, güzel kokulu ya¤ sürerdi.

1188-- Ellerine, bafl›na, yüzüne misk veya baflka kokular sürer, ud a¤ac›, kâfu-
ri ile buhurlan›rd›.

1199-- Yata¤›, içi hurma iplikleri ile dolu, daba¤lanm›fl deriden idi. ‹çi yünle
dolmufl bir yatak getirdiklerinde, kabûl etmedi ve; ““YYââ  ÂÂiiflflee!!  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  yyee--
mmîînn  eeddeerriimm  kkii,,  ee¤¤eerr  iisstteesseemm,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ  hheerr  yyeerrddee  aalltt››nn  vvee  ggüümmüüflfl  yy››¤¤››nnllaarr››nn››
yyaann››mmddaa  bbuulluunndduurruurr”” buyurdu. Bâzan has›r, tahta, döflek, yünden dokunmufl
keçe veya kuru toprak üzerinde yatard›.

2200-- Her gece gözlerine üç kerre sürme çekerdi.
2211-- Evinde; ayna, tarak, sürme kab›, misvâk, makas, i¤ne, iplik eksik olmaz-

d›. Yolculukta bunlar› berâberinde götürürdü.
2222-- Yats›dan sonra gece yar›s›na kadar uyuyup, sonra sabah namaz›na ka-

dar ibâdet yapard›. Sa¤ yan›na yatar, sa¤ elini yana¤› alt›na kor, bâz› sûreler
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okuyup uyurdu.
2233-- Tefe’ül ederdi. Yâni, ilk gördü¤ü, birden bire gördü¤ü fleyleri hayra yo-

rard›. Hiç bir fleyi u¤ursuz saymazd›.
2244-- Üzüntülü zamanlar›nda sakal›n› tutar, düflünürdü.
2255-- Üzüldü¤ü zaman, hemen namaza bafllard›. Namaz›n lezzet ve safâs› ile

gamm› giderdi.
Peygamber efendimizin, Allahü teâlâdan korkmas›, O’na itâat ve ibâdet et-

mesi o kadar çoktu ki, O’nun bu hâline hiç kimse tâkat getiremezdi. Mübârek
ayaklar› fliflinceye kadar namaz k›lard›. “Yâ Resûlallah! Sizin gelmifl geçmifl
bütün günahlar›n›z affedildi¤i hâlde, neden bu kadar kendinize zahmet veriyor-
sunuz?” denildi¤inde; ““BBeenn,,  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  eenn  ççookk  flflüükkrreeddeenn  kkuulluu  oollmmaayyaayy››mm
mm››??”” diye cevap buyurdular.

Fazîletleri

Muhammed aleyhisselâm›n fazîletlerini bildiren yüzlerce kitap vard›r. Fazî-
let, üstünlük demektir. Üstünlüklerinden bâz›lar› afla¤›da bildirilmifltir:

11- Mahlûklar içinde, ilk olarak Muhammed aleyhisselâm›n nûru ve rûhu ya-
rat›lm›flt›r.

22- Allahü teâlâ, O’nun ismini Arfl’a, Cennetlere ve yedi kat göklere yaz-
m›flt›r.

33- Hindistan’da yetiflen bir gülün yapraklar›nda, “Lâ ilâhe illallah Muham-
medün resûlullah” yaz›l›d›r.

44- Basra flehrine yak›n bir nehirde tutulan bal›¤›n sa¤ taraf›nda “Allah”, sol
taraf›nda “Muhammed” yaz›l› oldu¤u görülmüfltür.

55- Muhammed aleyhisselâm›n ismini söylemekten baflka vazifesi olmayan
melekler vard›r.

66- Meleklerin Hazreti Âdem’e karfl› secde etmeleri için emir olunmas›, al-
n›nda Muhammed aleyhisselâm›n nûru bulundu¤u için idi.

77-- Allahü teâlâ, bütün peygamberlere, Muhammed aleyhisselâm›n gelece¤i-
ni; ayr›ca, ümmetlerine, zamân›na yetifldikleri takdirde, O’na inanmalar›n› em-
retmeyi bildirdi.

88-- Dünyâya gelece¤i zaman, çok büyük alâmetler görülmüfltür. Târih ve
mevlîd kitaplar›nda yaz›l›d›r.

99-- Dünyâya geldi¤i zamân, göbe¤i kesilmifl ve sünnet olmufl görüldü.
1100- Dünyâya gelince, fleytanlar gö¤e ç›kamaz, meleklerden haber çalamaz

oldular.
1111- Dünyâya geldi¤i zamân, yeryüzündeki bütün putlar, tap›n›lan heykel-
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ler yüzüstü devrildiler.
1122- Befli¤ini melekler sallard›.
1133- Beflikte iken gökdeki Ay ile konuflurdu. Mübârek parma¤› ile iflâret

etti¤i tarafa meyl ederdi.
1144- Beflikte iken konuflmaya bafllad›.
1155- Çocuk iken, aç›klarda gezerken, bafl› hizâs›nda bir bulut da birlikde

hareket ederek gölge yapard›. Bu hâl, peygamberli¤i bafllay›ncaya kadar de-
vam etti.

1166- Her peygamberin sa¤ eli üstünde nübüvvet mührü vard›. Muhammed
aleyhisselâm›n ise, mübârek s›rt› ortas›nda sol küre¤e yak›n, kalbi üzerinde idi.

1177- Önünden gördü¤ü gibi, arkas›ndan da görürdü.
1188- Ayd›nl›kta gördü¤ü gibi, karanl›kta da görürdü.
1199- Tükürü¤ü, ac› sular› tatl› yapt›. Hastalara flifâ verdi. Bebeklere süt gi-

bi g›dâ oldu.
2200- Gözleri uyurken, kalbi uyan›k olurdu. Bütün peygamberler de böyle idi.
2211- Ömründe hiç esnemedi. (Bütün peygamberler de böyle idi.)
2222-- Mübârek teri, gül gibi güzel kokard›. Bir fakir kimse, k›z›n› evlendi-

rirken, kendisinden yard›m istemiflti. O ânda verecek fleyi yoktu. Küçük bir
flifleye terinden koyup verdi. O k›z, yüzüne, bafl›na sürünce, evi misk gibi ko-
kard›. Evi, (güzel kokulu ev) ad› ile meflhûr oldu.

2233- Orta boylu oldu¤u hâlde, uzun kimselerin yan›nda iken, onlardan
yüksek görünürdü.

2244- Günefl ve ay ›fl›¤›nda yürüyünce, gölgesi yere düflmezdi.
2255- Bedenine ve elbisesine sinek, sivri sinek ve baflka böcekler konmazd›.
2266- Çamafl›rlar›, ne kadar giyerse giysin, hiç kirlenmezdi.
2277- Her yürüdü¤ü zaman, arkas›ndan melekler gelirdi. Bunun için, Eshâ-

b›n› önden yürütür; ““AArrkkaamm››  mmeelleekklleerree  bb››rraakk››nn”” buyururlard›.
2288- Tafl üstüne bas›nca, taflta aya¤›n›n izi kal›rd›. Kum üstünde giderken

hiç iz b›rakmazd›. Abdest bozdu¤u zamân, yer yar›l›p bevl ve benzerleri top-
rak içinde kal›rd›. (Bütün peygamberler de böyle idi.) 

2299-- ‹nsanlar ve melekler içinde en çok ilim O’na verildi. Ümmî oldu¤u
hâlde, yâni kimseden bir fley ö¤renmemifl iken, Allahü teâlâ O’na her fleyi
bildirmifltir. Âdem aleyhisselâma her fleyin ismi bildirildi¤i gibi, O’na, her
fleyin ismi ve ilmi bildirilmifltir.

3300- Ümmetinin isimleri, cisimleri ve aralar›nda olacak fleylerin hepsi
kendisine bildirildi.

3311- Akl›, bütün insanlar›n akl›ndan daha çoktur.
3322- ‹nsanlarda bulunabilecek bütün iyi huylar›n hepsi O’na ihsân olundu.
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Büyük flâir Ömer ‹bn-il-Fâr›d’a; “Resûlullah’› niçin medhetmedin?” dedik-
lerinde; “O”nu medhetmeye gücüm yetmeyece¤ini anlad›m. O’nu medhede-
cek kelime bulamad›m” demifltir.

3333- Kelime-i flehâdette, ezânda, ikâmetde, namazdaki teflehhüdde, bir
çok duâlarda, bâz› ibâdetlerde ve hutbelerde, nasîhat yapmakta, s›k›nt›l› za-
mânlarda, kabirde, mahflerde, Cennet’te ve her mahlûkun lisân›nda Allahü
teâlâ O’nun ismini kendi isminin yan›na koymufltur.

3344-- Üstünlüklerinin en üstünü, Habîbullah olmas›d›r. Allahü teâlâ O’nu
kendisine sevgili, dost yapm›flt›r. O’nu herkesden, her melekten daha çok sev-
mifltir, ““‹‹bbrraahhiimm’’ii  HHaalliill  yyaapptt››mm  iissee,,  sseennii  kkeennddiimmee  HHaabbîîbb  yyaapptt››mm”” buyurmufltur.

3355- ““SSaannaa  rrââzz››  oolluunnccaayyaa  kkaaddaarr,, (yeter deyinceye kadar) hheerr  ddiilleeddii¤¤iinnii  vvee--
rreeccee¤¤iimm”” (Duhâ sûresi: 5) meâlindeki âyet-i kerîme, Allahü teâlân›n Pey-
gamberine bütün ilimleri, bütün üstünlükleri, ahkâm-› ‹slâmiyyeyi, düflman-
lar›na karfl› yard›m ve galebe ve ümmetine fetihler, zaferler ve k›yâmette her
türlü flefâat ve tecellîler ihsân edece¤ini vaad etmektedir. Bu âyet-i kerîme
geldi¤i zamân, Cebrâil aleyhisselâma bakarak; ““ÜÜmmmmeettiimmddeenn  bbiirriinniinn  CCee--
hheennnneemm’’ddee  kkaallmmaass››nnaa  rrââzz››  oollmmaamm”” buyurdu.

3366-- Allahü teâlâ, Kur’ân-› kerîmde, her peygambere kendi ismi ile; Mu-
hammed aleyhisselâma ise; ““EEyy  RReessûûllüümm!!  EEyy  PPeeyyggaammbbeerriimm!!”” diye hitâb et-
mifltir.

3377- Gâyet aç›k, kolay anlafl›l›r bir flekilde Arabî lisân›n›n her lehçesi ile ko-
nuflurdu. Çeflitli yerlerden gelip soranlara onlar›n lügati ile cevap verirdi. ‹fliten-
ler hayran olurlard›; ““AAllllaahhüü  tteeââllââ  bbeennii  ççookk  ggüüzzeell  yyeettiiflflttiirrddii”” buyururdu.

3388- Az kelimelerle çok fley anlat›rd›. Yüz binden ziyâde hadîs-i flerîfi,
O’nun “Cevâmi-ül kelîm” oldu¤unu göstermektedir. Bâz› âlimler dediler ki:
“Muhammed aleyhisselâm, ‹slâm dîninin dört temelini, dört hadîsle bildirmifl-
tir. ““AAmmeelllleerr  nniiyyyyeettee  ggöörree  ddee¤¤eerrlleennddiirriilliirr”” ve “HHeellââll  mmeeyyddaannddaadd››rr,,  hhaarraamm
mmeeyyddaannddaadd››rr” ve “DDaavvaacc››nn››nn  flflââhhiidd  ggöösstteerrmmeessii  vvee  ddââvvââll››nn››nn  yyeemmîînn  eettmmeessii  llââ--
zz››mmdd››rr” ve “BBiirr  kkiimmssee,,  kkeennddiinnee  iisstteeddii¤¤iinnii,,  ddiinn  kkaarrddeeflflii  iiççiinn  ddee  iisstteemmeeddiikkççee,,
îîmmâânn››  kkââmmiill  oollmmaazz..”” Bu dört hadîsten birincisi, ibâdet; ikincisi, muâmelât;
üçüncüsü, husûmât, yâni adâlet iflleri ve siyâset; dördüncüsü de, âdâb ve ahlâk
bilgilerinin temelidir.”

3399- Muhammed aleyhisselâm, masûn ve mâsûm idi. Bilerek ve bilmeye-
rek, büyük ve küçük, k›rk yafl›ndan evvel ve sonra hiç bir günah ifllememifl-
tir. Çirkin hiç bir hareketi görülmemifltir.

4400- Müslümanlar›n namazda otururken “Esselâmü aleyke eyyühennebiyyü ve
rahmetullâhi” okuyarak, Muhammed aleyhisselâma selâm vermeleri emrolundu.
Namazda baflka bir peygambere ve meleklere karfl› selâm vermek câiz olmad›.
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4411-- ““SSeenn  oollmmaassaayydd››nn  hhiiççbbiirr  flfleeyyii  yyaarraattmmaazzdd››mm”” buyruldu.
4422-- Baflka peygamberler, kâfirlerin iftirâlar›na kendileri cevap vermifltir.

Muhammed aleyhisselâma yap›lan iftirâlara ise, Allahü teâlâ cevap vererek,
O’nun müdâfaas›n› yapm›flt›r.

4433-- Muhammed aleyhisselâm›n ümmetinin say›s›, baflka peygamberlerin
ümmetlerinin say›lar› toplam›ndan daha çoktur. Onlardan daha üstün ve daha
flereflidirler. Cennet’e gideceklerin üçte ikisinin bu ümmetten olaca¤›, hadîs-i
flerîflerde bildirilmifltir.

4444-- Resûlullah’a verilecek sevâblar, di¤er peygamberlere verilecek sevâb-
lardan kat kat ziyâdedir.

4455-- Kendisini; ismi ile ça¤›rmak, yan›nda yüksek sesle konuflmak, uzaktan
kendisine seslenmek, yolda önüne geçmek haram edilmifltir. Baflka peygam-
berlerin ümmetleri, kendilerini isimleri ile ça¤›r›rlard›.

4466-- Cebrâil aleyhisselâm› melek fleklinde iki kere görmüfltür. Baflka hiç bir
peygamber onu as›l fleklinde görmemifltir.

Kendisine, Cebrâil aleyhisselâm yirmi dört bin kere gelmifltir. Baflka pey-
gamberlerden en çok Mûsâ aleyhisselâma, gelmifltir. Bu gelifl dört yüz defa vâ-
ki olmufltur.

4477-- Allahü teâlâya, Muhammed aleyhisselâm ile and vermek câiz olup bafl-
ka peygamberlerle ve meleklerle câiz de¤ildir.

4488-- Muhammed aleyhisselâmdan sonra, zevcelerini baflkalar›n›n nikâhla al-
malar› haram edilmifl, bu bak›mdan mü’minlerin anneleri olduklar› bildirilmifltir.

4499-- Nesep ve sebep bak›m›ndan, yâni kan ve nikâh bak›m›ndan olan akra-
bâl›¤›n, k›yâmetde faydas› yoktur. Resûlullah’›n akrabâs› bundan müstesnad›r.

5500-- Resûlullah’›n ismini almak, dünyâda ve âh›rette faydal›d›r. O’nun ismi-
ni tafl›yan hakîkî mü’minler Cehennem’e girmeyecektir.

5511-- O’nun her sözü, her ifli do¤rudur. Her ictihâd›, Allahü teâlâ taraf›ndan
do¤rulan›r.

5522-- O’nu sevmek herkese farzd›r. ““AAllllaahhüü  tteeââllââyy››  sseevveenn,,  bbeennii  sseevveerr”” buyur-
mufltur. O’nu sevmenin alâmeti, dînine, yoluna, sünnetine ve ahlâk›na uymak-
t›r. Kur’ân-› kerîmde; ““BBaannaa  uuyyaarrssaann››zz,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ  ssiizzii  sseevveerr”” demesi emir
olundu.

5533-- O’nun Ehl-i beytini sevmek vâcibdir. ““EEhhll--ii  bbeeyyttiimmee  ddüüflflmmaannll››kk  eeddeenn
mmüünnââff››kktt››rr”” buyurmufltur. Ehl-i beyt, zekât almas› harâm olan akrabâs›d›r. Bun-
lar, zevceleri ve dedesi Hâflim’in soyundan olan mü’minlerdir ki, Ali’nin,
Ukayl’in, Ca’fer Tayyâr’›n ve Abbâs’›n soyundan olanlard›r.

5544- Eshâb›n›n hepsini sevmek vâcibdir. ““BBeennddeenn  ssoonnrraa  EEsshhââbb››mmaa  ddüüflflmmaann--
ll››kk  eettmmeeyyiinniizz!! OOnnllaarr››  sseevvmmeekk,,  bbeennii  sseevvmmeekkttiirr..  OOnnllaarraa  ddüüflflmmaann  oollmmaakk,,  bbaannaa  ddüüflfl--
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mmaann  oollmmaakktt››rr..  OOnnllaarr››  iinncciitteenn,,  bbeennii  iinncciittmmiiflfl  oolluurr..  BBeennii  iinncciitteenn  ddee,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ--
yy››  iinncciittiirr..  AAllllaahhüü  tteeââllââ,,  kkeennddiissiinnii  iinncciitteennee  aazzââbb  yyaappaarr”” buyurdu.

5555-- Allahü teâlâ, Muhammed aleyhisselâma, gökte iki ve yerde iki yard›m-
c› yaratm›flt›r. Bunlar; Cebrâil, Mikâil, Ebû Bekr ve Ömer’dir “rad›yallahü te-
âlâ anhüm ecma’în.”

5566-- Erkek, kad›n, büyük yaflta vefât eden herkese, kabrinde Muhammed
aleyhisselâm sorulacakt›r. “Rabbin kimdir?” denildi¤i gibi; “Peygamberin kim-
dir?” de denilecektir.

5577-- Muhammed aleyhisselâm›n hadîs-i flerîflerini okumak ibâdettir. Okuya-
na sevâb verilir.

5588-- Mübârek rûhunu almak için, Azrail aleyhisselâm insan fleklinde geldi.
‹çeri girmek için izin istedi.

5599- Kabrinin içindeki toprak her yerden ve Kâbe’den ve Cennet’lerden da-
ha efdâldir.

6600- Kabirde, bilmedi¤imiz bir hayatla diridir. Kabirde Kur’ân-› kerîm okur,
namaz k›lar. Bütün peygamberler de böyledir.

6611-- Dünyân›n her yerinde, Resûlullah’a salevât okuyan müslümanlar›n se-
lâmlar›n› ifliten melekler, kabrine gelip haber verirler. Kabrini hergün binlerce
melek ziyâret eder.

6622-- Ümmetinin amelleri ve ibâdetleri her sabah ve akflam kendisine göste-
rilir. Bunlar› yapanlar› da görür, günah iflleyenlerin affolmas› için duâ eder.

6633-- Kabrini ziyâret etmek, kad›nlara da müstehâbd›r. Baflka kabirleri ise, yal-
n›z tenhâ zamanlarda ve müslümana yak›flan k›yâfetle ziyâret etmeleri câizdir.

6644-- Diri iken oldu¤u gibi, vefât›ndan sonra da, dünyân›n her yerinde, her za-
mân O’na tevessül edenlerin, yâni O’nun hât›r› ve hürmeti için isteyenlerin du-
âs›n› Allahü teâlâ kabûl eder.

6655-- K›yâmet günü kabirden ilk önce Resûlullah kalkacakt›r. Üzerinde Cen-
net elbisesi bulunacakt›r. Burak üzerinde mahfler yerine gidecektir. Elinde LLii--
vvaa--üüll--hhaammdd denilen bayrak olacakt›r. Peygamberler ve bütün insanlar bu bay-
ra¤›n alt›nda duracakt›r. Hepsi, bin sene beklemekten, çok s›k›lacaklard›r. ‹n-
sanlar s›ra ile; Âdem, Nûh, ‹brâhim Mûsâ ve Îsâ peygamberlere (aleyhimüsse-
lâm) gidip, hesâba bafllanmas› için flefâat etmelerini dileyeceklerdir. Her biri,
özür bildirerek, Allahü teâlâdan utan›p korktuklar›n› söyleyecekler ve flefâat et-
mekten çekinecekler. Sonra, Resûlullah’a gidip yalvard›klar›nda, O, secdeye
var›p, duâ edecek ve flefâati kabûl olacakt›r. Önce, O’nun ümmetinin hesâb› gö-
rülecek, en önce s›rattan onlar geçecek, en önce Cennet’e gireceklerdir. Her git-
ti¤i yeri nûrland›racaklard›r. Hazreti Fât›ma, s›ratdan geçerken; “Herkes gözle-
rini kapas›n! Muhammed aleyhisselâm›n k›z› geliyor” denecektir.
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6666- Alt› yerde flefâat edecektir. Birincisi, “MMaakkââmm--››  MMaahhmmûûdd”” denilen flefâ-
ati ile, bütün insanlar› mahflerde beklemek azâb›ndan kurtaracakt›r. ‹kincisi; fle-
fâati, çok kimseyi Cennet’e sokacakt›r. Üçüncüsü, azâb çekmesi lâz›m olanla-
r› azâbdan kurtaracakt›r. Dördüncüsü, günâh› çok olan mü’minleri Cehennem’
den ç›karacakt›r. Beflincisi, sevâb› ve günâh› müsavi olup, A’râf denilen yerde
bekleyenlerin, Cennet’e gitmelerine flefâat edecektir. Alt›nc›s›, Cennet’te olan-
lar›n derecelerinin yükselmesine flefâat edecektir.

6677- Resûlullah’›n Cennet’te bulundu¤u makâm›n ismi VVeessiillee’dir. Buras›
Cennet’in en yüksek derecesidir. Cennet’te bulunan herkese, birer dal›n›n uzan-
d›¤› SSiiddrreett--üüll  mmüünntteehhââ a¤ac›n›n kökü oradad›r. Cennet’tekilere nîmetler bu dal-
lardan gelecektir.

‹sti¤fâr›

Peygamber efendimiz, yarat›lm›fllar›n en üstünü oldu¤u gibi, Allahü teâlây›
hakk›yla tan›y›p, O’ndan en çok korkan› idi. Cenab-› Hak, O’nu günah iflle-
mekten muhafaza buyurdu¤u halde, O, hiç durmadan ibadet eder, Allahü teâlâ-
ya dua ve isti¤farda bulunurdu. Gecenin evvelinde (yats›dan sonra) uyur, so-
nunda da ibadet ederdi. 

‹bn-i Abbas flöyle anlat›r: “Bir gece mü’minlerin annesi Hazreti Meymu-
ne’nin evinde misafir oldum. Resûlullah, gece yar›s›na kadar yahut biraz önce
veya sonras›na kadar uyudu. Sonra uyan›p oturdu, eliyle yüzlerinden uyku iz-
lerini giderdi. Kalk›p as›l› duran su ibri¤ini al›p abdest ald›. Al-i ‹mran sûresi
sonundan on âyet-i kerîme okudu ve namaza durdu. Ben de kalk›p Resûlul-
lah’›n ald›¤› gibi abdest ald›m ve namazda o Serverin yan›na durdum. Resûlul-
lah iki rekat namaz k›ld›. Sonra iki rekat daha k›ld›. Arkas›ndan tekrar iki rekat
daha k›ld›. Sonra vitir namaz›na durdu. Bunu müteakib sabah ezan› okununca-
ya kadar yatt›. Sonra kalk›p tekrar iki rekat namaz k›ld› ve mescide ç›k›p sabah
namaz›n›n farz›n› k›ld›.”

Hazreti Âifle vâlidemiz anlat›r; “Resûlullah efendimiz bir gece uyumufl-
tu. Uyan›nca; ““EEyy  ÂÂiiflflee,,  mmüüssaaaaddee  eeddeerrsseenn,,  bbuu  ggeeccee  RRaabbbbiimmee  iibbaaddeettllee  mmeeflflggûûll
oollaayy››mm””  buyurdu. Sonra kalkt›. Kur’ân-› Kerîm okuyup, a¤lad›. Hatta gözya-
fl›yla iki dizi ›sland›. O, okumaya devam etti, okudukça mübârek gözyafllar›
bedenine temas eden her yeri ›slatm›flt›. Bu hal sabaha kadar devam etti. 

Sabahleyin Bilal-i Habefli gelip durumu görünce; “Anam ve babam feda
olsun ya Resûlallah! Allahü teâlâ senin geçmifl ve gelecek hatalar›n› affet-
medi mi?” deyince, Resûlullah; 

““EEyy  BBiillaall!!  BBeenn  flflüükkrreeddiiccii  kkuull  oollmmaayyaayy››mm  mm››  kkii;;  AAllllaahhüü  tteeââllââ  bbuu  ggeeccee;;
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““GGöökklleerriinn  vvee  yyeerriinn  yyaarraatt››llmmaass››nnddaa  ggeeccee  vvee  ggüünnddüüzzüünn  bbiirrbbiirrii  aarrkkaass››nnddaann  ggeell--
mmeessiinnddee,,  aakk››ll  ssaahhiipplleerrii  iiççiinn  eellbbeettttee  ççookk  ââyyeettlleerr,,  iiflflaarreettlleerr  vvaarrdd››rr””  (meâlindeki
Al-i ‹mran sûresi 189) ââyyeett--ii  kkeerrîîmmeessiinnii  iinnzzaall  bbuuyyuurrdduu””  

“MMüüsslliimm”de bildirilen hadîs-i flerîfde de; ““KKaallbbiimmee  ööyyllee  flfleeyylleerr  ggeelliirr  kkii,,
hheerr  ggüünn  vvee  ggeeccee  bbuunnllaarrddaann  yyeettmmiiflfl  ddeeffaa  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  iissttii¤¤ffaarr  eeddeerriimm..””  Ve
““KKaallbbiimmddee  (envar-› ilahiyyenin gelmesine engel olan) ppeerrddee  hhaass››ll  oolluuyyoorr..
BBuunnuunn  iiççiinn  hheerr  ggüünn,,  7700  kkeerrrree  iissttii¤¤ffaarr  eeddiiyyoorruumm””  ve yine ““AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  hheerr
ggüünn  yyüüzz  kkeerrrree  iissttii¤¤ffaarr  eeddiiyyoorruumm””  buyurdu.

Peygamber efendimizin Allahü teâlâdan korkmas› o derece fazla idi ki,
kahkahayla güldü¤ü görülmezdi. 

‹mâm-› Tirmizi’nin Ebû Zer’den merfu’an bildirdi¤i hadîs-i flerîfde;
““fifiüüpphheessiizz  ssiizziinn  ggöörrmmeeddiikklleerriinniizzii  bbeenn  ggöörrüüyyoorruumm..  DDuuyymmaadd››kkllaarr››nn››zz››  ddaa  dduu--
yyuuyyoorruumm..  SSeemmaaddaa  mmeelleekklleerriinn  sseeccddee  eettmmeeddiikklleerrii,,  ddöörrtt  ppaarrmmaakkll››kk  bbiirr  bbooflfl  yyeerr
yyookkttuurr..  VVaallllaahhii  bbeenniimm  bbiillddii¤¤iimmii  bbiillsseeyyddiinniizz  aazz  ggüülleerr,,  ççookk  aa¤¤llaarrdd››nn››zz..  YYooll--
llaarraa  ddüüflflüüpp  aavvaazz››nn››zz  çç››kktt››¤¤››  kkaaddaarr  yyüükksseekk  sseessllee  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  yyaallvvaarr››rrdd››--
nn››zz””  buyurmufltur.

Ebû Hüreyre’nin rivâyet etti¤i hadîs-i flerîfde Resûlullah efendimiz; ““HHiiçç
kkiimmsseeyyii,,  aammeellii,,  CCeennnneett’’ee  ggööttüürrmmeezz””  buyurdu. “Sizi de mi ya Resûlallah?”
diye sorulunca; ““EEvveett,,  bbeennii  ddee  aammeelliimm  CCeennnneett’’ee  ggööttüürrmmeezz..  AAnnccaakk,,  AAllllaahhüü
tteeââllâânn››nn  ffaaddll››  vvee  rraahhmmeettii  bbeennii  öörrtteerr””  buyurdu.

‹bn-i Ömer anlat›r; “Resûlullah’la birlikte bir meclisde bulundu¤umuz
zaman; ““YYaa  RRaabbbbii!!  BBeennii  bbaa¤¤››flflllaa  vvee  ttöövvbbeemmii  kkaabbuull  eeyyllee..  SSeenn  ttöövvbbeelleerrii  kkaabbuull
eeddiicciissiinn  vvee  rraahhiimmssiinn””  diye yüz defa buyurdu¤unu sayard›k.”

Enes bin Mâlik nakletti: “Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem devaml›
““AAllllaahhüümmmmee  yyaa  MMuukkaalllliibb--eell--kkuulluubb,,  sseebbbbiitt  kkaallbbii  aallaa  ddiinniikk””  buyururdu.

Tirmizi’nin Ebû Sa’id-il-Hudri’den rivâyet etti¤i hadîs-i flerîfde, Peygamber
efendimiz buyurdu ki: ““YYaattaa¤¤››nnaa  ggiirrddii¤¤iinnddee  üüçç  ddeeffaa  ““EEssttaaggffiirruullllaahh’’eell--aazziimm  eelllleezzii
llaa  iillââhhee  iillllaa  hhüüvveell--hhaayyyyüüll--kkaayyyyuumm  vvee  eettuubbüü  iilleeyyhh””  ddiiyyeenn  kkiimmsseenniinn  ggüünnaahhllaarr››  ddee--
nniizz  kkööppüükklleerrii  vveeyyaa  TTeemmiimm  ddiiyyaarr››nn››nn  kkuummllaarr››  vveeyyaa  aa¤¤aaçç  yyaapprraakkllaarr››nn››nn  ssaayy››ss››  vveeyyaa
ddüünnyyaann››nn  ggüünnlleerrii  kkaaddaarr  ççookk  oollssaa  ddaa,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ  oonnuunn  ggüünnaahhllaarr››nn››  bbaa¤¤››flflllaarr..””

Buhari ve Müslim’in naklettiklerine göre; Resûlullah flöyle isti¤far ederdi:
““AAllllaahhüümmmmeeggffiirrllii  hhaattîîeettii  vvee  cceehhllîî,,  vvee  iissrraaffîî  ffii  eemmrrîî  vvee  mmââ  eennttee  aa’’lleemmüü  bbiihhii  mmiinnnnîî..””

(Allah’›m! Senin bildi¤in ve benim (bilerek veya) bilmeyerek haddini afl-
mak sûretiyle yapt›¤›m, iflledi¤im hatalar› affeyle!).

““AAllllaahhüümmmmee’’ggffiirrllii  hheezzllîî  vvee  cciiddddîî  vvee  hhaattaaîî  vvee  aammddîî  vvee  kküüllllüü  zzââlliikkee  iinnddîî..
AAllllaahhüümmmmee’’ggffiirrllii  mmââ  kkaaddddeemmttüü  vveemmââ  aahhhhaarrttüü  vveemmââ  eessrraarrttüü  vveemmââ  aa’’lleennttüü  vvee--
mmââ  eennttee  aa’’lleemmüü  mmiinnîî  eenntt--eell  mmuukkeeddddeemmüü  vvee  eenntt--eell  mmuu’’aahhhhaarruu  vvee  eennttee  aallââ  kküüll--
llii  flfleeyy’’iinn  kkaaddîîrr..””
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(Allah’›m, flaka, ciddi, unutarak ve bilerek benim için yap›lmas› mümkün
bütün kusurlar›m› ma¤firet et. Allah’›m! Takdim ve te’hir etti¤im, gizli ve
âflikâre iflledi¤im, senin bildi¤in her çeflit kusurlar›m› ba¤›flla. Mukaddem ve
muahhar olan sensin. Her fleye kadir olan sensin.)

fiefâati

Resûl-i ekrem efendimiz, k›yamet gününde ümmetine flefaat edecek, on-
lar› s›k›nt› ve üzüntüden kurtaracakt›r. Bir hadîs-i flerîfinde buyurdular ki:
““ÜÜmmmmeettiimmiinn  yyaarr››ss››nn››nn  CCeennnneett’’ee  ggiirrmmeessiiyyllee  flfleeffaaaatt  aarraass››nnddaa  mmuuhhaayyyyeerr  kk››ll››nn--
dd››mm..  BBeenn  flfleeffaaaattii  tteerrcciihh  eettttiimm..  ÇÇüünnkküü  oo  ddaahhaa  flflüümmuullllüüddüürr..  OOnnuu,,  yyaallnn››zz  ttaakkvvaayyaa
eerreennlleerr  iiççiinn  ssaannmmaayy››nn,,  oo,,  aayynn››  zzaammaannddaa  hhaattaayyaa  ddüüflfleenn  ggüünnaahhkkaarrllaarr  iiççiinnddiirr
ddee......””

Ebû Hüreyre hazretlerinin rivâyet etti¤i hadîs-i flerîfde, Peygamber efen-
dimiz; ““fifieeffaaaattiimm,,  kkaallbbii  ddiilliinnii  ttaassddiikk  eeddeerr  ttaarrzzddaa,,  iihhllââss  iillee  ““LLaa  iillââhhee  iillllaallllaahh””
ddiiyyeerreekk  flfleehhââddeett  kkeelliimmeessii  ggeettiirreenn  kkiimmsseeyyeeddiirr””  buyurdu.

Bâz› hadîs-i flerîflerde de; ““ÜÜmmmmeettiimmddeenn,,  EEhhll--ii  bbeeyyttiimmii  sseevveennlleerree  flfleeffaaaatt
eeddeeccee¤¤iimm..””

““ÜÜmmmmeettiimmddeenn,,  bbüüyyüükk  ggüünnaahh  iiflfllliiyyeennlleerree  flfleeffaaaatt  eeddeeccee¤¤iimm..””
““EEsshhââbb››mmaa  ddiill  uuzzaattaannllaarrddaann  bbaaflflkkaa,,  hheerrkkeessee  flfleeffaaaatt  eeddeebbiilliirriimm..””
““ÜÜmmmmeettiimmddeenn,,  nneeffssiinnee  zzuullüümm  eeddeennlleerree,,  nneeffiisslleerriinnee  aallddaannaannllaarraa  flfleeffaaaatt

eeddeeccee¤¤iimm..””
““KK››yyaammeett  ggüünnüü,,  eenn  öönnccee  bbeenn  flfleeffaaaatt  eeddeeccee¤¤iimm..””
““fifieeffaaaattiimmee  iinnaannmm››yyaann,,  oonnaa  kkaavvuuflflaammaazz””  buyruldu.
K›yamet gününde “Sûr”a üfürmenin dehfletinden tüyler ürperir, gözler ne-

reye bakaca¤›n› flafl›r›r ve mü’min ve kafirler mahfler yerine sevk olunurlar.
Bu k›yamet gününün fliddetini ziyâdelefltiren bir azabd›r.

Bu vakit, Arfl’›, sekiz melek yüklenip götürür. Onlardan bir melek bir ad›-
m›nda, yirmi bin senelik dünya yolunu yürür.

Melekler ve bulutlar, Arfl-› a’la karar edinceye kadar, ak›llar›n anl›yam›-
yaca¤› tesbihler ile tesbih ederler. Bu flekilde, Arfl-› a’la, Allahü teâlâ kendi-
si için halk eyledi¤i beyaz arz›n üzerinde karar k›lar. Bu zaman, hiçbir fleyin
takat getiremiyece¤i Allahü teâlân›n azab›ndan, bafllar afla¤› e¤ilir. Cümle
halk s›k›nt›s› içinde mahbus ve flaflk›n kal›p, flefkat ararlar. 

Peygamberlere ve âlimlere korku gelir. Evliya ve flehidler takat getirilme-
si güç olan Allahü teâlân›n azab›ndan feryâd ederler. Bunlar, bu hal üzerey-
ken, güneflin nurundan çok daha fazla olan bir nûr bunlar› içine al›r. Zaten gü-
neflin hararetine takat getiremeyen kimseler, bunu müflahede ettikleri gibi,
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karma kar›fl›k olurlar. Bin sene de, bu hal üzere kal›rlar. Allahü teâlâ taraf›n-
dan kendilerine bir fley söylenmez.

Bu vakit insanlar ilk peygamber olan Âdem aleyhisselâma giderler; “Ya
Âdem aleyhisselâm! Sen aziz ve flerîf bir peygambersin. Allahü teâlâ seni ya-
ratt› ve melekleri sana secde ettirdi. Sana kendi ruhundan üfledi. Hesaba bafl-
lamas› için bize flefaat eyle de Allahü teâlâ ne murad ederse, onunla mahkum
olal›m. Ve nereye emir ederse, herkes oraya gitsin. Herfleyin hâkimi ve
mâliki olan Allahü teâlâ mahluklar›na diledi¤ini yaps›n” diye yalvar›rlar.

Âdem aleyhisselâm buyurur ki: “Ben, Allahü teâlân›n yasak etti¤i a¤ac›n
meyvesinden yedim. Bu zamanda Allahü teâlâdan utan›r›m. Fakat siz Nuh’a
gidiniz.” Bunun üzerine bin sene aralar›nda meflveret ederek dururlar.

Sonra Nuh aleyhisselâma giderler ve; “Hiç dayan›lmayacak bir haldeyiz.
Bizim muhakememizin çabuk yap›lmas› için flefaat eyle. fiu mahfler cezas›n-
dan kurtulal›m” diye yalvar›rlar. Nuh aleyhisselâm onlara cevap olarak; “Ben
Allahü teâlâya dua eyledim. Yeryüzünde ne kadar insan varsa, o dua sebebiy-
le bo¤uldu. Bunun için, Allahü teâlâdan utan›r›m. Fakat siz, Halilullah olan
‹brahim aleyhisselâma gidiniz. Allahü teâlâ Hac sûresinin son âyetinde
meâlen; ““‹‹bbrraahhiimm  (aleyhisselâm) ssiizz  ddüünnyyaayyaa  ggeellmmeezzddeenn  eevvvveell  ssiizzee  mmüüssllüü--
mmaann  ddiiyyee  iissiimm  vveerrddii””  buyurdu. Belki o size flefaat eder” der.

Yine evvelki gibi aralar›nda bin sene daha konuflurlar. Sonra ‹brahim
aleyhisselâma gelirler. “Ey müslümanlar›n babas›! Sen Allahü teâlân›n seni
kendine halil eyledi¤i zats›n. Bize flefaat eyle! Allahü teâlâ, mahlukat aras›n-
da, hükmünü versin” derler. ‹brahim aleyhisselâm onlara; “Ben dünyada üç
kerre kinaye söyledim. Bunlar› söyleyerek din yolunda mücadele ettim. fiim-
di, Allahü teâlâdan bu makamda flefaat izni istemekten utan›r›m. Siz Musa
aleyhisselâma gidiniz. Zîrâ, Allahü teâlâ onunla konufltu ve kendisine mane-
vi yak›nl›k gösterdi. O, sizin için flefaat eder” buyurur. 

Bunun üzerine yine bin sene durarak birbirleriyle istiflare ederler. Fakat bu
zamanda halleri gâyet güçleflir. Mahfler yeri çok daral›r. Sonra Musa
aleyhisselâma gelip, derler ki, “Ya ‹bn-i ‹mran! Sen Allahü teâlân›n kendisiy-
le konufltu¤u, Tevrat’› indirdi¤i peygambersin. Hesab›n bafllamas› için bize
flefaat eyle! Zîrâ burada durmam›z çok uzad›. ‹zdihamdan ayaklar birbiri üze-
rine birikti.” 

Musa aleyhisselâm onlara der ki: “Ben, Allahü teâlâya, al-i Fir’avn’›n se-
nelerce hofllanm›yacaklar› fleylerle cezaland›r›lmas› için dua ettim. Sonra ge-
lenlere ibret olmalar›n› rica eyledim. fiimdi flefaat etme¤e utan›r›m. Fakat, ce-
nab-› Hak rahmet, ma¤firet sahibidir. Siz ‹sa aleyhisselâma gidiniz. Çünkü
yakîn cihetiyle resûllerin en esahh›, mârifet ve zühd cihetinden, en efdali ve
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hikmet cihetinden en üstünü odur. Size o flefaat eder” buyurur. 
Mahfler s›k›nt›s›ndan kurtulmak için, sonra ‹sa aleyhisselâma gelirler.

Derler ki: “Sen Allahü teâlân›n ruhu ve kelimesisin. Allahü teâlâ, senin için,
Al-i ‹mran sûresinin k›rk beflinci âyetinde meâlen; ““DDüünnyyaaddaa  vvee  aahhiirreettttee  VVee--
cciihh,,  yyaannii  ççookk  kk››yymmeettllii””  buyurdu. Bize Rabbinden flefaat eyle!” 

‹sa aleyhisselâm buyurur ki: “Benim kavmim, beni ve annemi Allah’dan
baflka ilah ittihaz eylediler. Bu halde nas›l flefaat ederim. Bana da ibadet etti-
ler; bana o¤ul ve Allahü teâlâya baba dediler. Fakat, siz birinizin kesesi oldu-
¤unu ve içinde nafakas› bulunmad›¤›n› ve a¤z›n›n mühürlü olmad›¤›n› gör-
dünüz mü? O mührü bozmadan o nafakaya ulafl›labilinir mi? Peygamberlerin
en üstünü ve sonuncusu Muhammed’e ‘sallallahü aleyhi ve sellem’ gidiniz.
Zîrâ O, dâvetini ve flefaatini ümmeti için haz›rlard›. Çünkü kavmi ona çok
kerre eza ettiler. Mübârek aln›n› yard›lar. Mübârek diflini k›rd›lar. Kendisine
delilik isnad ettiler. Halbuki, o yüce Peygamber, onlar›n iftihar cihetinden en
iyisi ve fleref cihetinden en yükse¤i idi. Onlar›n tahammül olunmayacak eza
ve cefalar›na mukabil, Yusuf aleyhisselâm›n kardefllerine söyledi¤i; ““fifiiimmddii
ssiizziinn,,  bbaaflfl››nn››zzaa  kkaakkmmaakk  yyookkttuurr..  EErrhhaammüürrrraahhiimmiinn  oollaann  cceennaabb--››  AAllllaahh,,  ssiizzee
mmaa¤¤ffiirreett  eeddeerr””  meâlindeki âyet-i kerîme ile cevab verirdi.” ‹sa aleyhisselâm,
Peygamberimizin sallallahü aleyhi ve sellem fazîletlerini anlat›nca, hepsi bir
an evvel O’na kavuflmak ister.

Hemen Muhammed aleyhisselâm›n minberine gelirler. Derler ki: “Sen
habîbullahs›n! HHaabbîîbb  ise, vas›talar›n en faydal›s›d›r. Bize flefaat eyle! Zîrâ,
peygamberlerin birincisi olan Âdem aleyhisselâma gittik. Bizi Nuh
aleyhisselâma gönderdi. Nuh aleyhisselâma gittik. ‹brahim aleyhisselâma, ‹b-
rahim aleyhisselâma gittik; Musa aleyhisselâma gönderdi. Musa
aleyhisselâma gittik; ‹sa aleyhisselâma; o da size gönderdi. Ya Resûlallah
sallallahü aleyhi ve sellem! Senden sonra gidecek bir yer yoktur.”

Resûlullah efendimiz; ““AAllllaahhüü  tteeââllââ  iizziinn  vveerriirr  vvee  rraazz››  oolluurrssaa,,  flfleeffaaaatt  eeddee--
rriimm””  buyurur.

SSuurraaddiikkaatt--ii  cceellaall’’e, yani celal perdesine var›r. Allahü teâlâdan flefaat için
izin ister. Kendisine izin verilir. Perdeler kalkar. Arfl-› a’laya girer. Secdeye
kapan›r. Bin sene secdede durur. Bundan sonra, cenab-› Hakk’› bir hamd ile
hamd eder ki, âlem yarat›ld›¤›ndan beri, hiç kimse, Allahü teâlây› böyle
medh etmemifltir. Bâz› arifler; Allahü teâlâ âlemleri yarat›nca, kendisini, böy-
le hamdler ile medh ve sena buyurdu¤unu söylemifllerdir.

Mahflerde, insanlar›n halleri ziyâdesiyle kötüleflir. Meflakkat ve zahmetle-
ri artar. ‹nsanlardan her biri, dünyada s›ms›k› saklad›klar› mal› boyunlar›na
geçirmifllerdir. Deve zekat›n› vermiyenlerin, boynuna deve yüklenir. Öyle

418



ba¤›r›r ve a¤›rlafl›r ki, büyük da¤lar gibi olur. S›¤›r, koyun zekat› vermiyen-
ler de, böyle olur. Bunlar›n feryâdlar› adeta gök gürlemesi gibidir.

Ekin zekat›n›, yani uflrunu vermiyenlerin boynuna ekin denkleri yüklenir.
Dünyada hangi cins ekinin zekat›n› vermemifl ise, o nev’den, denkler vurul-
mufltur. Bu¤day ise, bu¤day, arpa ise arpa vurulmufltur. A¤›rl›¤›ndan alt›nda
vaveyla, va-sebura ((VVeeyyll,,  azab kelimesidir. ‹nsan azaba takat getiremedi¤i
vakit, böyle ba¤›r›r. SSeebbuurr  da helak zaman›nda kullan›l›r) diye ba¤›r›r. 

Alt›n, gümüfl ve (ka¤›t) para ve sair ticâret mal› zekat›ndan vermeyenlere
de, dehfletli bir y›lan musallat edilir. Ba¤›r›p; “Bu nedir?” dediklerinde, me-
lekler; “Bunlar, dünyada zekat›n› vermedi¤iniz mallar›n›zd›r” diye cevab ve-
rirler. ‹flte bu dehfletli hal, Al-i ‹mran sûresinin yüz sekseninci âyet-i kerîme-
sinde; ““DDüünnyyaaddaa  eessiirrggeeddiikklleerrii,,  kk››yyaammeett  ggüünnüü  bbooyyuunnllaarr››nnaa  ttaakk››ll››rr””  meâl-i
flerîfi ile bildirilmifltir.

Di¤er bir f›rkan›n ise, avret yerlerinden cerahat ve irin akar. Onlar›n fena
kokusundan etrafta bulunanlar çok rahats›z olur. Bunlar, zina yapanlar ve ha-
ram iflleyenlerdir.

Di¤er bir f›rka da vard›r ki, a¤aç dallar›na as›l›rlar. Bunlar dünyada livata
yapanlard›r.

Di¤er bir f›rka da, dilleri a¤›zlar›ndan ç›km›fl ve gö¤üslerine sarkm›fl,
gâyet çirkin bir haldedirler. ‹nsanlar bunlar› görmek istemez. Bunlar yalan ve
iftira söyliyenlerdir.

Bir f›rka dahi, kar›nlar› yüksek da¤lar kadar büyümüfl oldu¤u halde bulu-
nur. Bunlar, dünyada zaruret olmadan ve muamele yapmadan faizli mal ve
para al›p verenlerdir. Bu gibi haram iflliyenlerin günahlar›, fena halde aç›¤a
vurulur.

Allahü teâlâ meâlen; ““YYaa  MMuuhhaammmmeedd,,  bbaaflfl››nn››  sseeccddeeddeenn  kkaalldd››rr!!  SSööyyllee,,  ddiinn--
lleenniirr..  fifieeffaaaatt  eett,,  kkaabbuull  oolluunnuurr””  buyurur. Bunun üzerine Peygamber sallallahü
aleyhi ve sellem efendimiz; ““YYaa  RRaabbbbii!!  KKuullllaarr››nn  aarraass››nnddaann  iiyyiilleerrii  vvee  kkööttüüllee--
rrii  aayy››rr  kkii,,  zzaammaannllaarr››  ggââyyeett  uuzzaadd››..  HHeerr  bbiirrii,,  ggüünnaahhllaarr››yyllaa  AArraassaatt  mmeeyyddaann››nnddaa  rree--
zziill  vvee  rrüüssvvaayy  oolldduullaarr””  der.

Bir nidâ gelir: ““EEvveett  yyaa  MMuuhhaammmmeedd!!””  denilir. Cenab-› Hak, Cennet’e emir
eder ki, her cins zineti ile zinetlenir. Arasat meydan›na getirilir. O derece
güzel kokusu vard›r ki, befl yüz senelik yoldan duyulur. Bu hâlden kalbler fe-
rahlan›r. Ruhlar dirilir. (Lakin kâfirler, mürtedler ve Müslümanlarla alay
edenler, gençleri aldatarak îmânlar›n› çalanlar ve) amelleri habis, kötü olan-
lar Cennet’in kokusunu duymazlar.

Mahflerde , cenab-› Hak, Cenneti ve Cehennemi getirme¤i emreder. O va-
kit, Cehennem’in ba¤›rmas› ve gürültüsü ve atefl saçmas› ve bütün gökyüzü-
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nü simsiyah eden fliddetli duman› vard›r. Gürültüsü ve gümbürtüsü ve s›cak-
l›¤› tahammül olunamayacak derecededir. Herkesin dizinin ba¤› çözülür ve
olduklar› yere çöküverirler. 

Hatta peygamberler ve resûller dahi kendilerini tutamaz. Hazret-i ‹brahim,
hazret-i Musa, hazret-i ‹sa, Arfl-› a’laya sar›l›r. ‹brahim aleyhisselâm kurban
etti¤i ‹smail aleyhisselâm› unutur. Musa aleyhisselâm biraderi Harun
aleyhisselâm› ve ‹sa aleyhisselâm vâlidesi Hazreti Meryem’i unuturlar. Her
biri; “Ya Rabbi! Bugün nefsimden baflka bir fley istemem” der.

Muhammed aleyhisselâm ise; ““ÜÜmmmmeettiimmee  sseellââmmeett  vvee  nneeccaatt  vveerr  yyaa  RRaabb--
bbii!!””  der. Orada buna tahammül edebilecek kimse bulunmaz. Zîrâ Allahü
teâlâ, bunu haber verip; Casiye sûresinin yirmi sekizinci âyetinde meâlen;
““HHeerr  üümmmmeettii,,  ddiizzlleerrii  üüzzeerree  cceennaabb--››  HHaakkkk’’››nn  kkoorrkkuussuunnddaann  ççöökkmmüüflfl  oollaarraakk  ggöö--
rrüürrssüünn..  HHeerr  bbiirrii,,  ddüünnyyaaddaa  iiflfllleeddiikklleerrii  aammeelllleerriinn  kkiittaabb››nnaa  ddââvveett  oolluunnuurrllaarr””  bu-
yurmufltur..

Allahü teâlâ, Mülk sûresinin sekizinci âyetinde meâlen; ““GGaayyzz  vvee  flfliiddddeettii--
nniinn  ççookklluu¤¤uunnddaann,,  NNaarr  iikkiiyyee  aayyrr››llaaccaakk  ggiibbii  oolluurr””  buyurur. Bunun üzerine, Pey-
gamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem ortaya ç›k›p, Cehennem’i durdurur.
Buyurur ki: ““HHaakkiirr  vvee  zzeelliill  oollaarraakk  ggeerriiyyee  ddöönn!!  TTaa  kkii,,  ssaannaa  eehhlliinn  ggüürruuhh  ggüürruuhh
ggeellssiinnlleerr..””  

Cehennem dahi; “Ya Muhammed! Bana müsaade et! Zîrâ, sen bana haram-
s›n” der. Arfl’dan nidâ gelerek; “Ey Cehennem! Muhammed aleyhisselâm›n
kelam›n› dinle. Ve ona itaat et!” der. Sonra Resûlullah efendimiz Cehennem’i
çeker. Arfl-› a’lan›n sol taraf›nda bir yere yerlefltirir. Mahflerdekiler, Peygam-
ber efendimizin bu merhametli muamelesini ve flefaatini birbirlerine müjdeler-
ler. Korkular› biraz azal›r. Enbiya sûresinde yüz yedinci âyet-i kerîmenin: ““SSee--
nnii  ââlleemmlleerree  rraahhmmeett  oollaarraakk  ggöönnddeerrddiikk””  meâl-i flerîfi zahir olur.

Hülasa; Resûlullah efendimiz, alt› yerde flefaat edecektir. Birincisi, MMaa--
kkaamm--››  MMaahhmmuudd  denilen flefaati ile bütün insanlar› mahflerde beklemek aza-
b›ndan kurtaracakt›r. ‹kincisi, flefaat› çok kimseyi Cennet’e sokacakt›r. Üçün-
cüsü; azab çekmesi laz›m olanlar› azabdan kurtaracakt›r. Dördüncüsü; güna-
h› çok olan mü’minleri Cehennem’den ç›karacakt›r. Beflincisi; sevab› ve gü-
nah› müsavi olup, A’raf denilen yerde bekleyenlerin Cennet’e girmeleri, al-
t›nc› olarak da Cennettekilerin derecelerinin yükselmesi için flefaat edecektir.
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MÛC‹ZELER‹

Sevgili peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm›n, Allahü teâlân›n pey-
gamberi oldu¤unu aç›klayan flâhidler say›lamayacak kadar çoktur. Allahü
teâlâ; “SSeenn  oollmmaassaayydd››nn  ââlleemmii  yyaarraattmmaazzdd››mm”” buyurdu. Bütün varl›klar, Alla-
hü teâlân›n varl›¤›n›, birli¤ini gösterdikleri gibi, Muhammed aleyhisselâm›n
peygamber oldu¤unu ve üstünlü¤ünü de göstermektedirler. Ümmetinin evli-
yâs›nda hâs›l olan kerametler, hep O’ nun mûcizeleridir. Çünkü, kerâmetler,
O’na tâbi olanlarda, O’nun izinde gidenlerde hâs›l olmaktad›r. Hattâ, bütün
peygamberler, O’nun ümmetinden olmak istedikleri için, daha do¤rusu, hep-
si O’nun nûrundan yarat›ld›klar› için, O’nlar›n mûcizeleri de Muhammed
aleyhisselâm›n mûcizelerinden say›l›r.

Sevgili peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm›n mûcizeleri, zamân
bak›m›ndan üçe ayr›lm›flt›r: BBiirriinncciissii, mübârek rûhu yarat›ld›¤›ndan baflla-
yarak peygamberli¤inin bildirildi¤i bi’set zamân›na kadar olanlard›r. ‹‹kkiinnccii--
ssii, bi’setden vefât›na kadar olan zamân içindekilerdir. ÜÜççüünnccüüssüü, vefât›ndan
k›yâmete kadar olmufl ve olacak fleylerdir. Bunlardan birincilere, iirrhhââss denir.
Her biri de ayr›ca, görerek veya görmeyip ak›l ile anlafl›lan mûcizeler olmak
üzere ikiye ayr›l›rlar. Bütün mûcizeler o kadar çoktur ki, s›n›rlamak, saymak
mümkün olmam›flt›r. ‹kinci k›s›mdaki mûcizelerin üç bin kadar oldu¤u bil-
dirilmifltir. Bunlardan meflhûr olan birkaç tânesi afla¤›dad›r. 

11- Muhammed aleyhisselâm›n mûcizelerinin en büyü¤ü Kur’ân-› kerîm-
dir. Bugüne kadar gelen bütün flâirler, edebiyâtç›lar, Kur’ ân-› kerîmin naz-
m›nda ve mânâs›nda, âciz ve hayrân kalm›fllard›r. Bir âyet-i kerîmenin ben-
zerini söyleyememifllerdir. Î’câz› ve belâgat› insan sözüne benzemiyor. Yâ-
ni, bir kelimesi ç›kar›lsa veya bir kelime eklense, lafz›ndaki ve mânâs›ndaki
güzellik bozuluyor. Bir kelimesinin yerine koymak için, baflka kelime ara-
yanlar bulamam›fllard›r. Nazm›, Arab flâirlerinin fliirlerine benzemiyor. Geç-
miflte olmufl ve gelecekte olacak nice gizli fleyleri haber vermektedir. ‹fliten-
ler ve okuyanlar, tad›na doya-m›yorlar. Yorulsalar da, usanm›yorlar. Oku-
mas› ve iflitmesinin, s›k›nt›lar› giderdi¤i, say›s›z tecrübelerle anlafl›lm›flt›r.
‹flitince kalblerine dehflet ve korku çökenler, bu sebepten ölenler bile görül-
müfltür. Nice az›l› ‹slâm düflmanlar› Kur’ân-› kerîmi dinlemekle, kalbleri yu-
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muflam›fl, îmâna gelmifllerdir.
22-- Bir gün amcas› Abbâs’›n evine gidip onu ve evlâd›n› yan›na oturttu.

Üzerlerini ihrâm› ile örterek; “YYââ  RRaabbbbîî!!  BBuu  aammccaamm››  vvee  EEhhll--ii  bbeeyyttiimmii  öörrttttüü--
¤¤üümm  ggiibbii,,  sseenn  ddee,,  CCeehheennnneemm  aatteeflfliinnddeenn  kkeennddiilleerriinnii  kkoorruu??”” dedi. Duvarlardan
üç kerre âmîn sesi iflitildi.

33- Bir gün elinde put bulunan kimseye; ““PPuutt  bbaannaa  ssööyylleerrssee,,  îîmmâânn  eeddeerr  mmii--
ssiinn??”” buyurdu. Adam; “Ben buna elli senedir ibâdet ediyorum. Bana hiç bir
fley söylemedi. Sana nas›l söyler?” dedi. Muhammed aleyhisselâm; ““EEyy  ppuutt!!
BBeenn  kkiimmiimm??”” buyurunca; “Sen Allah’›n peygamberisin” sesi iflitildi. Putun
sâhibi, hemen îmâna geldi.

44-- Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz, bir çay›rda gider-
ken, üç kerre, “Yâ Resûlallah” sesini iflitti. O tarafa bak›p, ba¤l› bir geyik
gördü. Yan›nda bir adam uyuyordu. Geyi¤e iste¤ini sorunca; “Bu avc› beni
avlad›. Karfl›daki tepede iki yavrum var. Beni sal›ver! Gidip, onlar› doyurup
geleyim” dedi. Resûl aleyhisselâm; “SSöözzüünnddee  dduurruupp  ggeelliirr  mmiissiinn??”” buyurdu.
Geyik; “Allah için söz veriyorum, gelmezsem Allah’›n azâb› benim üzerime
olsun” dedi. Resûlullah geyi¤i b›rakt›. Biraz sonra geldi. Adam uyan›p; “YYââ
RReessûûllaallllaahh!!  BBiirr  eemmrriinniizz  mmii  vvaarr??”” dedi. Peygamber efendimiz de; ““BBuu  ggeeyyii--
¤¤ii  ââzzââdd  eett!!”” buyurdu. Adam, geyi¤in ipini çözüp b›rakt›. Geyik; “Eflhedü en
lâ ilâhe illallah ve enneke Resûlullah” dedi ve gitti.

55- Tirmizî ve Nesâî’nin ““SSüünneenn”” kitaplar›nda diyor ki: ‹ki gözü âmâ (kör)
bir kimse gelip; “Yâ Resûlallah! Duâ et, gözlerim aç›ls›n” dedi. Efendimiz,
merhamet buyurup; kusursuz bir abdest almas›n›, sonra; ““YYââ  RRaabbbbîî!!  SSaannaa
yyaallvvaarr››yyoorruumm..  SSeevvggiillii  ppeeyyggaammbbeerriinn  MMuuhhaammmmeedd  aalleeyyhhiisssseellââmm››  aarraayyaa  kkooyyaa--
rraakk,,  sseennddeenn  iissttiiyyoorruumm..  EEyy  ççookk  sseevvddii¤¤iimm  ppeeyyggaammbbeerriimm  HHaazzrreettii  MMuuhhaammmmeedd!!
SSeennii  vveessîîllee  eeddeerreekk,,  RRaabbbbiimmee  yyaallvvaarr››yyoorruumm..  SSeenniinn  hhââtt››rr››nn  iiççiinn  kkaabbûûll  eettmmeessii--
nnii  iissttiiyyoorruumm..  YYââ  RRaabbbbîî!!  BBuu  yyüüccee  PPeeyyggaammbbeerrii  bbaannaa  flfleeffââaattççii  eeyyllee!!  OO’’nnuunn  hhüürr--
mmeettiinnee  dduuââmm››  kkaabbûûll  eett”” duâs›n› okumas›n› söyledi. Adam, abdest al›p duâ
edince, gözleri aç›ld›. Bu duây› müslümanlar, her zamân okumufllar ve di-
leklerine kavuflmufllard›r.

66-- Bir kad›n, hediye olarak bal gönderdi. Bal› kabûl edip bofl kab› geri
gönderdi. Allahü teâlân›n kudreti ile, kab bal ile dolu olarak geri geldi. Kad›n
gelerek; “Yâ Resûlallah! Günâh›m nedir?” Hediyemi niçin kabûl etmediniz?
dedi. ““SSeenniinn  hheeddiiyyeennii  kkaabbûûll  eettttiikk..  GGöörrddüü¤¤üünn  bbaall,,  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  hheeddiiyyeennee
vveerrddii¤¤ii  bbeerreekkeettttiirr”” buyurdu. Kad›n sevinerek, bal› evine götürdü. Çoluk-ço-
cu¤u ile aylarca yediler. Hiç eksilmedi. Bir gün yan›larak bal› baflka kaba
koydular. Oradan yiyerek bitirdiler. Bunu Resûlullah’a haber verdiler. “GGöönn--
ddeerrddii¤¤iimm  kkaabbddaa  kkaallssaayydd››,,  ddüünnyyââ  dduurrdduukkççaa  yyeerrlleerrddii,,  hhiiçç  eekkssiillmmeezzddii”” buyurdu.
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77-- Ümmetinden çok kimsenin denizden gazâya gideceklerini ve sahâbe-
den olan Ümmü Hirâm ismindeki han›m›n gazâda bulunaca¤›n› haber ver-
di. Hazreti Osman halîfe iken müslümanlar, gemiler ile K›br›s adas›na gi-
dip harb ettiler. Bu han›m da berâber idi. Orada flehîd oldu.

88-- Hazreti Muâviye’ye; ““BBiirr  ggüünn  üümmmmeettiimmiinn  üüzzeerriinnee  hhââkkiimm  oolluurrssaann,,  iiyyii--
lliikk  yyaappaannllaarraa  mmüükkââffaatt  eett!!  KKööttüüllüükk  eeddeennlleerrii  ddee  aaff  eeyyllee!!”” buyurdu. Hazreti
Muâviye, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman zamânlar›nda fiam’da yirmi sene
vâlilik, sonra yirmi sene de halifelik yapt›.

99-- Abdullah ibni Abbâs’›n annesine bak›p; ““SSeenniinn  bbiirr  oo¤¤lluunn  oollaaccaakk..
DDoo¤¤dduu¤¤uu  zzaammâânn  bbaannaa  ggeettiirr!!”” buyurdu. Çocu¤u getirdiklerinde, kula¤›na
ezân ve ikâmet okuyup, mübârek a¤z›n›n suyundan a¤z›na sürdü. ‹smini
Abdullah koyup, annesinin kuca¤›na verdi; ““HHaallîîffeelleerriinn  bbaabbaass››nn››  aall,,  ggöö--
ttüürr!!”” buyurdu. Çocu¤un babas› olan Hazreti Abbâs, bunu iflitip, gelip so-
runca; ““EEvveett,,  bbööyyllee  ssööyylleeddiimm..  BBuu  ççooccuukk  hhaallîîffeelleerriinn  bbaabbaass››dd››rr..  OOnnllaarr  aarraass››nn--
ddaa  SSeeffffââhh,,  MMeehhddîî  vvee  ÎÎssaa  aalleeyyhhiisssseellââmmllaa  nnaammaazz  kk››llaann  bbiirr  kkiimmssee  bbuulluunnaaccaakk--
tt››rr”” buyurdu. Abbâsî devletinin bafl›na çok halîfeler geldi. Bunlar›n hepsi
Abdullah bin Abbâs’›n soyundan oldu.

1100- Amcas›n›n o¤lu Abdullah bin Abbâs’›n aln›na mübârek elini koyup;
““YYââ  RRaabbbbîî!!  BBuunnuu  ddiinnddee  ddeerriinn  ââlliimm  yyaapp,,  hhiikkmmeett  ssââhhiibbii  eeyyllee!!  KKuurr’’âânn--››  kkeerrîîmmiinn
bbiillggiilleerriinnii  kkeennddiissiinnee  iihhssâânn  eeyyllee!!”” buyurdu. Abdullah bin Abbâs, bundan son-
ra bütün ilimlerde ve bilhassa tefsîr, hadîs ve f›k›h bilgilerinde zamân›n bir
tânesi oldu. Sahâbe ve Tabiîn her fleyi bundan ö¤renirdi. TTeerrccüümmâânn--üüll--
KKuurr’’âânn,,  BBaahhrr--üüll--iilliimm ve RReeîîss--üüll--mmüüffeessssiirrîînn isimleriyle meflhûr oldu, ‹slâm
memleketleri bunun talebeleri ile doldu.

1111-- Hizmetçilerinden Enes bin Mâlik’e; ““YYââ  RRaabbbbîî!!  BBuunnuunn  mmaall››nn››  vvee  ççoo--
ccuukkllaarr››nn››  ççookk,,  öömmrrüünnüü  uuzzuunn,,  ggüünnââhhllaarr››nn››  aaff  eeyyllee!!”” duâs›n› yapt›. Zaman geç-
tikçe mallar› mülkleri ço¤ald›. A¤açlar›, ba¤lar› her sene meyve verdi. Çok
fazla çocu¤u oldu. Yüz on sene yaflad›. Ömrünün sonunda; “Yâ Rabbî! Ha-
bîbinin benim için yapt›¤› duâlardan üçünü kabûl ettin, ihsân ettin! Dördün-
cüsü olan günahlar›m›n affedilmesi acabâ nas›l olacak” deyince; “Dördün-
cüsünü de kabûl ettim. Hat›r›n› hofl tut!” sesini iflitti.

1122- Hicretin üçüncü senesinde, Resûl aleyhisselâm Kattân gazvesinde bir
a¤aç dibinde yaln›z yatarken, Dâsür isminde bir pehlivan kâfir, elinde k›l›ç-
la gelip; “Seni benden kim kurtar›r?” dedi. Resûlullah; “AAllllaahhüü  tteeââllââ  kkuurrttaa--
rr››rr” buyurdu. Cebrâil aleyhisselâm insan fleklinde görünüp, kâfirin gö¤süne
vurdu. Y›k›l›p k›l›ç elinden düfltü. Resûl aleyhisselâm, k›l›c› eline al›p; “SSee--
nnii  bbeennddeenn  kkiimm  kkuurrttaarr››rr??”” buyurdu. “Beni kurtaracak senden daha hay›rl›
kimse yoktur” diye yalvard›. Af buyurup serbest b›rakt›, Îmâna gelip, çok
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kimselerin îmâna gelmesine sebeb oldu.
1133-- Resûl aleyhisselâm, bir gün abdest al›p, mestlerinden birini giyip,

ikincisine elini uzat›rken, bir kufl mesti kap›p havada silkti. ‹çinden bir y›lan
düfltü. Sonra kufl, mesti yere b›rakt›. Bu günden sonra, ayakkab› giyerken,
önce silkelemek sünnet oldu.

1144-- Hazret-i Enes anlat›r: Resûlullah’›n mübârek yüzünü sildi¤i bir men-
dili vard›. Bununla yüzünü siler, kirlendi¤i zaman, atefle b›rak›rd›. Kirler ya-
nar mendil yanmaz, tertemiz olurdu. 

1155-- Uhud gazâs›nda, Ebû Katâde’nin bir gözü ç›k›p yana¤› üzerine düfl-
tü. Resûlullah’a getirdiler. Mübârek eli ile gözünü yerine koyup; “YYââ  RRaabb--
bbîî!!  GGöözzüünnüü  ggüüzzeell  eeyyllee!!” buyurdu. Bu gözü, di¤erinden güzel oldu. Ondan
daha kuvvetli görürdü. Ebû Katâde’nin torunlar›ndan biri, halîfe Ömer bin
Abdülazîz’in yan›na gelmiflti,, “Sen kimsin?” dedi. Bir beyt okuyarak, Re-
sûlullah’›n mübârek eli ile gözünü yerine koymufl oldu¤u zât›n torunu ol-
du¤unu bildirdi. Halîfe, bu beytleri iflitince, kendisine, ziyâde ikrâm ve ih-
sânda bulundu.

1166- Resûlullah efendimiz, bir gün k›z› Hazreti Fat›ma’n›n evine u¤ray›p
durumlar›n› sordu. Hazreti Fat›ma; “Babac›¤›m! Üç günden beri yavrular›m-
la bir fley yiyip içmedik. Açl›¤a sabrediyoruz. Benimki mühim de¤il. Fakat
Hasen ve Hüseyin’in durumu beni çok üzüyor” diye cevap verdi. 

Bunun üzerine Server-i âlem efendimiz; “EEyy  FFaatt››mmaa!!  CCaann››mm  kk››zz››mm!!  SSeenn
üüçç  ggüünnddeenn  bbeerrii  aaççss››nn..  BBeenn  iissee  ddöörrtt  ggüünnddüürr  aaçç››mm””  buyurdular. Mübârek torun-
lar› Hazreti Hasen ve Hüseyn’in aç olmalar›na çok üzüldüler... 

Hazreti Ali çal›fl›p kazanarak mübârek çocuklar›na bir fleyler almak ve
onlar› doyurmak için yola ç›kt›. Medîne’den d›flar› ç›kt›klar› s›rada bir kuyu
bafl›nda develerini sulamaya çal›flan bir köylü gördüler. 

Yan›na yaklafl›p; ““EEyy  aarraabbii!!  DDeevveelleerriinnii  üüccrreettllee  ssuullaattmmaakk  iiççiinn  bbiirriissiinnee  iihhttii--
yyaacc››nn  vvaarr  mm››??””  buyurdular. Köylü, “Evet. Ben de böyle birini ar›yordum. ‹s-
tersen gel, develerimi sula! Çekti¤in her kova için üç hurma veririm” dedi. 

Hazreti Ali kabul buyurup suyu çekme¤e bafllad›. Dokuz kova ç›karm›fl-
t› ki, kovan›n ipi birden kopuverdi ve kova kuyunun içinde kald›. Bunu gö-
ren köylü, hiddetle yerinden kalk›p, Hazreti Ali’nin yüzüne eliyle vurmak
talihsizli¤inde bulundu. 

Sonra sekiz kova suyun karfl›l›¤›nda yirmi dört hurma verdi. Buna olduk-
ça üzülen Hazreti Ali ellerini kuyuya uzatt›lar. ‹çindeki kovay› al›p kuyunun
bafl›na koydular ve oradan ayr›ld›lar. 

Köylü hayretinden dona kalm›flt›! Eli bu kadar derin kuyunun dibine na-
s›l yetiflmiflti?!. Yoksa, bu zat, gelece¤i bildirilen dinin mensubu mu idi? Bu
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düflünceler içinde hayrete düflen köylü; “Onun, Peygamberi, hak peygam-
berdir. ‹nand›m!” dedi. 

Biraz önce gösterdi¤i cür’ete, iflledi¤i büyük cinâyete piflman oldu.
“Böyle bir kimseye kalkan eller kesilmeli, kemikleri k›r›lmal›d›r” diyerek
bir eline k›l›c›n› al›p, bile¤ine h›zla indirdi... ‹stedi¤i olmufltu. 

Pek büyük bir ac› duymufltu ama, art›k kalbi rahatt›. Kesilen elini di¤er
eline al›p, do¤ru Mescid-i Nebî’ye geldi. Eshâb-› kirâmdan, Peygamberleri-
nin nerede oldu¤unu sordu. Kerîmesine gitti¤ini bildirdiler. Hazret-i Fat›-
ma’n›n evini ö¤renip gitti.

O s›rada Peygamber efendimiz, torunlar› Hazreti Hasen ve Hazreti Hü-
seyin’i mübârek dizlerine oturtmufl getirdi¤i hurmalar› yediriyordu.

Köylü, yapt›¤› hatan›n büyüklü¤ünü düflündükçe ç›ld›racak gibi oluyor,
gözlerinden çeflme gibi yafllar döküyordu. 

Bu hal üzere Hazreti Fat›ma’n›n evine geldi ve kap›y› çald›. ‹çerden
Âlemlerin Efendisi nûr saçarak bir günefl gibi d›flar› ç›kt›lar. Köylü, Efendi-
mizi görür görmez, “‹nand›m, sen Allah’›n Resûlüsün! Yapt›¤›ma piflman
oldum, beni affet ya Resûlallah!” diyerek yalvard›. 

Sevgili Peygamberimiz; ““EElliinnii  nniiççiinn  kkeessttiinn??””  diye sorunca; “Sana inan-
m›fl mübârek yüze vuran bu eli tafl›maktan hayâ etti¤im için!.. Can›m sana
feda olsun ya Resûlallah!” dedi. 

Merhamet deryas› sevgili Peygamberimiz, köylünün elinden, kopuk eli
al›p ““BBiissmmiillllââhhiirrrraahhmmâânniirrrraahhîîmm””  diyerek, kanlar akan bile¤ine bitifltirdi. El,
Allahü teâlân›n izniyle, Peygamber efendimizin bir mûcizesi olarak eski ha-
line geldi. Allahü teâlâ herfleye kadirdir, herfleye gücü yeter.
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Güzel ifllerde sa¤ yan›n severdi eyleyip takdîm 
Vuzûya olsa ya'lbise flitâban ol kerem-kân› 

Yat›rd› sa¤ yan› üzre yüzü müstakbelü'l-k›ble 
Ederdi her nefeste gayb› seyrân ol kerem-kân› 

Uyurdu gözleri hiç uyumazd› gönlü dostuyla 
Ezelden hüsnüne olmufltu hayrân ol kerem-kân› 



EHL-‹ BEYT

Mübârek han›mlar›

Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz, Hazreti Hadîce vâlidemi-
zin vefât›ndan sonra, ikinci defa olarak; elli befl yafl›nda iken Hazreti Ebû
Bekr’in k›z› Hazreti Âifle vâlidemizle evlendi. Allahü teâlân›n emri ile nikâh
eylemiflti. Âhirete irtihâl edinceye kadar, sekiz sene onunla yaflad›.

Di¤er evliliklerini hep dînî, siyâsî sebeplerle veya merhamet ve ihsân ede-
rek yapm›flt›r. Bunlar›n hepsi dul olup, ço¤u yafll› idi. Meselâ, Mekke’deki kâ-
firlerin, müslümanlara eziyet ve zararlar› dayan›lamayacak bir dereceye gel-
dikte, Eshâb-› kirâm›n bir k›sm› Habeflistan’a hicret etmiflti. Habefl pâdiflâh›
Necâflî, H›ristiyan idi. Müslümanlara çeflitli fleyler sorup, ald›¤› olgun cevap-
lara hayrân kalarak îmâna geldi. Müslümanlara çok iyilik yapt›, îmân› zay›f
olan Ubeydullah bin Cahfl, fakirlikten kurtulmak için papazlara aldan›p mür-
ted olmufl, dînini dünyâya de¤iflmiflti. Resûlullah efendimizin halas›n›n o¤lu
olan bu mel’ûn, kar›s› Ümm-i Habîbe’yi de dinden ç›k›p zengin olmaya cebr
ve teflvik etti ise de, kad›n, fakirli¤e ve ölüme raz› olaca¤›n›, fakat Muhammed
aleyhisselâm›n dîninden ç›kmayaca¤›n› söyleyince, bunu boflad›. Sürünerek,
sefâletten ölmesini bekliyordu. Fakat, az zamanda kendi öldü. Ümm-i Habîbe,
Mekke’deki Kureyfl’in o zamanki baflkumandan› Ebû Süfyân’›n k›z› idi. Re-
sûlullah efendimiz, o zamanlarda, Kureyfl ordular› ile çok çetin muharebeler-
de bulunuyor ve Ebû Süfyân, ‹slâmiyet’i yok etmek için son gayreti ile çarp›-
fl›yordu. 

Resûlullah, Ümm-i Habîbe’nin dîninin kuvvetini ve bafl›na gelen çok ac›
hâli iflitti. Necâflî’ye mektup yaz›p; ““OOrraaddaakkii  ÜÜmmmm--ii  HHaabbîîbbee  iillee  eevvlleenneeccee--
¤¤iimm..  NNiikkââhh››mm››  yyaapp!!  SSoonnrraa  kkeennddiissiinnii  bbuurraayyaa  ggöönnddeerr”” fleklinde talepte bulun-
du. Necâflî daha önce müslüman olmufltu. Mektuba çok hürmet edip, orada-
ki müslümanlar› saray›na dâvet ederek, ziyâfet verdi. Hicretin yedinci y›l›n-
da nikâh yap›l›p, hediye ve ihsânlarda bulundu. Bu suretle Ümm-i Habîbe,
îmân›n›n mükâfat›na kavuflarak, orada zengin ve rahat oldu. Onun sayesin-
de, di¤er müslümanlar da rahat etti. Cennet’de, kad›nlar kocalar›n›n yan›nda
bulunacaklar› için, Cennet’in en yüksek derecesi ile müjdelenmifl oldu ki,

426



dünyân›n bütün zevk ve nîmetleri, bu müjde yan›nda pek küçük kal›r. Bu ni-
kâh, Ebû Süfyân’›n ilerde müslüman olmakla flereflenmesini haz›rlayan se-
beplerden birisi oldu. Görülüyor ki, bu nikâh, Resûlullah’›n akl›n›n, zekâs›-
n›n, dehâs›n›n, ihsân›n›n ve merhametinin derecesini de göstermektedir.

‹kinci misâl olarak; Hazreti Ömer’in k›z› Hazreti Hafsa dul kalm›flt›. Hic-
retin üçüncü y›l›nda Hazreti Ömer, Hazreti Ebû Bekir’e ve Hazreti Osman’a;
“K›z›m› al›r m›s›n?” dedikde, düflüneyim demifllerdi. Bir gün, Resûlullah sal-
lallahü aleyhi ve sellem efendimiz, her üçü ve baflkalar› yan›nda iken; ““YYââ
ÖÖmmeerr!!  SSeennii  üüzzüünnttüüllüü  ggöörrüüyyoorruumm,,  sseebbeebbii  nneeddiirr??”” diye sordu. Bir flifledeki mü-
rekkebin rengi kolay görüldü¤ü gibi, Resûlullah efendimiz de, herkesin dü-
flüncesini, bir bak›flta anlard›. Lüzum görürse sorard›. Ona, hattâ herkese do¤-
ru söylememiz farz oldu¤undan, Hazreti Ömer de; “Yâ Resûlallah! K›z›m›
Ebû Bekir’e ve Osman’a teklif ettim, almad›lar” cevâb›n› verdi. Resûlullah, en
çok sevdi¤i bu üç Eshâb›n›n üzülmesini hiç istemedi¤inden, onlar› sevindir-
mek için, hemen buyurdu ki: ““YYââ  ÖÖmmeerr!!  KK››zz››nn››,,  EEbbûû  BBeekkiirr’’ddeenn  vvee  OOssmmaann’’ddaann
ddaahhaa  iiyyii  bbiirriissiinnee  vveerrmmeemmii  iisstteerr  mmiissiinn??”” Hazreti Ömer flafl›rd›. Çünkü Hazreti
Ebû Bekir’den ve Hazreti Osman’dan daha iyi kimse olmad›¤›n› biliyordu.
“Evet, yâ Resûlallah!” dedi. ““YYââ  ÖÖmmeerr,,  kk››zz››nn››  bbaannaa  vveerr!!”” buyurdu. Bu suret-
le, Hazreti Hafsa, Hazreti Ebû Bekr’in ve Hazreti Osman’›n ve bütün mü’min-
lerin anneleri oldu ve bunlar, ona hizmetçi oldu ve Hazreti Ebû Bekr ve Haz-
reti Ömer ve Hazreti Osman birbirlerine daha yak›n ve daha sevgili oldular

Üçüncü bir misâl; hicretin befl veya alt›nc› senesinde, Benî Mustalak kabî-
lesinden al›nan yüzlerce esir aras›nda Cüveyriyye, kabîlenin reisi Hâris’in k›-
z› idi. Bunu sat›n al›p âzâd ederek, kendilerine nikâh edince, Eshâb-› kirâm›n
aleyhimürr›dvân hepsi; “Biz Resûlullah efendimizin âilesinin, annemizin
akrabâs›n› câriye olarak, hizmetçi olarak kullanmaktan hayâ ederiz” dedi.
Hepsi, esirlerini âzâd etti. Bu nikâh, yüzlerce esirin âzâd olmas›na sebeb oldu.
Hazreti Cüveyriyye, bu hali her zaman söyleyerek ö¤ünürdü. Hazreti Âifle;
“Cüveyriyye’den daha hay›rl›, daha bereketli bir kad›n görmedim” derdi. 

Di¤er han›mlar›

HHaazzrreettii  ÂÂiiflflee::  Resûlullah’›n ikinci zevce-i mutahheras›d›r. Ebû Bekr-i
S›ddîk’›n k›z›d›r. Çok ak›ll›, zekî, âlime, edîbe, afîfe ve sâlihâ idi. Hâf›zas›
pek kuvvetli oldu¤u için, Eshâb-› kirâm, bir çok fleyleri ondan sorup ö¤re-
nirdi. Âyet-i kerîme ile medh edildi. ‹ctihâd› Hazreti Ali’ye uymad›¤› için,
Deve vak’as›nda Hazreti Ali ile harb eden Eshâb-› kirâm ile birlikte idi. Haz-
reti Ali flehîd edilince pek üzüldü. Hurûfîler kendisine çok iftira ediyor. Haz-
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reti Ali’yi sevmezdi diyorlar. Hâlbuki; ““AAllii’’yyii  sseevvmmeekk  îîmmâânnddaanndd››rr”” hadîs-i
flerîfini, Hazreti Âifle haber verdi. Böylece, onu sevdi¤ini ve herkesin de sev-
mesi lâz›m geldi¤ini bildirdi. Hicretden sekiz sene önce do¤du ve elli yedin-
ci y›lda, altm›fl befl yafl›nda Medîne’de vefât etti.

SSeevvddee  bbiinnttii  ZZeemm’’aa::  Resûlullah’›n üçüncü zevcesidir. Zevci ile îmâna ge-
lip Habeflistan’a hicret etmifllerdi. Mekke’ye dönünce zevci vefât etti. Resû-
lullah önce Hazreti Âifle’yi, sonra Sevde’yi nikâhlad›. Sevde’yi Mekke’de,
Hazreti Âifle’yi ise Medîne’de evine ald›. Çok merhametli ve iffetli bir ha-
n›m efendi idi. Hazret-i Ömer zaman›nda vefât etti.

ZZeeyynneebb  bbiinnttii  HHuuzzeeyymmee::  Çok ibâdet eder, çok sadaka verirdi, önce Abdul-
lah bin Cahfl’›n zevcesi idi. Abdullah, Resûlullah’›n halas› Ümeyme’nin o¤-
lu idi. Uhud gazâs›nda flehîd oldu. Resûlullah’›n nikâh› ile flereflendi ise de,
sekiz ay sonra vefât etti.

ÜÜmmmmüü  SSeelleemmee::  Ad› Hind idi. Zevci Ebû Seleme ile Habeflistan’a ilk ola-
rak hicret ettiler. Ebû Seleme, Resûlullah’›n halas› Berre’nin o¤lu Ubeydul-
lah bin Cahfl’›n kardefli olup, Medîne’de, hicretin dördüncü y›l› Uhud gazâ-
s›nda ald›¤› yaradan vefât etti. Ebû Bekr ve Ömer’in nikâh taleblerini kabûl
etmedi. Resûlullah’›n nikâh› ile flereflendi. Elli dokuzuncu y›lda Medîne’de
seksen dört yafl›nda vefât etti. Son vefât eden zevceleri bu idi.

ZZeeyynneebb  bbiinnttii  CCaahhflfl:: Resûlullah’›n halas› olan Ümeyme’nin k›z›, Abdullah
bin Cahfl’›n kardefli idi. Babas›n›n ad› Berre idi. îmân etmedi¤i için, Cahfl de-
nildi. Zeyneb ilk îmân edenlerdendir. Resûlullah efendimiz sallallahü aley-
hi ve sellem bunu, önce, o¤ullu¤u olan Zeyd bin Hârise’ye nikâh etti. Zeyd,
Zeyneb’in hakk›n› gözetemedi¤inden, hicretin üçüncü y›l›nda ayr›ld›lar.
Resûl aleyhisselâm nikâh etmek istedi. Zeyneb bunu iflitince, sevincinden iki
rekat namaz k›l›p; “Yâ Rabbî! Senin Resûlün beni istiyor. E¤er O’nun zev-
celi¤i ile flereflenmemi takdir buyurdun ise, beni O’na sen ver” diye duâ et-
ti. Duâs› kabul olup. Ahzâb sûresinin; “ZZeeyydd,,  oonnuunn  hhaakkkk››nnddaa  iisstteeddii¤¤iinnii  yyaapp--
tt››kkttaann  ssoonnrraa (yâni Zeyneb’i boflad›ktan sonra), bbiizz  oonnuu  ssaannaa  zzeevvccee  eeyylleeddiikk””
meâl-i flerîfinde olan otuz yedinci âyeti nâzil oldu. Zeyneb’in nikâh›n› Alla-
hü teâlâ yapt›¤› için, Resûlullah efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem ayr›-
ca nikâh yapmad›. Zeyneb rad›yallahü anhâ bununla her an ö¤ünür ve; “Her
kad›n› babas› evlendirir. Beni ise, Allahü teâlâ nikâhlad›” derdi. O zaman
otuz sekiz yafl›nda idi. Hicretin yirminci y›l›nda, elli üç yafl›nda vefât etti.
Hayr› ve ihsân› bol olup, sadaka vermeyi pek çok severdi. El ifllerinde de
mâhir idi. ‹flledi¤i fleyleri ve eline geçen her fleyi akrabâs›na ve fakirlere ve-
rirdi. Hattâ, Halîfe Ömer, Ezvâc-› mutahherât›n her birine on iki bin dirhem
verirdi. Bu, al›r almaz hepsini sadaka eder, da¤›t›rd›. Resûlullah’dan sonra,
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Zevcât-i tâhirât aras›nda, en önce vefât eden budur. Hazreti Âifle, bunu çok
medh ve senâ eyledi. ‘’’ZZeevvcceelleerriimm  aarraass››nnddaa,,  bbaannaa  eenn  öönnccee  kkaavvuuflflaaccaakk  oollaann››,,
eellii  aaçç››kk  oollaann››dd››rr”” hadîs-i flerîfi, bunun önce vefât edece¤ini haber vermiflti.
Çünkü en çok sadaka veren bu idi. (Frans›z olan edebsiz ve müfteri flâir Vol-
ter, Resûlullah’›n Hazreti Zeyneb’i zevceli¤e kabul buyurmas›n›, târihlere,
vak’a ve haberlere taban tabana z›d ve uydurma, alçak iftirâlarla, fliir düze-
rek bir tiyatro kitab› yazm›flt›r. Edebiyat ve fikir adam›na yak›flmayan bu çir-
kin, i¤renç yaz›s›, kendisini aforoz etmifl olan, büyük düflman› papan›n ho-
fluna gitmifl, kendisini okflay›c› mektup yazm›flt›r. Müslümanlar›n halîfesi,
Sultan ‹kinci Abdülhamîd Hân, bu piyesin sahnede oynat›laca¤›n› iflitince,
Fransa ve ‹ngiltere hükûmetlerine ültimatom vererek hemen önlemifl, bütün
insanl›¤›, yüz k›zart›c›, afla¤›l›klardan kurtarm›flt›r)

HHaazzrreettii  SSaaffiiyyyyee::  Hayber Yahudilerinin bafl› olan Huyey ibni Ahtab’›n
k›z› idi. Hayber’de bir Yahudiye niflanl› idi. Sonra çok zengin olan Kenâ-
ne bin Hakîk ile evlenmiflti Hicretin yedinci senesinde Hayber feth olun-
dukta, Safiyye de esir edilmiflti. Resûlullah’›n hissesine düflüp âzâd buyur-
du, îmân eyledi ve Resûlullah’›n nikâh› ile flereflendi. Hicretin ellinci
senesinde Medîne’de vefât etti.

HHaazzrreettii  MMeeyymmûûnnee::  ‹smi, Berre iken Resûlullah Meymûne yapt›. Hay-
ber’in fethinden sonra Mekke’ye Umre için gidildikte, Meymûne’nin zevci
vefât etmiflti. Resûlullah’›n nikâh› ile flereflendi. Hicretin elli üçüncü
senesinde Mekke’de hastaland›. “Beni Mekke’den ç›kar›n›z! Çünkü, Resû-
lullah benim Mekke’nin d›fl›nda vefât edece¤imi haber verdi” dedi. Ç›kard›-
lar, Resûlullah’a nikâh› yap›lm›fl oldu¤u yerde vefât etti.

HHaazzrreettii  MMâârriiyyee::  Peygamber efendimizin cariyesi iken îmân etti ve Efen-
dimizin nikâh› ile flereflendi. Mâriye, M›s›r ‹skenderiye’nin hükümdar› Mu-
kavk›s’tan hediye olarak gönderildi¤i için, nesebi (silsilesi) ve do¤um târihi
kesin olarak bilinmemektedir. Resûl-i ekrem efendimizin, Hazreti Mâriye
vâlidemizden ‹brahim isminde bir o¤lu olmufltur. Hazreti Mâriye çok sakin,
sessiz ve kendi hâlinde idi. Hazreti Ömer’in halîfeli¤inin son y›llar›nda 637
(h.16)de vefât etmifltir. Bakî’ kabristanl›¤›na defnedilmifltir.

HHaazzrreettii  RReeyyhhâânnee::  Peygamber efendimizin cariyesi iken müslüman ol-
mufltur. Medîne’de bulunan Yahudilerin Benî Kureyzâ kabîlesindendir. Ne-
sebi (silsilesi), Reyhâne binti fiem’ûn ibni Yezid veya Reyhâne binti Zeyd
ibni Amr ibni Hanefe bin fiem’ûn bin Yezid’dir. Do¤um târihi kesin olarak
belli de¤ildir. Peygamber efendimizden önce 631 (H.10)da Medîne’de vefât
etti. Bakî’ kabristanl›¤›na defnedilmifltir.

Hadîs-i flerîfde buyruldu ki: ““BBüüttüünn  zzeevvcceelleerriimmllee  eevvlliilliikklleerriimm  vvee  kk››zzllaarr››mm››
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eevvlleennddiirrmmeemm,,  hheeppssii  CCeebbrrââiill’’iinn  (aleyhisselâm) AAllllaahhüü  tteeââllââddaann  ggeettiirrddii¤¤ii  iizziinnllee
oollmmuuflflttuurr..””

Resûlullah efendimizin çok evlenmesinin mühim bir sebebi, ‹slâm dînini
bildirmek için idi. Hicâb âyeti gelmeden, yâni kad›nlar›n örtünmeleri emir
olunmadan önce, kad›nlar da Resûlullah’a gelip, bilmediklerini sorar, ö¤re-
nirlerdi. Resûlullah birinin evine gitse, kad›nlar da gelir, oturur, dinler, isti-
fâde ederlerdi. Hicâb âyeti gelip, kad›nlar›n yabanc› erkeklerle oturmalar›,
konuflmalar›, yasak edilince, yabanc› kad›nlar› kabûl etmedi. Onlar›n, bilme-
diklerini, mübârek zevcesi Hazreti Âifle’den sorup ö¤renmelerini emreyledi.
Gelip soranlar›n çoklu¤undan, Hazreti Âifle, hepsine cevap yetifltirmeye va-
kit bulam›yordu. Bu mühim hizmeti kolaylaflt›rmak ve Âifle vâlidemizin yü-
künü hafifletmek için, lâz›m oldu¤u kadar han›m› nikâh etti. Kad›nlara ait
yüzlerce nâzik bilgileri, müslüman kad›nlar›na, Mübârek zevceleri yolu ile
bildirdi. Zevceleri bir olsayd›, bütün kad›nlar›n ondan sormas› güç ve hattâ
imkâns›z olurdu. Allahü teâlân›n dînini tam olarak bildirmek için, çok evlen-
mek yükünü de omuzlar›na ald›.

Çocuklar›

Peygamber efendimizin üçü erkek, dördü k›z olmak üzere yedi çocu¤u
olmufltur. Hazreti Fât›ma hâriç, hepsi de Resûlullah efendimizden önce ve-
fât etmifllerdir. Sevgili Peygamberimizin soyu Hazreti Fât›ma vâlidemizle
devam etmifltir. Torunlar› Hazreti Hüseyin’in soyuna seyyid, Hazreti Ha-
sen’in soyuna flerîf denir. Seyyidlere ve flerîflere hürmet, Peygamber efen-
dimize hürmettir. Seyyidleri ve flerîfleri sevmek, son nefeste îmânla gitme-
ye sebeb olur.

KKaass››mm:: Resûlullah’›n üç o¤lundan birincisidir. Bunun için, Resûlullah’a
Ebû’l-Kâs›m denildi. Nübüvvetden önce Mekke’de dünyâya geldi. Annesi
Hadîcet-ül-kübrâ’d›r. On yedi ayl›k iken vefât etti.

ZZeeyynneebb: Resûlullah’›n dört k›z›ndan birincisidir. Peygamberimiz otuz ya-
fl›nda iken dünyâya geldi. Nübüvvetden önce, annesi Hadîce’nin hemflirezâ-
desi Ebü’l-As bin Rebî ile evlendi. Ebü’l-As, önce îmân etmedi. Bedr gazâ-
s›nda esir olup, zevcesini Medîne’ye göndermek flart› ile b›rak›ld›. Kendi
kardefli ile gönderdi ise de, kâfirler Zeyneb’i yolda geri çevirdi. Resûl aley-
hisselâm Zeyd bin Hârise’yi Mekke’ye gönderip, Zeyneb’i gece Medîne’ye
kaç›rd›. Ebü’l-As, Hudeybiye gazâs›ndan sonra îmâna geldi. Zeyneb tekrar
kendisine verildi. Hicretin sekizinci y›l›nda, otuz bir yafl›nda vefât etti. O¤-
lu Ali, Mekke’nin fethinde Resûlullah’›n devesinde ve arkas›nda idi. Zey-
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neb’in k›z› Ümmâme’yi Hazreti Ali kendine nikâh eyledi.
RRuukkaayyyyee: Resûlullah’›n ikinci k›z›d›r. Peygamberimiz otuz üç yafl›nda

iken dünyâya geldi. Çok güzel idi. Ebû Leheb’in o¤lu Utbe’ye nikâh edil-
di. “Tebbet yedâ” sûresi gelince, Utbe, dü¤ünden önce boflad›. Vahy gele-
rek Hazreti Osman’a nikâh edildi. Birlikte iki kerre Habeflistan’a hicret et-
tiler. Yirmi iki yafl›nda iken, Bedr gazâs›ndan önce hastaland›. Hazreti Os-
man’a Bedr’e gelmeyip, zevcesine hizmet etmesi emrolundu. Bedr zaferi-
nin müjdesi Medîne’ye geldi¤i gün defn olundu.

ÜÜmmmmüü  GGüüllssüümm: Resûlullah’›n üçüncü k›z›d›r. Ebû Leheb’in ikinci o¤-
lu Uteybe’ye nikâhland› ise de, “Tebbet yedâ” sûresi gelince, daha dü¤ün-
leri olmadan boflad› ve Resûlullah’a üzücü sözler söyledi. Resûlullah efen-
dimiz sallallahü aleyhi ve sellem de; ““YYââ  RRaabbbbîî!!  BBuunnaa  ccaannaavvaarrllaarr››nnddaann  bbii--
rriinnii  mmuussaallllaatt  eett!!”” diye bedduâ eyledi. fiam yolunda bir aslan bunu parçala-
d›. Rukayye vefât ettikden sonra vahy gelerek, Ümmü Gülsüm de Hazreti
Osman’a nikâhland›. Hicretin dokuzuncu senesinde vefât etti. Namaz›n›
Resûlullah k›ld›r›p, defn olunurken kabri yan›nda durup, mübârek gözle-
rinden yafl akard›.

FFââtt››mmaa : Resûlullah’›n dördüncü k›z›, Hazreti Ali’nin zevcesi ve Hazreti
Ömer’in kay›n vâlidesidir. Nikâh yap›l›rken on befl yafl›nda idi. Mehri dört
yüz miskal gümüfl oldu¤u ““MMeevvââhhiibb--ii  lleeddüünnnniiyyyyee””de Sevîk gazvesinde ya-
z›l›d›r. Bu, 57.14 miskal alt›n karfl›l›¤› demektir. (Bugün için 38 alt›n lira-
d›r). Ali rad›yallahü anh yirmi bir yafl›nda idi. Ehl-i beyt’dendir. Beyaz, çok
güzel idi. Hicretden on üç y›l önce, Mekke’de do¤du, on birinci y›lda yirmi
dört yafl›nda vefât etti. Hasen, Hüseyin ve Muhsin ad›nda üç o¤lu ile Ümmü
Gülsüm ve Zeyneb ad›nda iki k›z› oldu. Resûlullah’›n soyu Fât›ma’dan
devam etti. Zeyneb, Abdullah bin Ca’fer Tayyar ile nikâhlan›p, Ali ve Üm-
mü Gülsüm isimli çocuklar› oldu. Bunlara fifieerrîîff--ii  CCaa’’ffeerrii denir.

AAbbdduullllaahh: Resûlullah’›n Hadîce-tül-kübrâdan olan son çocu¤udur. Nü-
büvvetden sonra do¤up memede iken vefât etti. Tayyib ve Tâhir de denilir.
Abdullah vefât edince, Âs bin Vâil; “Muhammed ebter oldu” yâni soyu ke-
sildi dedi. Allahü teâlâ;”‹‹nnnnââ  aa’’ttaayynnââ”” ile Âs kâfirine cevap verdi.

‹‹bbrrââhhiimm: Resûlullah’›n o¤ullar›n›n üçüncüsü ve bütün çocuklar›n›n
sonuncusudur. Heraklius’un M›s›r vâlisi olan Mukavk›s’›n hediye gön-
derdi¤i Mâriyenin o¤ludur. Hicretin sekizinci senesi tevellüd edip, bir
buçuk yafl›nda iken vefât etti. Hasta iken, Resûlullah kuca¤›na al›p mü-
bârek gözlerinden yafl akard›. Vefât› için günefl tutuldu dediler. Resûlul-
lah efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem bunu iflitince ““AAyy  vvee  ggüünneeflfl  AAll--
llaahhüü  tteeââllâânn››nn  vvaarrll››¤¤››nn››  vvee  bbiirrllii¤¤iinnii  ggöösstteerreenn  iikkii  mmaahhllûûkkuudduurr..  KKiimmsseenniinn  ööll--
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mmeessii,,  kkaallmmaass››  iillee  ttuuttuullmmaazzllaarr..  OOnnllaarr››  ggöörrüünnccee  AAllllaahhüü  tteeââllââyy››  hhaatt››rrllaayy››--
nn››zz!!”” buyurdu. ‹brahim vefât edince ““YYââ  ‹‹bbrrââhhiimm!!  ÖÖllüümmüünnee  ççookk  üüzzüüllddüükk..
GGöözzlleerriimmiizz  aa¤¤ll››yyoorr,,  kkaallbbiimmiizz  ss››zzll››yyoorr..  FFaakkaatt,,  RRaabbbbiimmiizzii  ggüücceennddiirreecceekk  bbiirr
flfleeyy  ssööyylleemmeeyyiizz”” buyurdular. 

Ehl-i Beyti 

Sevgili Peygamberimizin bütün aile fertlerine EEhhll--ii  bbeeyytt  denir. Mübârek
zevceleri, k›z› hazret-i Fat›ma ile hazret-i Ali ve bunlar›n mübârek evladlar›
olan hazret-i Hasen ve hazret-i Hüseyn ve bunlar›n da çocuklar›n›n hepsi, ayr›-
ca Peygamberimizin temiz soyunun ba¤l› oldu¤u Haflimo¤ullar› EEhhll--ii  bbeeyytt’’dir-
ler. 

Allahü teâlâ, Kur’ân-› Kerîmde, Ehl-i Beyte meâlen buyuruyor ki: ““AAllllaa--
hhüü  tteeââllââ  ssiizzlleerrddeenn  rriiccssii  yyaannii  hheerr  kkuussuurr  vvee  kkiirrlleerrii  ggiiddeerrmmeekk  iissttiiyyoorr  vvee  ssiizzii  ttaamm
bbiirr  ttaahhaarreett  iillee  tteemmiizzlleemmeekk  iirraaddee  eeddiiyyoorr””  (Ahzab sûresi: 33) 

Eshâb-› kiram sordular: “Ya Resûlullah! Ehl-i beyt kimlerdir?” O esna-
da, ‹mâm-› Ali geldi. Mübârek paltolar› alt›na ald›lar. S›ra ile Fat›ma-tüz-ze-
hra, ‹mâm-› Hasen ve ‹mâm-› Hüseyin geldi. Her birini bir taraf›na alarak;
““‹‹flflttee  bbuunnllaarr,,  bbeenniimm  EEhhll--ii  bbeeyyttiimmddiirr””  buyurdular. Bu yüksek zevata, ““ÂÂll--ii
AAbbaa  vvee  ÂÂll--ii  RReessûûll  de denir.

Ehl-i beyt-i nebevîyi sevmek, ahirete îmân ile gitme¤e, son nefesde, se-
lamete kavuflma¤a sebeb olur. Ehl-i beyti sevmek, her mü’mine farzd›r. Ser-
ver-i âlem sallallahü aleyhi ve sellem, bir hadîs-i flerîfinde buyuruyor ki:
““EEhhll--ii  bbeeyyttiimm,,  NNuuhh  aalleeyyhhiisssseellââmm››nn  ggeemmiissii  ggiibbiiddiirr..  OOnnllaarraa  ttââbbii  oollaann,,  sseellââmmeett
bbuulluurr..  GGeerrii  kkaallaann  hheellaakk  oolluurr..””

Ehl-i beyt-i nebevînin fazîlet ve kemâlât› pek çoktur. Saymakla bitmez.
Onlar› anlatma¤a, medh etme¤e, insan gücü yetiflmez. Onlar›n k›ymetleri ve
büyüklükleri, ancak âyet-i kerîme ile anlafl›lmaktad›r. 

‹mâm-› fiâfii; “Ey Ehl-i beyt-i Resûl! Sizi sevmeyi, Allahü teâlâ, Kur’ân-
› Kerîmde emrediyor. Namazlar›nda size dua etmeyenlerin namazlar›n›n ka-
bul olmamas›; k›ymetinizi ve yüksek derecenizi gösteriyor. fierefiniz ne ka-
dar büyüktür ki, Allahü teâlâ, Kur’ân-› Kerîmde sizleri selâml›yor” diyerek,
bunu en güzel flekilde bildirmektedir.

Hazreti Enes diyor ki: “Resûlullaha; “Ehl-i beytin içinden en çok kimi se-
viyorsunuz” diye sordular. ““HHaasseenn  iillee  HHüüsseeyyiinn’’ii”” buyurdu.”

Hazreti Ebû Hüreyre diyor ki: “Resûlullah’›n yan›nda idim. Hasen geldi. ““YYaa
RRaabbbbii!!  BBuunnuu  sseevviiyyoorruumm..  SSeenn  ddee  bbuunnuu  sseevv  vvee  bbuunnuu  sseevveennlleerrii  ddee  sseevv””  ve bir baflka
zaman da; ““HHaasseenn  iillee  HHüüsseeyyiinn,,  ddüünnyyaaddaa  bbeenniimm  ggüüzzeell  kkookkuullaarr››mmdd››rr””  buyurdu.”
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Peygamber efendimiz yine buyurdular ki:
““BBeennddeenn  ssoonnrraa  ssiizzee  iikkii  flfleeyy  bb››rraakk››yyoorruumm..  BBuunnllaarraa  yyaapp››flfl››rrssaann››zz,,  yyoollddaann  çç››kk--

mmaazzss››nn››zz..  BBiirriinncciissii  iikkiinncciissiinnddeenn  ddaahhaa  bbüüyyüükkttüürr..  BBiirrii,,  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  kkiittaabb››
oollaann  KKuurr’’âânn--››  KKeerrîîmmddiirr  kkii,,  ggöökktteenn  yyeerree  kkaaddaarr  uuzzaannmm››flfl  ssaa¤¤llaamm  bbiirr  iippttiirr..  ‹‹kkiinnccii--
ssii,,  EEhhll--ii  bbeeyyttiimmddiirr..  BBuunnllaarr››nn  iikkiissii  bbiirrbbiirriinnddeenn  aayyrr››llmmaazz..  BBuunnllaarraa  uuyymmaayyaann  bbee--
nniimm  yyoolluummddaann  aayyrr››ll››rr..””  

Hazreti Hasen ve Hazret-i Hüseyin hasta olmufllard›. Peygamber efendimiz
Hazreti Ali ve Hazreti Fat›ma’ya “BBuu  ccii¤¤eerrppaarreelleerriinniizz  iiççiinn  bbiirr  aaddaakk  aaddaayy››nn!”
buyurdular. Hazreti Ali ve Fat›ma vâlidemiz ve F›dda adl› câriyeleri, üçer gün
oruç adad›lar. O iki Cennet râyihâlar› flifâ buldu. Ancak evlerinde yenilecek
birfleyi yok idi. Hazreti Ali bir Yahûdî’den üç sa’ arpa borç ald›. Üçü de nezr
etdikleri oruçlara niyyet etdiler. O ölçek arpan›n bir ölçe¤ini Hazreti Fât›ma
ü¤ütüp, befl adet ekmek piflirdi. Kendileri befl kifli idiler. ‹ftâr vakti oldu. O befl
çöre¤in birini Hazreti Alî’nin önüne ve birini Hazreti Hasan’›n önüne ve biri-
ni Hazreti Hüseyin’in önüne ve birini F›dda câriyeye ve birini de kendi önüne
koydu. ‹ftâr yapacaklard›. Bir miskîn gelip, dedi ki: “Yâ Ehl-i beyt-i Resûlal-
lah! Miskîn müslümanlardan bir miskînim. Bana yiyecek verin. Allahü teâlâ
hazretleri sizi Cennet ni’metleri ile mükafatland›rs›n. Ellerindeki çörekleri ona
sadaka verip, kendileri su ile iftâr ettiler. Ertesi gün yine oruç tuttular. Hizmet-
çi bir ölçek arpa dahâ ü¤ütüp, yine befl çörek piflirdi. ‹ftâr vaktinde, önlerine
al›p, iftâr edecekleri s›rada, bir yetîm geldi. Befli de çörekleri ona verip, o ye-
tîmi sevindirip, kendileri su ile iftâr edip, uyudular. Ertesi günü yine oruç tut-
tular. O kalan bir ölçek arpay› da, befl çörek yap›p, önlerine ald›lar. ‹ftâr ede-
cekleri vakit, bir esîr gelip, dedi ki, üç gündür aç›m. Beni ba¤lay›p, yemek de
vermediler. Allahü teâlâ için bana ac›y›n, dedi. Befli de çöreklerini ona verip,
yine su ile iftâr ettiler. Bunun üzerine âyet-i kerîme gelerek Allahü teâlâ
meâlen buyurdu ki: ““BBuunnllaarr  aaddaakkllaarr››nn››,,  yyeerriinnee  ggeettiirrddiilleerr..  UUzzuunn  vvee  ssüürreekkllii  oollaann
kk››yyaammeett  ggüünnüünnddeenn  kkoorrkkttuukkllaarr››  iiççiinn  ççookk  aarrzzuullaadd››kkllaarr››  vvee  ccaannllaarr››nn››nn  iisstteeddii¤¤ii  yyee--
mmeekklleerrii  mmiisskkîînn,,  yyeettiimm  vvee  eessiirrlleerree  vveerrddiilleerr..  BBiizz  bbuunnllaarr››,,  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  rr››zzaass››
iiççiinn  yyeeddiirrddiikk..  SSiizzddeenn  kkaarrflfl››ll››kk  oollaarraakk  bbiirr  tteeflfleekkkküürr,,  bbiirr  flfleeyy  bbeekklleemmeeddiikk,,  bbiirr  flfleeyy
iisstteemmeeyyiizz  ddeeddiilleerr..  BBuunnuunn  iiççiinn  cceennaabb--››  HHaakk  oonnllaarraa  flfleerrââbb--››  ttaahhuurr  iiççiirrddii……””  (‹n-
san sûresi 7-9,21)

Ebû Hüreyre diyor ki: Peygamberimiz buyurdu ki: ““SSiizziinn  iiyyiilleerriinniizz,,  bbeenn--
ddeenn  ssoonnrraa,,  EEhhll--ii  bbeeyyttiimmee  iiyyiilliikk  eeddeennlleerrddiirr..””

Hazret-i Ali diyor ki: Peygamberimiz buyurdu ki: ““EEhhll--ii  bbeeyyttiimmee  iiyyiilliikk
eeddeennlleerree,,  kk››yyaammeett  ggüünnüü  flfleeffaaaatt  eeddeerriimm..””  ““SS››rraatt  kkööpprrüüssüünnddeenn  aayyaakkllaarr››  kkaayymmaa--
ddaann  ggeeççeennlleerr,,  EEhhll--ii  bbeeyyttiimmii  vvee  EEsshhââbb››mm››  ççookk  sseevveennlleerrddiirr..””

‹mâm-› Rabbânî hazretlerinin bildirdi¤i bir hadîs-i flerîfde; ““AAllii’’yyii  sseevveenn,,
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mmuuhhaakkkkaakk  bbeennii  sseevvmmiiflflttiirr..  OOnnaa  ddüüflflmmaannll››kk  eeddeenn,,  mmuuhhaakkkkaakk  bbaannaa  ddüüflflmmaannll››kk  eett--
mmiiflflttiirr..  OOnnuu  iinncciitteenn,,  mmuuhhaakkkkaakk  bbeennii  iinncciittmmiiflflttiirr..  BBeennii  iinncciitteenn,,  mmuuhhaakkkkaakk  AAllllaa--
hhüü  tteeââllââyy››  iinncciittmmiiflfl  oolluurr””  buyruldu.

Resûlullah efendimiz buyurdu ki: ““AAllllaahhüü  tteeââllââ,,  bbaannaa  ddöörrtt  kkiimmsseeyyii  sseevv  ddii--
yyee  eemmrreettttii..  OOnnllaarr››  kkeennddiissiinniinn  ddee  sseevvddii¤¤iinnii  bbiillddiirrddii..””  Bunlar kim, isimlerini bi-
ze söyler misiniz?” denildikte; ““AAllii  oonnllaarrddaanndd››rr,,  AAllii  oonnllaarrddaanndd››rr,,  AAllii  oonnllaarrddaann--
dd››rr,,  EEbbûû  ZZeerr,,  MMiikkddaadd  vvee  SSeellmmaann..””

““AAiilleemm  yyüüzzüünnddeenn  bbeennii  iinncciitteennlleerree  flfliiddddeettllii  aazzaabb  vvaarrdd››rr..””
Bir hadîs-i flerîfde de; ““FFaatt››mmaa  bbeenniimm  bbiirr  ccüüzz’’üümmddüürr  (yani benden bir par-

çad›r.) OOnnuu  iinncciitteenn  bbeennii  iinncciittiirr””  buyurdu. Hazreti Ebû Hüreyre diyor ki: “Pey-
gamber efendimiz hazret-i Ali’ye; ““FFaatt››mmaa,,  bbaannaa  sseennddeenn  ddaahhaa  sseevvggiilliiddiirr..  SSeenn
bbaannaa,,  oonnddaann  ddaahhaa  aazziizzssiinn  (yani k›ymetlisin!) buyurdu.”

Yine buyurdu ki,“SSiizzlleerree  ddiinn--ii  ‹‹ssllaamm››  ggeettiirrddii¤¤iimm  iiççiinn  bbiirr  kkaarrflfl››ll››kk  iisstteemmiiyyoo--
rruumm..  YYaallnn››zz  bbaannaa  yyaakk››nn  oollaann  EEhhll--ii  bbeeyyttiimmii  sseevvmmeenniizzii  iissttiiyyoorruumm..””

‹slam âlimleri; Ehl-i beyt sevgisini son nefeste îmân ile gitmek için flart
görmüfllerdir. Bunlarda, Resûlullah›n zerreleri vard›r. Ehl-i beyte k›ymet ver-
mek, sayg› göstermek her müslüman›n vazifesidir.

Büyük ‹slâm âlimi ‹mâm-› Rabbânî (rahmetullahi aleyh), buyurdu ki: “Ba-
bam zâhir ve bât›n ilimlerinde yâni kalb ilimlerinde çok âlim idi. Her zaman
Ehl-i Beyti sevmeyi tavsiye ve teflvik buyururdu. Bu sevgi insan›n son nefes-
te îmânla gitmesine çok yard›m eder, derdi. Vefât edeceklerinde bafl ucunda
idim. Son anlar›nda fluurlar› azald›kta kendilerine bu nasîhatleri hat›rlatt›m ve
o sevginin nas›l tesir etti¤ini sordum.O hâldeyken bile: “Ehl-i Beytin sevgisi-
nin deryâs›nda yüzüyorum.’’ buyurdular. Hemen Allahü teâlâya hamd ve se-
nâ eyledim. Ehl-i Beytin sevgisi Ehl-i Sünnetin sermâyesidir. Âhiret kazanç-
lar›n› hep bu sermâye getirecektir.

Resûlullah’›n, Ehl-i beyti üç k›s›md›r: Neseb, soy ile akrabâ olanlard›r. Ha-
lalar› böyledir. ‹kincisi temiz zevceleridir. Üçüncüsü, zevcelerinin bafllar›n› ta-
ramak, yemeklerini piflirmek, odalar› süpürmek, çamafl›r y›kamak ve ev iflle-
rini yapmak için daima evlerinde bulunan hizmetçi kad›nlard›r. Haricdeki ifl-
leri yapan, mescidde ezan okuyan Bilal, Selman, Süheyb de, Hâne-i seâdetten
yer ve içerlerdi. 

Hazret-i Fat›ma ile k›yamete kadar olan çocuklar›, Ehl-i beytdirler. Bunlar›,
âsi olsalar da, sevmek laz›md›r. Bunlar› sevmek, kalb, beden ve mal ile yard›m,
hürmet ve riâyet etmek, îmân ile ölmeye sebeb olur. (Suriye’nin Hama flehrin-
de, seyyidler için mahkeme vard›. Bu mübârek sülaleden do¤an çocuklar, iki
flâhid ile, hâkim huzûrunda tescil edilirdi. Bu mahkemeyi, ‹ngilizlerin sad›k dos-
tu Mustafa Reflid Pafla kald›rd›.)

434



Resûlullah›n Eshâb› 

Peygamberimizin arkadafllar›. Kad›n veya erkek, çocuk veya büyük bir
Müslüman, Resûlullah efendimizi çok az da olsa bir kere görürse, kör olan,
bir kere konuflursa ve îmân ile vefât ederse buna “SSââhhiibb” veya “SSaahhaabbii” de-
nir. Birkaç tanesine “EEsshhââbb” veya “SSaahhaabbee” yahud “SSaahhbb” denir. 

Peygamberimizi, kafir iken görüp de, Resûlullah’›n vefât›ndan sonra
îmâna gelen veya Müslüman iken, sonra mürted olan (Müslümanl›ktan ç›-
kan) sahabi de¤ildir. Sahabi olduktan sonra mürted olup, Resûlullah’›n
vefât›ndan sonra, tekrar îmâna gelen, sahabi olur. Peygamber efendimiz cin
s›n›f›na da peygamber oldu¤u için, cin de sahabi olur. 

Eshâb-› kirâm, dini hükümler hususunda en muteber otoritedir. Çünkü
Kur’ân-› Kerîmi, Peygamberimizden ö¤renip, kendilerinden sonrakilere ö¤-
retmifller ve aç›klam›fllard›r. Peygamberimizin yapt›klar› ve söyledikleri hak-
k›nda bilgiler, bunlar›n bizzat görerek ve duyarak naklettikleri fleylere dayan›r.

‹flte bunlar›n bütün olarak naklettikleri hükümler, hadîs-i flerîflerin teme-
lini teflkil etmifltir. ‹slamiyette ‹cma-› ümmet, yani âlimlerin sözbirli¤i, an-
cak Eshâb›n zaman›nda tam ve mükemmel bir flekilde gerçekleflmifltir. Ay-
r›ca Eshâb›n herbiri, dinde sözü senet, vesika olan müctehid âlimlerdendir.
Sonra gelen müctehidlerden üstündür. 

Ehl-i sünnet âlimleri, Eshâb-› kirâm›n üstünlük s›ras›n› üçe ay›rm›flt›r: 
11..  MMuuhhââcciirrlleerr:: Mekke flehri al›nmadan önce, Mekke’den veya baflka yer-

lerden, vatanlar›n›, yak›nlar›n› terk ederek, Medîne flehrine hicret edenlerdir.
Bunlar, Resûlullah’›n yan›na îmân ile gelmifl veya gelince îmân etmifllerdir.
Amr bin As hazretleri bunlardand›r. (Bkz. Muhâcir)

22..  EEnnssaarr:: Medîne flehrinde veya bu flehre yak›n yerlerde ve Evs, Hazrec
ad›ndaki iki Arap kabîlesinde bulunan Müslümanlara Ensar denir. Çünkü Pey-
gamber efendimize ve Mekkelilere her türlü yard›mda ve fedakarl›kta buluna-
caklar›na söz vermifller ve sözlerinde durmufllard›r. 

33..  DDii¤¤eerr  EEsshhââbb--››  kkiirrââmm:: Mekke flehri al›nd›¤› zaman ve daha sonra Mek-
ke’de veya baflka yerlerde îmâna gelenlerdir. Bunlara Muhâcir ve Ensar den-
mez. Yaln›z sahabi denir. 

Eshâb-› kirâm›n en üstünleri, Resûlullah’›n dört halifesidir. Bunlar
hilâfet s›ras›na göre; HHaazzrreettii  EEbbûûbbeekkiirr,,  HHaazzrreettii  ÖÖmmeerr,,  HHaazzrreettii  OOssmmaann  vvee
HHaazzrreettii  AAllii’dir. Bunlardan sonra en üstünleri Aflere-i Mübeflflereden, yani
Cennet ile müjdelenmifl olan on kifliden, geri kalan alt›s›; (Talha, Zübeyr bin
Avvam, Abdurrahman bin Avf, Sa’d bin Ebi Vakkas, Said bin Zeyd, Ebû
Ubeyde bin Cerrah) ve hazret-i Hasan ile hazret-i Hüseyin’dir. 
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Eshâb-› kirâm›n en üstünleri, dört büyük halife ve Cennetle müjdelenen-
lerden sonra en üstünleri ilk Müslüman olan k›rk kiflidir. Bunlardan sonra en
üstün Bedr Gazâs›nda bulunan üç yüz on üç sahabidir. Bunlardan sonra üs-
tün olan Uhud Gazâs›nda bulunan yedi yüz kahramand›r. Bunlardan sonra üs-
tün olan, hicretin alt›nc› senesinde, a¤aç alt›nda Resûlullah’a: “Ölmek var,
dönmek yok!” diye söz veren bin dört yüz kiflidir. Bu sözleflmeye “BBîîaatt--››  RR››dd--
vvaann”” denir. 

Eshâb-› kirâm›n adedi: Mekke fethinde on bin, Tebük Gazâs›nda yetmifl
bin, Veda Hacc›nda doksan bin ve Resûlullah vefât etti¤i zaman yeryüzünde
yüz yirmi dört binden fazla sahabi vard›. Bu konuda baflka rivâyetler de vard›r. 

Eshâb-› kirâmdan en son vefât edenler flunlard›r: Abdullah bin Evfa, 705
(H.86) senesinde Kufe’de vefât etti. Abdullah bin Yesr, 706 (H.88) senesin-
de fiam’da, Sehl bin Sa’d, 709 (H.91) senesinde 100 yafl›nda Medîne’de,
Enes bin Mâlik 711 (H.93) senesinde Basra’da, Ebû’t Tufeyl Âmir bin Va-
sile, 718 (H.100) senesinde Mekke’de vefât ettiler. 

Peygamberimizin vefât›ndan sonra, Dört Halife devrinde de Eshâb-›
kirâm, ‹slam dinini yaymak, cihad etmek hususunda sözlerine sad›k kald›lar.
Sözlerinden dönmediler. Hepsi ittifak halinde, yerlerini, yurtlar›n› terk ile
Arabistan’dan ç›k›p, her tarafa yay›ld›lar. Gidenlerin ço¤u, geri dönmeyip,
gittikleri yerlerde ölünceye kadar cihad etti ve ‹slam dinini yayd›. Böylece
az vakitte çok memleket al›nd›. Fethedilen yerlerde ‹slamiyet h›zla yay›ld›. 

Eshâb-› kirâm›n hepsi adildir. ‹slamiyeti bildirmekte hepsi ortakt›r.
Kur’ân-› Kerîmi onlar toplad›. Hadis-i flerîfleri Peygamberimizden onlar
nakletti. 

(Eshâb-› kirâm›n, ‹slam dinine yapt›¤› hizmetlerini, örnek yaflay›fllar›n›,
fazîletlerini, hepsinin isimlerini ve hal tercümelerini yazan birçok eser telif
edilmifl, yay›nlanm›flt›r. Hakikat Kitabevi taraf›ndan yay›nlanan ““EEsshhââbb--››
kkiirrââmm”” kitab› çok k›ymetlidir.)

Peygamberlerden ve meleklerin üstünlerinden sonra, bütün yarat›lm›fl-
lar›n en üstünü, Eshâb-› kirâmd›r. Herbirinin ismini hürmetle, sayg› ile
söylemelidir. 

Eshâb-› kirâm›n herbiri, bu ümmetin hepsinden üstündür. Muhammed
aleyhisselâm›n peygamber oldu¤una inanan herkese, yani her Müslümana,
hangi ›rktan, hangi memleketten olursa olsun, Muhammed aleyhisselâm›n
ümmeti denir. 

Sahabenin fazîlet ve üstünlü¤ü ile ilgili âyet-i kerîmelerde meâlen
buyruluyor ki: “SSiizz  üümmmmeettlleerriinn  hhaayy››rrll››ss››ss››nn››zz.. “(Al-i ‹mran sûresi: 110) 

““ÖÖnnccee  MMüüssllüümmaann  oollaannllaarrddaann,,  MMuuhhââcciirrlleerriinn  vvee  EEnnssaarr››nn  öönnccee  ggeelleennlleerriinn--
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ddeenn  vvee  bbuunnllaarr››nn  yyoolluunnddaa  ggiiddeennlleerrddeenn  AAllllaahhüü  tteeââllââ  rraazz››dd››rr  vvee  bbuunnllaarr  ddaa  AAllllaa--
hhüü  tteeââllââddaann  rraazz››dd››rrllaarr..  AAllllaahhüü  tteeââllââ  bbuunnllaarr  iiççiinn,,  CCeennnneettlleerr  hhaazz››rrllaadd››..  BBuu  CCeenn--
nneettlleerriinn  aalltt››nnddaann  nneehhiirrlleerr  aakkmmaakkttaadd››rr..  BBuunnllaarr  CCeennnneettlleerrddee  ssoonnssuuzz  oollaarraakk  kkaa--
llaaccaakkllaarrdd››rr..  ““(Tevbe sûresi: 100) 

““MMuuhhaammmmeedd  (aleyhisselâm) AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  PPeeyyggaammbbeerriiddiirr..  VVee  OO’’nnuunnllaa
bbiirrlliikkttee  bbuulluunnaannllaarr››nn (yani Eshâb-› kirâm›n) hheeppssii  kkaaffiirrlleerree  kkaarrflfl››  flfliiddddeettlliiddiirr--
lleerr..  FFaakkaatt  bbiirrbbiirriinnee  kkaarrflfl››  mmeerrhhaammeettlliiddiirrlleerr..  BBuunnllaarr››  ççookk  zzaammaann  rrüükkuuddaa  vvee  sseecc--
ddeeddee  ggöörrüürrssüünnüüzz..  HHeerrkkeessee (dünya ve ahirette) hheerr  iiyyiillii¤¤ii,,  üüssttüünnllüü¤¤üü,,  AAllllaahhüü
tteeââllââddaann  iisstteerrlleerr..  RR››ddvvaann››  (yani Allahü teâlân›n kendilerini be¤enmesini) ddaa
iisstteerrlleerr..  ÇÇookk  sseeccddee  eettttiikklleerrii  yyüüzzlleerriinnddeenn  bbeellllii  oolluurr..  OOnnllaarr››nn  hhaalllleerrii,,  flfleerreefflleerrii
bbööyylleeccee  TTeevvrraatt’’ttaa (ve ‹ncil’de) bbiillddiirriillmmiiflflttiirr..  ‹‹nncciillddee  ddee  bbiillddiirriillddii¤¤ii  ggiibbii,,  oonn--
llaarr,,  eekkiinnee  bbeennzzeerr..  ‹‹nnccee  bbiirr  ffiilliizz  yyeerrddeenn  çç››kk››pp  kkaall››nnllaaflfltt››¤¤››,,  yyüükksseellddii¤¤ii  ggiibbii,,  aazz  vvee
kkuuvvvveettssiizz  oolldduukkllaarr››  hhaallddee,,  aazz  zzaammaannddaa  eettrraaffaa  yyaayy››lldd››llaarr..  HHeerr  ttaarraaff››  îîmmâânn  nnuurruu
iillee  ddoolldduurrdduullaarr..  HHeerrkkeess  ffiilliizziinn  hhaalliinnii  ggöörrüüpp,,  aazz  zzaammaannddaa  nnaass››ll  bbüüyyüüddüü  ddiiyyeerreekk
flflaaflfl››rrdd››kkllaarr››  ggiibbii,,  hhaall  vvee  flflaannllaarr››  ddüünnyyaayyaa  yyaayy››ll››pp  ggöörreennlleerr  hhaayyrreett  eettttii  vvee  kkaaffiirr--
lleerr  kk››zzdd››llaarr..  ““(Fetih sûresi: 29) 

Eshâb-› kirâm hakk›ndaki bâz› hadîs-i flerîfler: 
““EEsshhââbb››mmaa  ssöövvmmeeyyiinniizz!!  EEsshhââbb››mmddaann  ssoonnrraa  ggeelleennlleerrddeenn  bbiirr  kkiimmssee  ddaa¤¤  kkaa--

ddaarr  aalltt››nn  ssaaddaakkaa  vveerrssee,,  EEsshhââbb››mmddaann  bbiirriinniinn  bbiirr  aavvuuçç  aarrppaa  vveerreerreekk  kkaazzaanndd››¤¤››
sseevvaabbaa  vveeyyaa  yyaarr››ss››nnaa  kkaavvuuflflaammaazz..  

EEsshhââbb››mm  ggöökktteekkii  yy››lldd››zzllaarr  ggiibbiiddiirr..  HHaannggiissiinnee  uuyyaarrssaann››zz,,  hhiiddââyyeettee  kkaavvuu--
flfluurrssuunnuuzz..  

EEsshhââbb››mmaa  ddüüflflmmaannll››kk  eettmmeekktteenn  ssaakk››nn››nn››zz..  AAllllaahh’’ddaann  kkoorrkkuunnuuzz!!  OOnnllaarr››  ssee--
vveenn  bbeennii  sseevvddii¤¤ii  iiççiinn  sseevveerr..  OOnnllaarraa  ddüüflflmmaannll››kk  eeddeenn,,  bbaannaa  ddüüflflmmaannll››kk  eettmmiiflfl
oolluurr..  OOnnllaarr››  iinncciitteenn,,  bbeennii  iinncciittmmiiflfl  oolluurr..  BBeennii  iinncciitteenn  ddee,,  eellbbeettttee  AAllllaahhüü  tteeââllââ--
yy››  iinncciittiirr..  

ÜÜmmmmeettiimmiinn  eenn  iiyyiissii  bbeenniimm  bbuulluunndduu¤¤uumm  zzaammaannddaa  oollaannllaarrdd››rr..  OOnnllaarrddaann
ssoonnrraa  eenn  iiyyiissii  oonnllaarrddaann  ssoonnrraa  ggeelleennlleerrddiirr..  OOnnllaarrddaann  ssoonnrraa  ddaa  eenn  iiyyiissii  ddaahhaa
ssoonnrraa  ggeelleennlleerrddiirr..  BBeennii  ggöörreenn  vvee  bbeennii  ggöörreennlleerrii  ggöörreenn  bbiirr  MMüüssllüümmaann››  CCeehheenn--
nneemm  aatteeflflii  yyaakkmmaazz..  ““

Bu âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîfler, Eshâb-› kirâm›n üstünlük ve fazîleti-
ni aç›kça göstermektedir.

Hevâdan söylemezdi nutk-› pâki cümle vahy idi 
Dürr-i hikmetle idi bahr-i ummân ol kerem-kân› 

Teni halk içre idi gönlü dostuyla tek ü tenhâ 
Bulurdu vahdeti kesrette her an ol kerem-kân› 



RESÛLULLAH EFEND‹M‹Z‹N
BÂZI ZEVÂ‹D(*) SÜNNETLER‹

Mübârek sakal ve saçlar› 

Resûlullah efendimizin mübârek saçlar›n›n vasf› hakk›nda hazret-i Enes
bin Mâlik’e soruldu:

- Resûlullah efendimizin mübârek saçlar› nas›ld›? 
Hazreti Enes flöyle cevap verdi:
- ‹ki nevi aras›nda idi. Çok k›v›rc›k de¤ildi, çok düz de de¤ildi. ‹kisi ara-

s›nda ve orta derecede idi. Uzunlukta ve k›sal›kta görünüflü kulaklar› ile om-
zunun üstünün ortas›nda idi, dedi.

‹bn-i Abbas hazretleri : “Fahr-i Alem efendimiz mübârek saçlar›n› aln›n›n
üstüne sal›verirdi. Sonradan mübârek saçlar›n› ay›r›r oldu”, demifltir.

Âlimler buyurmufllard›r ki: “Saç› iki tarafa ay›rmak Fahr-i Kâinât efendi-
mizin sünnetidir. Zîrâ sonradan böyle eder olmufltu. Aln›n›n üstüne sal›ver-
mek de caizdir, iki yana ay›rmak da caizdir. Ama ay›rmak daha üstündür.”

Hazret-i Âifle-i S›dd›ka vâlidemiz buyurdu ki: ““PPeeyyggaammbbeerr  EEffeennddiimmiizziinn
ccüümmmmee’’ddeenn  yyuukkaarr››  vvee  vveeffrree’’ddeenn  aaflflaa¤¤››  bbiirr  ssaaçç››  vvaarrdd››..””

‘Cümme’ diye omuz bafllar›na yetiflen saça derler. ‘Vefre’ diye de kulak
yumufla¤›na yetiflen saça derler. Velhas›l Hazret-i Âifle’nin rivâyeti üzre
Resûlullah efendimizin mübârek saç›n›n uzunlu¤u o kadard› ki, mübârek ku-
laklar›n›n yumufla¤›ndan afla¤› inmiflti, ama omuzlar›na varmam›flt›. ‹kisinin
ortas›nda idi.

Kad› Iyaz hazretleri buyurdu ki: “Bu zikrolunan rivâyetlerin ba¤daflt›r›lma-
s› flöyle olur: Mübârek kulaklar› taraf›nda olan saçlar› kulaklar›n›n yumufla¤›-
na gelecek kadard›. Arkas›nda olan saçlar› ise omuzlar›na yetiflirdi.”

fiöyle de buyurmufllard›r: “Bâz› rivâyette kula¤›na kadar inmiflti bâz› ri-
vâyette omzuna kadar inmiflti demelerinin sebebi fludur ki, bir zamanda öyle
idi baflka bir zamanda ise böyle idi demektir. Rivâyetler hep do¤rudur. Pey-
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gamber efendimiz mübârek saçlar›n› bazan uzat›rd›, ta omuz bafllar›na kadar
inerdi. Bazan da keserlerdi, mübârek kulaklar›n›n yumufla¤›na, yahut ortalar›-
na kadar gelirdi.

Ümmü Hani buyurmufltur ki: “Fahr-i Alem efendimiz bir zaman Mekke’de
bize gelmiflti. O vakit dört gadiresi vard›.”

Gadire’nin manas› saç bölü¤ü demektir. Yani mübârek saçlar›n› dört bölük
edip sark›tm›flt›, demektir.

Özetlemek gerekirse; Peygamber efendimizin mübârek saçlar› ve sakal›n›n
k›l› çok k›v›rc›k ve çok düz de¤il, yarad›l›flta ondüle idi. Mübârek saçlar› uzun-
du. Önceleri kakül b›rak›rd›, sonradan ikiye ay›r›r oldu. Mübârek saçlar›n›
ba’zan uzat›r, ba’zan da keser, k›salt›rd›.

Erkeklerin bafl› kaz›malar› veya saçlar› uzat›p, taray›p ikiye ay›rmalar› sün-
nettir. Duruma, adete, zamana göre hareket etmelidir. Saçlar› bükmek, örmek
mekrûhtur.

Resûlullah efendimizin mübârek sakal›n›n vasf› hakk›nda Hazreti Enes
flöyle bildirir: Peygamber efendimizin mübârek sakal›nda çok az beyazl›k var-
d›. Mübârek bafl›nda ve mübârek sakal›nda beyaz k›l, on yedi yahut on sekiz
taneden fazla de¤ildi.

Hazreti Ebû Bekir-i S›dd›k bir gün:
- A¤ard›n, ya Resûlallah, dedi.
Resûlullah efendimiz de:
- BBeennii HHuudd,,  VVââkk››aa,,  MMüürrsseellaatt,,  AAmmmmee  yyeetteessaaeelluunnee  ve ‹‹zzee’’flfl--flfleemmssüü  kküüvvvviirreett

(Nebe’ ve Tekvir) ssûûrreelleerrii  aa¤¤aarrtttt››, buyurdu.
Yani bu sûrelerde cennet ve cehennem halleri çok zikrolunmufltur. Ümme-

timin hali nice olur diye gam ve üzüntüyle saç ve sakal›m› a¤artt›m, buyurdu.
Amr bin fiuayb buyurdu ki: “Resûlullah efendimiz mübârek sakal›n›n enin-

den ve boyundan al›rd›. Tirmizi hazretlerinin bildirdi¤i hadîs-i flerîfte, Pey-
gamber efendimiz ““BB››yy››¤¤››nn››  aallmmaayyaann,,  kk››ssaallttmmaayyaann  kkiimmssee  bbiizzddeenn  ddee¤¤iillddiirr””,,  di-
ye buyurmufltur. Baflka bir hadîs-i flerîfte de ““  SSaakkaallllaarr››nn››zz››  ççookk  eeyylleeyyiinn  vvee  bb››--
yy››kkllaarr››nn››zz››  iiyyiiccee  kkeessiinn””,,  diye buyurulmufltur.

‹bn-i Abdül-Hakim buyurdu ki “B›y›¤› iyice kesmeli ve sakal› kesmemeli.
B›y›¤› iyice kesmeden murad kaz›mak de¤ildir.” buyurmufltur.

‹mâm-› Nevevî hazretleri, “B›y›k kesmekte uygun olan fludur ki, duda¤›n
kenar› görününceye kadar kesmeli, ta dibinden kesmemeli”, demifltir.

Âlimler b›y›¤›n üstünü k›rk›p iki yan›ndan uçlar›n› sark›tmay› kerih gör-
müfllerdir. ‹bn-i Ömer flöyle anlat›r:

Resûlullah efendimize Mecusi toplulu¤u anlat›ld›. Bunun üzerine Resûlul-
lah efendimiz: ““OOnnllaarr  bb››yy››kkllaarr››nn››nn  uuccuunnuu  uuzzaatt››rrllaarr  vvee  ssaakkaallllaarr››nn››  tt››rraaflfl  eeddeerrlleerr..
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OO  hhaallddee  ssiizz  oonnllaarraa  mmuuhhaalleeffeett  eeddiinn””,,  buyurdu.
Ebû Ümame: ”Ya Resûlallah! Kitap ehli sakallar›n› k›rkarlar ve b›y›klar›-

n› uzat›rlar” deyince, Resûlullah efendimiz,
--  SSiizz  bb››yy››kkllaarr››nn››zz››nn  uuccuunnuu  kk››rrkk››nn  vvee  ssaakkaallllaarr››nn››zz››  ççoo¤¤aalltt››nn,,  diye buyurdu.
Âlimlerin bildirdiklerine göre, b›y›klar› k›rkarak, kafllar kadar k›saltmak

sünnettir. Sakal› çenedeki ile birlikte bir tutam uzatmak ve bundan fazlas›n›
kesmek sünnettir. 

Sakal› bir tutam uzatmak ve bir tutamdan fazlas›n› kesmek sünnettir. Saka-
l› bir tutamdan k›sa b›rakmak da, sünnete uygun de¤ildir. Sünnete uymak ni-
yeti ile k›sa sakal b›rakmak bid’at olur. Haram olur. Sakal b›rakmak sünneti
zevâiddir. Emri maruf için, nafaka temini için, fitne ç›kmas›n› önlemek için,
sakal› büsbütün t›rafl etmek caiz ve laz›m olur. Bunlar, sünneti terk etmek için
özür olur, fakat, bid’at ifllemek için özür olmazlar.

Resûlullah›n yatmas›, uyumas› 

Peygamber efendimiz, döfle¤inde uyumak istedi¤i zaman, sa¤ yan›n›n üze-
rine yatar, sa¤ elini, sa¤ yana¤›n›n alt›na koyar, sonra da:

““AAllllaahh››mm!!  KKeennddiimmii,,  ssaannaa  tteessllîîmm  eettttiimm..  YYüüzzüümmüü,,  ssaannaa  ççeevviirrddiimm..  ‹‹flfliimmii,,  ssaa--
nnaa  ››ssmmaarrllaadd››mm..  SS››rrtt››mm››,,  ssaannaa  ddaayyaadd››mm..  BBeenn,,  sseenniinn  aazzaabb››nnddaann  kkoorrkkaarr,,  rraahhmmeettii--
nnii  uummaarr››mm..  SSeenniinn  rraahhmmeettiinnddeenn  bbaaflflkkaa  ss››¤¤››nn››llaaccaakk  yyookk,,  sseenniinn  aazzaabb››nnddaann  bbaaflflkkaa
kkoorruunnuullaaccaakk  yyookkttuurr..

AAnnccaakk,,  sseenniinn  rraahhmmeettiinnee  ss››¤¤››nn››ll››rr  vvee  aannccaakk,,  sseenniinn  rraahhmmeettiinnllee  kkuurrttuulluunnuurr..
BBeenn,,  sseenniinn  iinnddiirrmmiiflfl  oolldduu¤¤uunn  kkiittaabb››nnaa  vvee  ggöönnddeerrmmiiflfl  oolldduu¤¤uunn  PPeeyyggaammbbeerrii--

nnee  iinnaanndd››mm..
EEyy  RRaabbbbiimm!!  YYaann››mm››,,  sseenniinn  iissmmiinnllee  yyeerree  kkooyydduumm..  EE¤¤eerr,,  rruuhhuummuu  ttuuttaarr,,  aall››--

kkoorrssaann,,  oonnaa,,  rraahhmmeettiinnllee  mmuuaammeellee  eett!!  EE¤¤eerr,,  oonnuu,,  ssaallaarrssaann,,  ssaalliihh  kkuullllaarr››nn››  kkoorruu--
dduu¤¤uunn  ggiibbii,,  oonnuu  ddaa,,  kkoorruu!!

AAllllaahh››mm!!  BBeenn,,  sseenniinn  iissmmiinnllee  ööllüürr,,  sseenniinn  iissmmiinnllee  ddiirriilliirriimm..  BBiizzee  yyeeddiirreenn,,  iiççii--
rreenn,,  hheerr  iihhttiiyyaacc››mm››zz››  kkaarrflfl››llaayy››pp  ggiiddeerreenn,,  bbiizzii  bbaarr››nndd››rraann,,  ss››¤¤››nndd››rraann  AAllllaahhaa
hhaammdd  oollssuunn!!  NNiiccee  kkiiflfliilleerr  vvaarr  kkii,,  kkeennddiilleerriinniinn  nnee  iihhttiiyyaaççllaarr››nn››  kkaarrflfl››llaayyaannllaarr››  vvaarr,,
nnee  ddee,,  bbaarr››nndd››rraannllaarr››!!  AAllllaahh››mm!!  KKuullllaarr››nn››,,  hhuuzzûûrruunnddaa  ttooppllaadd››¤¤››nn  ggüünnddee  aazzaabb››nn--
ddaann,,  bbeennii,,  kkoorruu!!”” diyerek dua eder, uykudan uyan›p kalkarken de:

“HHaammdd  oollssuunn  OO  AAllllaahhaa  kkii,,  bbiizzii,,  ööllddüükktteenn  ssoonnrraa  ddiirriillttttii..  KK››yyaammeett  ggüünnüü,,  ddöö--
nnüüflflüümmüüzz  ddee,,  OO’’nnaa  oollaaccaakktt››rr..””  derdi.

Peygamber efendimiz, yata¤›na girdi¤i zaman:
““GGöökklleerriinn  vvee  yyeerriinn  RRaabbbbii,,  hheerr  flfleeyyiinn  RRaabbbbii  oollaann,,  ttoohhuummuu  vvee  ççeekkiirrddee¤¤ii  ççaatt--

llaatt››pp  ççiimmeennlleennddiirreenn,,  TTeevvrraatt’’››,,  ‹‹nncciill’’ii  vvee  KKuurr’’âânn’’››  iinnddiirreenn  AAllllaahh››mm!!  BBeenn,,  hheerr  kköö--
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ttüüllüükk  ssaahhiibbiinniinn  kkööttüüllüü¤¤üünnddeenn  ssaannaa  ss››¤¤››nn››rr››mm!!  ÇÇüünnkküü,,  oonnuu,,  ppeerrççeemmiinnddeenn  ttuuttaann
sseennssiinn!!

AAllllaahh››mm!!  EEvvvveell,,  sseennssiinn!!  SSeennddeenn  öönnccee  oollaann  hhiiççbbiirr  flfleeyy  yyookkttuurr!!  AAhhiirr,,  sseennssiinn!!
SSeennddeenn  ssoonnrraa  oollaann  hhiiççbbiirr  flfleeyy  yyookkttuurr!!  ZZaahhiirr,,  sseennssiinn!!  SSeennddeenn  bbaaflflkkaa  hhiiççbbiirr  flfleeyy
yyookkttuurr!!””  diye dua ederdi.

Uykudan uyand›¤› zaman da: ““BBaaflflkkaa  iillaahh  yyookk,,  aannccaakk,,  sseenn  vvaarrss››nn!!  SSeennii,,  tteess--
bbiihh  vvee  tteennzziihh  eeddeerriimm..  AAllllaahh››mm!!  GGüünnaahhllaarr››mm››,,  yyaarrll››¤¤aammaann››  vvee  rraahhmmeettiinnii  ddiillee--
rriimm..

AAllllaahh››mm!!  ‹‹llmmiimmii  aarrtt››rr!!  BBaannaa  ddoo¤¤rruu  yyoolluu  ggöösstteerrddiikktteenn  ssoonnrraa,,  kkaallbbiimmii  kkaayydd››rr--
mmaa!!  YYüüccee  kkaatt››nnddaann,,  bbaannaa  bbiirr  rraahhmmeett  ddee,,  iihhssaann  bbuuyyuurr!!  ÇÇüünnkküü,,  bbaa¤¤››flfl››,,  eenn  ççookk
oollaann,,  sseennssiinn  sseenn!!”” diyerek dua etti¤i de, olurdu.

Bera’ bin Azib anlat›r: Kâinât›n efendisi, bana ““YYaattaaccaakk  yyeerriinnee  vvaarraaccaa¤¤››nn
zzaammaann,,  nnaammaazz  iiççiinn  aabbddeesstt  aalldd››¤¤››nn  ggiibbii,,  aabbddeesstt  aall!!  SSoonnrraa,,  ssaa¤¤  yyaann››nn››nn  üüzzeerriinnee
yyaatt  vvee  ssoonnrraa  ““Allah›m! Kendimi, sana teslîm ettim. Yüzümü, sana çevirdim.
S›rt›m›, sana dayad›m. Ben, senin azab›ndan korkar, rahmetini umar›m. Sen-
den, senin rahmetinden baflka s›¤›n›lacak yok, senin azab›ndan korunulacak,
yok! Ancak, senin rahmetine s›¤›n›l›r ve ancak, senin rahmetinle kurtulunur.
Ben, senin indirmifl oldu¤un kitab›na ve göndermifl oldu¤un Peygamberine
inand›m!” ddee!

OO  ggeecceennddee  ööllüürrsseenn,,  ‹‹ssllaamm  ff››ttrraatt››  üüzzeerree  ööllüürrssüünn..  KKiimm,,  bbuunnuu  ssööyylleerr  ddee,,  oo  ggee--
ccee  aalltt››nnddaa  ööllüürrssee,,  ‹‹ssllaamm  ff››ttrraatt››  üüzzeerree  ööllüürr!!”” buyurdu.

Peygamber efendimiz “SSiizzddeenn  bbiirriinniizz,,  ggeecceelleeyyiinn  ddööflflee¤¤iinnddeenn  kkaallkktt››kkttaann
ssoonnrraa  oonnaa  ddöönnüüpp  yyaattaaccaa¤¤››  zzaammaann,,  oonnuu,,  üüçç  kkeerrrree  çç››rrppss››nn..  ÇÇüünnkküü,,  kkeennddiissiinnddeenn
ssoonnrraa  nneelleerr  oolldduu¤¤uunnuu,,  nneelleerriinn  ggeelliipp  yyaattaakk  üüzzeerriinnddee  yyeerriinnii  aalldd››¤¤››nn››  bbiilleemmeezz..

DDööflflee¤¤iinnee  yyaattmmaakk  iisstteeddii¤¤ii  zzaammaann,,  ssaa¤¤  yyaann››nn››nn  üüzzeerriinnee  yyaattss››nn..  YYaatttt››¤¤››,,  yyaann››--
nn››  ddööflflee¤¤ee  kkooyydduu¤¤uu  zzaammaann  ddaa  “Allah›m! Seni, tesbih ve tenzih ederim.

Ya Rab! Yan›m›, döfle¤e senin isminle koydum. Senin isminle de, kald›r›-
r›m. E¤er, ruhumu tutar, al›korsan, ona rahmet ve ma¤firet ihsan buyur. E¤er,
geri salarsan, salih kullar›n› korudu¤un gibi, onu koru!”

UUyyaanndd››¤¤››  zzaammaann  ddaa “Hamd olsun Allaha ki, beni, cesedimde afiyetli k›ld›,
ruhumu, bana geri çevirdi ve zikri için bana izin verdi.” ddeessiinn..”” buyurmufltur.

Peygamber efendimiz, yüzü koyun yatan bir adama rastlay›nca ““‹‹flflttee,,  bbuu,,
AAllllaahh››nn  hhiiçç  sseevvmmeeddii¤¤ii  bbiirr  yyaatt››flfltt››rr!!”” buyurdu.

fierid bin Süveyd’in bildirdi¤ine göre: Peygamber efendimiz, yüzünün üze-
rine yatm›fl, uyuyan bir kimse görüp ona, aya¤›n›n ucu ile dokundu ve ““BBuu,,
yyüüccee  AAllllaahh››nn  eenn  sseevvmmeeddii¤¤ii  bbiirr  uuyyuummaadd››rr!!”” buyurdu.

Uyuyan zat, Eshâb-› Suffa’dan Abdullah bin Tahfe olup demifltir ki
“Ben, seher vakti Mescidde karn›m›n, yüzümün üzerine yatm›fl, uyurken, bi-
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risi, bana, aya¤› ile dokundu.
-Kim bu, diye sordu.
- Ben, Abdullah bin Tahfe’yim!, dedim.
Bir de, ne göreyim? Kâinât›n efendisi, imifl!
- Bu, yüce Allah›n, en sevmedi¤i bir yat›flt›r! buyurdu.”
Peygamber efendimiz, abdestsiz durmazd›.
Resûlullah efendimizin, helaya ç›k›p da, abdest almad›¤› görülmemifltir.

Resûlullah efendimizin oturuflu 

Hanzala bin H›zyem “Peygamber efendimize gittim de, kendisini ba¤dafl
kurup oturmufl gördüm.” demifltir.

Cabir bin Semüre de, Peygamber efendimizin, sabah namaz›n› k›ld›¤›
zaman, günefl do¤uncaya kadar namazgah›nda ba¤dafl kurup oturdu¤unu
bildirir.

Peygamber efendimizin hiçbir zaman, ayaklar›n›, meclisinde bulunanla-
r›n önüne do¤ru uzatt›¤› görülmemifltir.

fierid bin Süveyd der ki “Kâinât›n efendisi, bana u¤ram›flt›. O s›rada, ben,
flöylece, sol elimi arkama koymufl, elimin yar› avucu üzerine dayanm›fl bir
halde oturuyordum. Kâinât›n efendisi ““SSeenn,,  ggaazzââbbaa  uu¤¤rraayyaannllaarr››nn  oottuurruuflfluu  iillee
mmii  oottuurruuyyoorrssuunn??!!”” buyurdu.” (Gazâba u¤rayanlar, Yahudilerdir.)

Kayle bint-i Mahreme anlat›r: “Peygamber efendimizi, Kurfusa oturur-
ken gördüm. Peygamber efendimizi, böyle, huflû içinde oturur gördüm”

(Kurfusa: Kalçalar, yere konulmak, dizler, dikilip karna yap›flt›r›lmak ve
eller, bacaklar üzerinde ba¤lanmak sûretiyle oturulufl biçimine denir.

Peygamber efendimizin yemek yerken oturmas› da çok sadeydi. Ne ka-
pal› kap›lar ard›na çekilir, ne perdeler arkas›nda dikilir, ne de, kendisinin
önüne tabaklarla yemekler tafl›n›rd›.

Peygamber efendimiz, toprak üzerinde oturur, yeme¤ini de, yerde yerdi.
““BBeenn,,  kkuulluunn  oottuurrdduu¤¤uu  ggiibbii  oottuurruurr,,  kkuulluunn  yyeeddii¤¤ii  ggiibbii  yyeerriimm..  BBeenn,,  aannccaakk,,  bbiirr
kkuulluumm!!  SSüünnnneettiimmddeenn  yyüüzz  ççeevviirreenn,,  bbeennddeenn  ddee¤¤iillddiirr!!”” buyururdu.

Peygamber efendimiz, Mekke’nin yukar› taraflar›nda bir yere dayanm›fl
olarak, yemek yedi¤i s›rada, Cebrâil aleyhisselâm gelip “Ya Muhammed!
Demek sen, krallar gibi yiyorsun?!” deyince, Peygamber efendimiz, yere
oturuvermifltir.

Peygamber efendimize, bir gün, Cebrâil aleyhisselâmla birlikte bir melek
gelmiflti ki, daha önce o, hiç gelmemiflti.

Melek, Peygamber efendimize “Rabbin, sana selâm ediyor ve seni, ya bir
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Peygamber-Sultanl›k veya bir Peygamber-Kulluk aras›nda serbet k›l›yor;
bunlardan birisini seçmekte serbest b›rak›yor. “‹stersen, senin için, Peygam-
ber-Sultan, istersen Peygamber-Kul olmak var!” buyuruyor.” dedi.

Cebrâil aleyhisselâm “Tevazu’ göster!” diye iflaret edince, Peygamber
efendimiz “PPeeyyggaammbbeerr--KKuull  oollaayy››mm!!”” cevab›n› vermifltir. Bundan sonra,
Peygamber efendimiz, ne ayak üzerinde, ne de, bir yere dayanarak, yaslana-
rak yemek yemifltir.

Resûlullah›n yemesi ve içmesi 

Ebû Cuhayfe anlat›r: Kâinât›n efendisi ““BBeenn,,  bbiirr  flfleeyyee  ddaayyaanndd››¤¤››mm  hhaallddee,,
yyeemmeekk  yyeemmeemm..”” buyurdu. Dayanmak, üç türlüdür: Bir yan›n üzerine dayan-
mak, ba¤dafl kurmak, ellerden birine dayan›p di¤eriyle yemek yemek.

Bu üçüncü dayanma biçimi, yerilmifl, k›nanm›flt›r.
Resûlullah efendimiz, yeme¤i üç parmakla, flehâdet parma¤› ile onun iki

yan›ndaki parmaklar ile yerdi.
Peygamber efendimiz, buyururlar ki:
““YYeemmee¤¤iinn  bbeerreekkeettii::  YYeemmeekktteenn  öönnccee  aabbddeesstt  aallmmaakkttaa,,  yyeemmeekktteenn  ssoonnrraa  ddaa,,

aabbddeesstt  aallmmaakk,,  eell  yy››kkaammaakkttaadd››rr!!””
““KKiimm,,  eelliinnddeekkii  eett,,  yyaa¤¤  kkookkuussuunnuu,,  bbuullaaflfl››¤¤››nn››  yy››kkaammaaddaann  uuyyuurr  ddaa,,  kkeennddiissii--

nniinn  bbaaflfl››nnaa  bbiirr  flfleeyy  ggeelleecceekk  oolluurrssaa,,  kkeennddiissiinnddeenn  bbaaflflkkaass››nn››  ssuuççllaammaass››nn!!””
Peygamber efendimizin Garra diye an›lan bir Karavanas› vard›. Kuflluk

vakti, kuflluk namaz›n› k›ld›ktan sonra içinde Serid (Tirid) bulunan bu kara-
vana getirilip ortaya konulurdu. (Tirid, Ufak ufak do¤ranm›fl ekmek ve çok-
ça etle birlikte yap›lan yeme¤e denir.)

Müslümanlar, Tirid Karavanas›n›n bafl›na topland›¤› zaman, Peygamber
efendimizin, iki dizinin üzerine çöküp oturdu¤unu gören Bedevi (Çöl köy-
lüsü) “Bu, ne biçim oturufl?!” demekten kendini alamad›.

Peygamber efendimiz ““fifiüüpphhee  yyookk  kkii,,  AAllllaahh,,  bbeennii  kkeerreemm  ssaahhiibbii  bbiirr  kkuull
kk››lldd››,,  bbiirr  zzoorrllaayy››cc››  vvee  iinnaaddçç››  kk››llmmaadd››!!  HHaayyddii,,  kk››yy››ss››nnddaann  yyeemmee¤¤ee  bbaaflflllaayy››nn››zz!!
TTeeppeessiinnddeenn,,  oorrttaass››nnddaann  yyeemmeeyyii  bb››rraakk››nn››zz..

YYeemmee¤¤iinn  bbeerreekkeettii,,  tteeppeessiinnddee,,  oorrttaass››nnddaadd››rr!!  SSiizzddeenn  bbiirriinniizz,,  yyeemmeekk  yyiiyyeeccee--
¤¤ii  zzaammaann,,  ççaannaa¤¤››nn  oorrttaa  ttaarraaff››nnddaann  yyeemmeessiinn..  FFaakkaatt,,  aalltt  ttaarraaff››nnddaann  yyeessiinn..  ÇÇüünn--
kküü,,  bbeerreekkeett,,  oonnuunn  oorrttaa  ttaarraaff››nnddaann  iinneerr!!”” buyurdu.

Ömer bin Ebî Seleme der ki: Ben, Kâinât›n efendisinin terbiyesi alt›nda
bulunan bir çocuktum.

Yemek yerken, elim, yemek kab›n›n içinde dolafl›rd›. Kâinât›n efendisi,
bana ““EEyy  oo¤¤uull!!  BBeessmmeellee  ççeekk..  SSaa¤¤  eelliinnllee  yyee!!  ÖÖnnüünnddeenn  yyee!!””  buyurdu.
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Bundan sonra, hep böyle yeme¤e devam ettim.
Peygamber efendimiz ““BBiirriinniizz  iiççiinn  hhiizzmmeettççiissii,,  yyeemmee¤¤iinnii,,  hhaazz››rrllaayy››pp  ggee--

ttiirrddii¤¤ii  zzaammaann  kkii,,  oo  hhiizzmmeettççii,,  yyeemmee¤¤iinn  ss››ccaa¤¤››nnaa,,  dduummaann››nnaa  kkaattllaannmm››flfltt››rr  oonnuu
ddaa,,  ssooffrraayyaa  kkeennddiissiiyyllee  bbiirrlliikkttee  oottuurrttssuunn,,  oo  ddaa,,  yyeessiinn..  EE¤¤eerr,,  kkaaçç››nn››rr,,  bbööyyllee  yyaapp--
mmaazzssaa,,  vveeyyaa  yyeemmeekk  aazz  oolluurrssaa  eelliinnee,,  oonnddaann,,  bbiirr  iikkii  llookkmmaa  kkooyyssuunn..”” buyur-
mufltur.

Peygamber efendimiz, hiçbir yeme¤i hor görmemifl, yermemifltir.
Bir yeme¤i, arzu ederse, yer, arzu etmezse, b›rak›r, susard›.
En ufak nîmete bile sayg› gösterir, hiçbir nîmeti yermezdi.
Hiçbir nîmeti, ne hofluna gitti¤i için över, ne de, hofllanmad›¤› için yererdi.
Yemek, ortaya konuldu¤u zaman, Peygamber efendimiz:
““AAllllaahhüümmmmee  bbaarriikk  lleennaa  ffiimmaa  rreezzaakktteennaa  vveekk››nnaa  aazzaabbeennnnaarr..  BBiissmmiillllaahh!!”” di-

yerek dua ettikten sonra yeme¤e bafllard›.
Hazreti Âifle vâlidemiz bildirir: Kâinât›n efendisi ““SSiizzddeenn  bbiirriinniizz,,  yyeemmeekk

yyiiyyeeccee¤¤ii  zzaammaann,,  BBiissmmiillllaahh!!  ddeessiinn,,  yyüüccee  AAllllaahh’’››nn  iissmmiinnii  aannss››nn..
YYeemmee¤¤ee  bbaaflflllaammaaddaann  öönnccee,,  bbuunnuu  ssööyylleemmeeyyii  uunnuuttuurrssaa,,  “Yeme¤in evveli

ahiri için Bismillah!” ddeessiinn..”” buyurdu.
Ümeyye bin Mahfli’nin bildirdi¤ine göre adam›n biri, besmele çekmeksi-

zin yemek yiyor, Peygamber efendimiz de, oturmufl, ona bak›yordu.
Yeme¤in sonunda bir tek lokma kald›¤› ve onu da, kald›r›p a¤z›na götür-

dü¤ü s›rada, adam ““YYeemmee¤¤iinn  eevvvveellii  vvee  aahhiirrii  iiççiinn  BBiissmmiillllaahh!!”” dedi.
Peygamber efendimiz, güldü. Sonra da ““fifieeyyttaann,,  oonnuunnllaa  bbiirrlliikkttee  yyeemmeeyyee

ddeevvaamm  eeddiiyyoorrdduu..  AAddaamm,,  yyüüccee  AAllllaahh’’››nn  iissmmiinnii  aann››nnccaa,,  flfleeyyttaann,,  kkaarrnn››nnddaa,,  bbiirr
flfleeyy  bb››rraakkmmaayy››pp  kkuussttuu!!”” buyurdu.

Peygamber efendimiz; abdest ve gusülde, ayakkab›s›n› giymekte ve ta-
ranmakta, mümkün oldukça, hep sa¤dan bafllamay› sever, bir fley alaca¤› za-
man, sa¤ eli ile al›r, bir fley verece¤i zaman, sa¤ eli ile verir ve bafllayaca¤›
her fleye sa¤dan bafllard›.

““SSiizzddeenn  bbiirriinniizz,,  aayyaakkkkaabb››ss››nn››  ggiiyyeeccee¤¤ii  zzaammaann,,  ggiiyymmee¤¤ee  ssaa¤¤ddaann  bbaaflflllaass››nn!!
AAyyaakkkkaabb››ss››nn››  çç››kkaarraaccaa¤¤››  zzaammaann  ddaa,,  çç››kkaarrmmaa¤¤aa  ssoollddaann  bbaaflflllaass››nn!!
AAyyaakkkkaabb››  ggiiyyiilliirrkkeenn,,  ssaa¤¤  aayyaakk,,  aayyaakkllaarr››nn  eevvvveellii,,  aayyaakkkkaabb››  çç››kkaarr››ll››rrkkeenn  ddee,,

ssaa¤¤  aayyaakk,,  aayyaakkllaarr››nn  aahhiirrii  oollssuunn!!”” buyururdu.
Abdullah bin Ömer’in bildirdi¤ine göre: Peygamber efendimiz ““SSiizzddeenn

bbiirriinniizz,,  yyeemmeekk  yyiiyyeeccee¤¤ii  zzaammaann,,  ssaa¤¤  eellii  iillee  yyeessiinn..  BBiirr  flfleeyy  iiççeeccee¤¤ii  zzaammaann  ddaa,,  yyii--
nnee  ssaa¤¤  eellii  iillee  iiççssiinn..  ÇÇüünnkküü,,  flfleeyyttaann,,  ssooll  eellii  iillee  yyeerr  vvee  ssooll  eellii  iillee  iiççeerr!!”” buyur-
mufltur.

Seleme bin Ekva’n›n, babas›ndan bildirdi¤ine göre: Peygamber efendi-
miz, Eflca’ kabîlesinden Büsr bin Raiyül’ir diye an›lan bir adam›n, yan›nda,
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sol eli ile yemek yedi¤ini görünce, ona ““SSaa¤¤  eelliinnllee  yyee!!”” buyurdu.
Adam “Buna gücüm yetmiyor, sa¤ elimle yiyemiyorum!” diyerek yalan

söyledi.
Peygamber efendimiz ““GGüüccüünn  yyeetteemmeessiinn!!  BBuunnuu,,  ssaa¤¤  eellii  iillee  yyeemmeekktteenn,,  aann--

ccaakk,,  kkiibbrr  vvee  gguurruurruu  mmeenn  eettmmeekktteeddiirr!!”” buyurdu.
Bundan sonra, adam, bir daha elini a¤z›na kald›ramaz oldu!
Peygamber efendimiz ““AAzziizz  vvee  CCeelliill  oollaann  AAllllaahh,,  yyeenniilleecceekk  bbiirr  flfleeyyii  yyeeyyiipp

vveeyyaa  iiççiilleecceekk  bbiirr  flfleeyyii  iiççiipp  ddee,,  bbuunnddaann  ddoollaayy››  kkeennddiissiinnee  hhaammdd  eeddeenn  kkuulluunnddaann,,
mmuuhhaakkkkaakk,,  rraazz››  oolluurr!!””  buyururdu.

Ebû Said’ül’Hudri der ki, Peygamber efendimiz, yeyip içti¤i zaman, flöyle
dua ederdi:

““EEllhhaammddüü  lliillllaahhiilllleezzii  aatt’’aammeennaa  vvee  sseekkaannaa  vvee  ccaaaallnnaa  MMüüsslliimmiinn = Bize yedi-
ren, içiren ve bizi Müslümanlar zümresinden k›lan Allah’a hamd olsun.”

Ebû Ümametülbahili’nin bildirdi¤ine göre: Peygamber efendimiz, yeme¤i-
ni yeyip sofra kald›r›laca¤› s›rada flöyle de, dua ederdi:

““EEllhhaammddüü  lliillllaahhii  kkeessiirreenn  ttaayyyyiibbeenn  mmüübbâârreekkeenn  ffiihhii  ggaayyrree  mmeekkffiiyyyyiinn  vveellaa  mmüü--
vveeddddaaiinn  vveellaa  mmüüssttaa¤¤nneenn  aannhhuu  RRaabbbbeennaa = Hamd, Allah’a mahsustur.

Ey Rabb›m›z! Biz, sana pek çok, her pürüzden pak, içi feyzü bereket do-
lu, red ve terk olunmayan, kendisinden müsta¤ni kal›nmayan hamd ile hamd
ederiz!”

““EEllhhaammddüü  lliillllaahhiilllleezzii  kkeeffaannaa  vvee  eerrvvaannaa  ggaayyrree  mmeekkffiiyyyyiinn  vveellaa  mmeekkffuurriinn = Bi-
ze yeterince yediren, içiren, bizi red etmeyen ve nankörlerden k›lmayan Allah’a
hamd ederiz.”

Ebû Hüreyre’nin bildirdi¤ine göre: Peygamber efendimiz, yemekten sonra
ellerini y›kard›.

Peygamber efendimiz dünyaya ve dünyadaki fleylere ehemmiyet vermezdi.
Abdullah bin Mes’ud anlat›r: Kâinât›n efendisi, bir has›r›n üzerinde yat›p

uyumufl ve has›r, bö¤ründe iz yapm›flt›.
Uyan›nca, bö¤rünü o¤uflturdum.
“Babam, anam, sana feda olsun ya Resûlallah! Keflke bize bildirseydin de,

has›r›n üzerine, ondan koruyacak senin için bir fley serseydik?” dedim.
“Sana, yumuflak bir döflek edinsek?” dedik.
Kâinât›n efendisi ““DDüünnyyaayyaa  aaiidd  flfleeyylleerr,,  bbeenniimm  nneemmee  ggeerreekk??  BBeenniimm,,  ddüünnyyaa

iillee  oollaann  mmiissaalliimm,,  hhaalliimm;;  bbiirr  aa¤¤aacc››nn  aalltt››nnddaa  bbiirraazz  ggööllggeelleennddiikktteenn  ssoonnrraa  oonnuu  bb››rraa--
kkaarraakk  yyoolluunnaa  ddeevvaamm  eeddeenn  bbiirr  ssüüvvaarriinniinn  mmiissaallii,,  hhaallii  ggiibbiiddiirr!!”” buyurdu.

Ebû Ümametülbahili’nin bildirdi¤ine göre: Peygamber efendimiz ““AAzziizz  vvee
CCeelliill  oollaann  RRaabbbbiimm,,  bbaannaa  MMeekkkkee  vvââddiissiinnii  aalltt››nn  yyaappmmaayy››  tteekklliiff  bbuuyyuurrdduu..

““HHaayy››rr!!  YYaa  RRaabb!!  BBeenn,,  bbiirr  ggüünn  ttookk  oollaayy››mm,,  bbiirr  ggüünn  ddee,,  aaçç  oollaayy››mm..  AAçç  oolldduu--
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¤¤uumm  zzaammaann,,  ssaannaa  nniiyyaazzddaa  bbuulluunnaayy››mm  vvee  sseennii,,  zziikkrr  eeddeeyyiimm..  TTookk  oolldduu¤¤uumm  zzaammaann
ddaa,,  ssaannaa  hhaammdd  eeddeeyyiimm,,  flflüükkrreeddeeyyiimm!!  ddeeddiimm..”” buyurmufltur.

Hazreti Âifle vâlidemiz anlat›r: Peygamber efendimizin Medîne’ye geliflin-
den vefât›na kadar Ev halk›, üç gece ard arda bu¤day ekme¤inden kar›nlar›n›
doyurmam›flt›r.

Peygamber efendimizin ve Evhalk›n›n, ço¤u zaman, yedikleri arpa ekme¤i
ile hurmadan ibaret olup bunlar da fazla derecede de¤ildi.

Resûlullah efendimiz, vefât›ndan önce, Z›rh gömle¤ini, Evhalk›n›n ekmek-
li¤i için Ebû fiahma ad›ndaki Yahudiden ald›¤› bir Vesk veya otuz Sa’ arpa kar-
fl›l›¤›nda terhin etmifl bulunuyordu.

Hazreti Âifle vâlidemiz “Muhammed aleyhisselâm›, hak din ve Kitabla Pey-
gamber gönderen Allah’a yemin ederek söylerim ki: Yüce Allah’›n, Peygam-
ber gönderdi¤i zamandan ruhunu kabz etti¤i zamana kadar, kendisi, ne bir elek
görmüfl, ne de, elekle elenmifl undan yap›lan ekmek yemifltir!” demifl; “Öyle
ise, arpay› nas›l yerdiniz?” diye sorulunca da “Kepe¤ini (Üf!) diyerek üflerdik!

Kâinât›n efendisi vefât edinceye kadar ne kendisi ne de, Evhalk› ard arda iki
gün arpa ekme¤inden kar›nlar›n› doyurmam›flt›r!

Vallahi, Kâinât›n efendisinin evinde k›rk gece beklerdik de, ne kandil, ne
de, bir atefl yanard›!

Aylar, gelir geçerdi de, Resûlullah Aleyhisselam›n evlerinden herhangi bi-
rinde atefl yanmaz, duman tüttü¤ü görülmezdi!

‹ki ay gelir geçerdi de, Muhammed aleyhisselâm›n evhalk› için ne bir ek-
mek yap›l›r, ne de, bir çömlekte, tencerede yemek piflerdi!

Biz, Esvedeyn’e, yani hurmaya ve suya doyup kand›¤›m›z zaman, Kâinât›n
efendisi, vefât etti.

Peygamber efendimizin, bir günde, karn›nda iki çeflid yemek bir araya gel-
memifl kendisi, karn›n› hurmadan doyurdu¤u zaman, ekmekten doyurmam›fl,
ekmekten doyurdu¤u zaman da, hurmadan doyurmam›flt›r! ‹flte, beni a¤latan
da, budur!” demifltir.

Enes bin Mâlik de “Peygamber efendimizin, Allah’a kavufluncaya kadar, ne
H›van üzerinde bir fley yedi¤ini, ne halis bu¤day unundan yap›lm›fl yufka ek-
mek, ne de, k›zart›lm›fl kuzu kebab› gördü¤ünü bilmiyorum!” demifltir.

(H›van: Yemek yenece¤i s›rada üzerine yemek konulan iskemle, masa gibi
fleye denir.)

Ebû Hüreyre hazretleri, Peygamber efendimizin “Allah’›m! Evhalk›m›
Muhammed’in Evhalk›n› ölmeyecek kadar r›z›kland›r! Muhammed’in ev-
halk›n›n r›zk›n›, ölmeyecek kadar k›l!” diyerek dua etti¤ini bildirmifltir.

Resûlullah efendimiz, yiyece¤i fleyi sofra üzerinde yerdi. Sofra, yolcu
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için haz›rlanan az›k olup yol az›¤› çok kere yuvarlak deri içinde tafl›nd›¤›n-
dan, yiyece¤in ad›, deri kaba çevirilmifl ve ona sofra denilmifltir.

Resûlullah efendimiz, flunu yap›n bunu yap›n demezdi. Mevcut ne varsa
onu yerdi. Hazreti Âifle vâlidemiz anlat›r: Peygamber efendimiz, bana gelir
“YYaann››nnddaa  yyiiyyeecceekk  vvaarr  mm››??”” diye sorard›. “Hay›r!” derdim. Bunun üzerine
“ÖÖyyllee  iissee,,  bbeenn,,  oorruuççlluuyyuumm!!” buyururdu.

Kâinât›n efendisi, yine bir gün, bize gelmiflti. “Ya Resûlallah! Bize, bir
hediye geldi.” dedim. ““NNeeddiirr  oo??”” diye sordu. “Hays’d›r!” dedim. “AAmmaa,,  bbeenn,,
oorruuççlluu  oollaarraakk  ssaabbaahhllaadd››mm..” buyurdu. (Hays; hurma, ya¤ ve kefl kar›flt›r›larak
yap›lan yemektir.)

Peygamber efendimiz; helvay› ve bal› ekmek tiridini, hurma tiridini seb-
ze yemeklerini severdi. Efendimize süt getirilip sunuldu¤u zaman “SSüüttttee  iikkii
bbeerreekkeett  vvaarrdd››rr..” buyururdu.

Abdullah bin Abbas anlat›r: Ben ve Halid bin Velid, Kâinât›n efendisi ile
birlikte Teyzem Meymune bint-i Haris’in evine vard›k. Ümmü Hufeyd,
Kâinât›n efendisine tere ya¤› ve süt hediye etmiflti.

Teyzem “Hediye edilen sütten size vereyim mi?” diye sordu. Kâinât›n
efendisi ““OOlluurr!!”” buyurdu. Teyzem gitti. Bir kabla süt getirdi.

Kâinât›n efendisi, al›p ondan içti. Ben, Kâinât›n efendisinin sa¤›nda
idim. Halid bin Velid, solunda bulunuyordu. Resûlullah, sütten artan›n› ba-
na verip ““SSeenn,,  iiçç!!  ‹‹sstteerrsseenn,,  tteerrcciihheenn  HHaalliidd’’ee  iikkrraamm  eett!!”” buyurdu.

“Ben, senin art›¤›n› içmekte, hiçbir zaman, hiçbir kimseyi, kendime ter-
cih etmem!” dedim.

Bunun üzerine, Resûlullah efendimiz, ““AAllllaahh’’››nn  bbiirr  yyiiyyeecceekk    yyeeddiirrddii¤¤ii
kkiimmssee  ““AAllllaahhüümmmmee  bbaarriikk  lleennaa  ffiihhii  vvee  aatt’’aammnnaa  hhaayyrraann  mmiinnhhüü,,  AAllllaahh’’››mm!!  SSeenn,,
bbuu  yyeemmeekkttee  bbiizziimm  iiççiinn  bbeerreekkeett  iihhssaann  eett!!  BBiizzee,,  oonnddaann  ddaahhaa  hhaayy››rrll››ss››nn››  ddaa,,  yyee--
ddiirr!!””  ddeessiinn!!

AAllllaahh’’››nn,,  ssüütt  iiççiirrddii¤¤ii  kkiimmssee  ddee  ““AAllllaahhüümmmmee  bbaarriikk  lleennaa  ffiihhii  vvee  zziiddnnaa  mmiinn--
hhüü,,  ((AAllllaahh’’››mm!!  SSeenn,,  bbuu  ssüüttttee  bbiizziimm  iiççiinn  bbeerreekkeett  iihhssaann  eett  vvee  oonnddaann,,  bbiizzee  iihhssaa--
nn››nn››  aarrtt››rr..))””  ddeessiinn!!    ÇÇüünnkküü,,  yyiiyyeeccee¤¤iinn,,  iiççeeccee¤¤iinn  yyeerriinnii,,  ssüütttteenn  bbaaflflkkaa  bbiirr  flfleeyy
ttuuttaarr  ddee¤¤iillddiirr..””  buyurdu.” 

Medîneli Müslümanlar, hurmalar›n›n ilk ç›kan›n›, turfandas›n› gördükle-
ri zaman, onu, Peygamber efendimize getirirler; Resûlullah efendimiz de,
eline al›p bereket duas› yapt›ktan sonra, gördü¤ü çocuklardan en küçü¤ünü
ça¤›r›r, ona verirdi. ““BBiirr  eevvddee  hhuurrmmaa  bbuulluunnmmaazzssaa,,  oo  eevviinn  hhaallkk››  aaççtt››rr..”” buyu-
rurdu.

Enes bin Mâlik’in bildirdi¤ine göre: Peygamber efendimiz, kabak yeme-
¤ini severdi. ‹çinde kabak bulunan bir yemek getirildi¤i zaman, kaba¤›, bu-
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lunup Peygamber efendimizin önüne do¤ru itilirdi. Resûlullah efendimiz ko-
yunun en lezzetli eti, s›rt eti oldu¤unu bildirirdi.

Ümmü Eyyub’a “Resûlullah aleyhisselâm, evinizde yedi ay oturmufltu.
Kâinât›n efendisinin, en sevdi¤i yemek hangisi idi?” diye soruldu.

Ümmü Eyyub “O’nun, kendisi için ne bir yeme¤in yap›lmas›n› emretti-
¤ini gördüm, ne de, sevmedi¤i bir yeme¤i yerdi¤ini gördüm. Kendisine, he-
rise, keflkek yapar, hofluna gitti¤ini görürdük de, bu yemek, befl günde, alt›
günde, on günde bir haz›rlan›rd›.” dedi.

Ebû Musa’l’Efl’ari’den de “Kâinât›n efendisinin, tavuk eti yedi¤ini gör-
düm.” dedi¤i bildirilmifltir.

Peygamber efendimiz, yeme¤in dibinde kalan›n› yemeyi sever. ““HHeerr
kkiimm,,  bbiirr  ççaannaakkttaa,,  kkaabbttaa  yyeemmeekk  yyeeddiikktteenn  ssoonnrraa  oonnuu  ss››yy››rr››rrssaa,,  oo,,  oonnuunn  iiççiinn  iiss--
ttii¤¤ffaarr  eeddeerr!!”” buyururdu.

Peygamber efendimiz, yeflil hurma ile birlikte kavun yer yeflil hurma ile
birlikte h›yar yerdi. ““BBuunnuunn  ss››ccaakkll››¤¤››nn››,,  oonnuunn  ssoo¤¤uukklluu¤¤uu  iillee,,  oonnuunn  ssoo¤¤uukklluu--
¤¤uunnuu  ddaa,,  bbuunnuunn  ss››ccaakkll››¤¤››  iillee  kkeesseerr,,  ttaaddiill  eeddeerriizz!!”” buyururdu.

Peygamber efendimizin, flöyle buyurduklar› da, bildirilir: ““EEyy  EEbbûû  ZZeerr!!
EEtt  ppiiflfliirrddii¤¤iinn  zzaammaann,,  oonnuunn  ssuuyyuunnuu  ççoo¤¤aalltt  ddaa,,  kkoommflfluullaarr››nn››  ggöözzeett,,  oonnddaann,,  oonn--
llaarraa  ddaa,,  ppaayyllaaflfltt››rr..””

““KKoommflfluussuu,,  aaçç  oolldduu¤¤uu  hhaallddee,,  kkaarrnn››nn››  ddooyyuurraann  kkiimmssee,,  kkaammiill  mmüü’’mmiinn  ddee¤¤iill--
ddiirr!!””

““AAllllaahh’’aa  iibbaaddeett  eeddiinniizz!!  YYeemmeekk  yyeeddiirriinniizz!!  SSeellaamm››  yyaayy››nn››zz  kkii,,  CCeennnneettlleerree
ggiirreessiinniizz!!””

““BBiirr  kkiiflfliinniinn  yyeemmee¤¤ii,,  iikkii  kkiiflfliiyyee  yyeetteerr..  ÜÜçç  kkiiflfliinniinn  yyeemmee¤¤ii,,  ddöörrtt  kkiiflfliiyyee  yyee--
tteerr..  DDöörrtt  kkiiflfliinniinn  yyeemmee¤¤ii,,  sseekkiizz  kkiiflfliiyyee  yyeetteerr!!””

EEssmmaa  bbiinntt--ii  EEbbii  BBeekkrr,,  ppiiflfleenn  yyeemmee¤¤iinn  kkaayynnaammaass››  vvee  dduummaann››  ggeeççiinncceeyyee
kkaaddaarr  öörrttüüllüü  bbuulluunndduurruullmmaass››nn››  ttaavvssiiyyee  eeddeerr  vvee  KKââiinnââtt››nn  eeffeennddiissiinniinn  ““OO,,  eenn
bbüüyyüükk  bbeerreekkeettttiirr!!””  bbuuyyuurrdduu¤¤uunnuu  iiflfliittttiimm,,  ddeerrddii..

Resûlullah efendimiz, Mekke’nin fethinde Amcas› Ebû Tâlib’in k›z›
Hazreti Ümmühani’nin evine varm›flt›. Ona “YYaann››nn››zzddaa,,  yyiiyyeecceekk  bbiirr  flfleeyy  vvaarr
mm››??” diye sordu. Hazreti Ümmühani “Hay›r! Yaln›z, kurumufl ekmek k›r›n-
t›lar› ve Sirke var! Fakat, bunlar›, sana sunma¤a hayâ ederim!” dedi.

Peygamber efendimiz “OOnnllaarr››,,  ggeettiirr..  SSuuyyuunn  iiççiinnee  uuffaallaa..  TTuuzz  ddaa,,  ggeettiirr!!””
buyurdu. Sirkeyi, onun üzerine döküp yedikten sonra yüce Allah’a flükretti.

““EEyy  ÜÜmmmmüühhaannii!!  SSiirrkkee,,  nnee  ggüüzzeell  kkaatt››kktt››rr!!  SSiirrkkeessii  bbuulluunnaann  bbiirr  eevv,,  kkaatt››kkttaann
mmaahhrruumm  ssaayy››llmmaazz!!”” buyurdu.

“‹çeceklerin hangisi daha lezzetlidir?” diye soruldu¤u zaman, Peygamber
efendimiz “TTaattll››  vvee  sseerriinn  ssuudduurr!!”” buyurmufltur.
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Peygamber efendimiz, Büyutüssukya’dan getirilen tatl› sudan içerdi. Bü-
yutüssukya’daki su, Medîne’ye iki günlük yerde idi.

Peygamber efendimiz ““SSiizzddeenn  bbiirriinniizz,,  bbiirr  flfleeyy  yyeerrkkeenn  ssaa¤¤  eellii  iillee  yyeessiinn..  BBiirr
flfleeyy  iiççeerrkkeenn  ddee,,  ssaa¤¤  eellii  iillee  iiççssiinn..  ÇÇüünnkküü,,  fifieeyyttaann,,  ssooll  eellii  iillee  yyeerr,,  ssooll  eellii  iillee  iiççeerr!!””

““SSiizzddeenn  bbiirriinniizz,,  bbiirr  flfleeyy  iiççeerrkkeenn,,  kkaabb››nn  iiççiinnee  ssoolluummaass››nn!!”” buyurmufl, yeni-
leceklerin ve içileceklerin içine solunmas›n› yasaklad›¤› gibi alt›n ve gümüfl
kablar›n içinde yeyip içmeyi de, kesin olarak yasaklam›flt›r.

Peygamber efendimiz, su içerken, bir bardak suda iki üç kere nefes al›r
ve ““BBuu,,  ddaahhaa  yyaarraarrll››  vvee  ddaahhaa  kkaanndd››rr››cc››dd››rr..””

““SSiizzddeenn  bbiirriinniizz,,  bbiirr  flfleeyy  iiççeeccee¤¤ii  zzaammaann,,  bbiirr  ssoolluukkttaa  iiççmmeessiinn..””
““DDeevveelleerr  ggiibbii,,  bbiirr  ssoolluukkttaa  iiççmmeeyyiinniizz!!  ‹‹kkii  vveeyyaa  üüçç  ssoolluukkttaa  iiççiinniizz!!  SSoonnrraa,,

iiççeeccee¤¤iinniizz  zzaammaann  ““BBiissmmiillllaahh!!””  vvee  aa¤¤zz››nn››zz››  ssuu  kkaabb››nnddaann  kkaalldd››rrdd››¤¤››nn››zz  zzaammaann
ddaa  ““EEllhhaammddüülliillllaahh!!””  ddeeyyiinniizz!!”” buyurmufltur.

Nevfel bin Muaviye “Kâinât›n efendisi, bir fley içerken üç kerre nefes
al›rd›. Evvelinde yüce Allah’›n ismini anar, Besmele çeker, sonunda da, El-
hamdü lillah diyerek hamd ederdi.” demifltir.

Hazreti Âifle’nin bildirdi¤ine göre: Peygamber efendimiz, kendisi için
k›rba içinde sabahleyin kurulan fl›ray› akflamleyin içerdi. Akflamleyin kuru-
lan fl›ray› da, sabahleyin içerdi.

Yemekten önce ve yemekten sonra el y›kamak ve sa¤ el ile yemek ve sa¤
el ile içmek Resûlullah›n adetiydi. Yemekten evvel el y›karken, önce genç-
ler, yemekten sonra, önce yafll›lar y›kard›. 

Taba¤›n kenar›ndan yemek, kendi önünden yemek, sa¤ aya¤› dikip, sol
ayak üstüne oturmak Resûlullah›n sünnetidir. Çok s›cak fley yimemeli ve
koklamamal›d›r. Yerken hiç konuflmamay› Peygamber efendimiz uygun
görmezdi. Atefle tapanlar›n adetidir. Nefl’eli konuflmal›d›r. Tuz ile bafllamak
ve bitirmek Resûlullah›n sünnetidir ve flifâd›r. 

Yeme ve içme bilgisini ö¤renmek, ibadet bilgisini ö¤renmekten önce gelir.
‹slamiyette, önce ç›kan bid’atten biri, doyuncaya kadar yemektir. Hergün et
yemek, kalbe s›k›nt› verir. Melekler sevmez. Eti az yemek ise ahlak› bozar.
Sofra, yani yayg› üstünde yemek ve bunu yere sermek hofl olur. Sofra, deriden
olurdu. Bitkisel yemek çok iyidir. Nebati yemek bulunm›yan sofra ak›ls›z ih-
tiyara benzetilmifltir.

‹mâm-› Ca’fer-i Sad›k, “Mal› ve evlad› çok olmak istiyen bitkisel yemek
çok yisin!.” buyurmufltur. Önce sofraya oturmal›, yeme¤i sonra getirmelidir.
Peygamberimiz, “Ben kulum. Kullar gibi, yere oturup yirim” buyurdu. 

Ac›kmadan yimemeli, çok yememelidir, doymadan kalkmal›, flaflacak
fley olmadan gülmemeli. Peygamber efendimiz,,  ““‹‹yyiilliikklleerriinn  bbaaflfl››  aaççll››kktt››rr..
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KKööttüüllüükklleerriinn  bbaaflfl››  ttookklluukkttuurr”” buyururdu. Yeme¤in tad›, açl›¤›n çoklu¤u ka-
dar artar. Tokluk, unutkanl›k yapar. Kalbi kör eder, alkollü içkiler gibi, ka-
n› bozar. Açl›k, akl› temizler, kalbi parlat›r. 

Fas›klarla, kötü kimselerle birlikte yememeli, içmemelidir. Kaynar ye-
mekleri, örtülü olarak so¤utmal›d›r. Resûlullah efendimiz, ”SSaa¤¤  eell  iillee  yyiiyyiinniizz..
SSaa¤¤  eell  iillee  iiççiinniizz”” buyururdu. Peygamberimiz, ekme¤i sa¤ eli ile al›r, sonra
karpuzu sol eli ile yirdi. Ekme¤i bir eli ile de¤il, iki eli ile koparmal›d›r. 

Lokma küçük olmal› ve iyi çi¤nenmelidir. Sa¤›na, soluna, havaya bak-
mamal›, lokmas›na ve önüne bakmal›d›r. A¤z›n› çok açmamal›d›r. Sofrada
elini, üstüne, bafl›na sürmemelidir. Öksürece¤i ve aks›raca¤› zaman, bafl›n›
geriye çevirmelidir. 

Ça¤›r›lmayan sofraya oturmamal›d›r. Sofrada herkesten çok yememeli-
dir. Karn› doyunca, bunu günah ifllemekte kullanmamak için dua etmelidir.
Bunun k›yametteki hesab›n› düflünmelidir. ‹badet yapmaya kuvvetlenmek
niyeti ile yimelidir. Aç iken de, yavafl yavafl yimelidir. Önce büyükler bafl-
lamal›d›r. Üçten çok “ye” diyerek, kimseye s›k›nt› vermemelidir. Birlikte
yedi¤i zaman, misafirleri doymadan, yemekten elini çekmemelidir. 

Resûlullah efendimiz az yer çok yememek üzerinde çok dururdu. 
“‹nsan kalbi, tarladaki ekin gibidir. Yemek, ya¤mur gibidir. Fazla su, eki-

ni kuruttu¤u gibi, fazla g›da kalbi öldürür.””ÇÇookk  yyiiyyeennii,,  ççookk  iiççeennii  AAllllaahhüü
tteeââllââ  sseevvmmeezz” buyururdu. 

Resûlullah, midenin üçte birinin yemeklere, üçte birinin içeceklere ayr›l-
mas›n› tavsiye buyururdu. Üçte birinin hava pay›, yani bofl olmas› en afla¤›
derecedir. En iyi derece, az yemek ve az uyumakt›r. Çok yemek, hastal›kla-
r›n bafl›, az yemek ilaclar›n bafl›d›r. Bir kiflilik yemek, iki kifliye yetiflir. Mi-
safir, ev sahibinden tuz ile ekmekten baflka fley beklememelidir. Ev sahibi,
misafire lokma uzatmal›d›r. Eline su dökmelidir.

Halife Harunürreflid, misafirinin eline ibrikle su dökerdi. Misafirin sev-
di¤i fleyi, a¤z›na vermelidir. Temiz yere düflürdü¤ünü al›p ona vermelidir.
Kirlendi ise, kediye ve baflka hayvanlara b›rakmal›d›r. Böyle evin bereketi
artar. Torunlar›na bile ulafl›r. Yere düflenler toplanmazsa fleytan yer. Kapta
kalan› s›y›r›p, yemek sünnettir. Hoflaf, ayran gibi fley art›¤›na su koyup, çal-
kalay›p içmek çok sevabd›r. Tabakta, bardakta art›k b›rakmak caizdir.
Resûlullah, müminin art›¤›n› yimesini severdi.

Yemekten sonra diflleri misvak ile kürdanla temizlemek Resûlullah›n
sünnetidir. Temizliktir. Temizlik îmân› kuvvetlendirir. Yemekten sonra ev
sahibine, bereket, rahmet ve ma¤firet ile dua edilir. Sonra, gitmeye izin iste-
nir. Yeme¤e dâvet edilir.
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Yemekte korkunç ve i¤renç fleyler söylememelidir. Ölümden, hastal›k-
tan, bahsetmemeli. Sofraya gelen yemeklere bakmamal›d›r. Bir lokmay› yut-
madan önce, ikinciyi eline almamal›d›r. Yemek aras›nda, birfley için, hatta
namaz için, sofradan kalkmamal›d›r. Namaz› önce k›lmal›d›r. 

E¤er, haz›rlanm›fl yemekler so¤uyacak veya bozulacak ise ve namaz vak-
ti, yemekten sonra k›lmaya elveriflli ise, namazdan önce yemelidir. Yemek
kald›r›ld›ktan sonra, sofradan kalkmal›d›r. Yol üstünde, ayakta, yürürken yi-
memelidir.

A¤z›nda, elinde et, yemek kokusu varken yatmamal›d›r. Çocuklar›n elini
de y›kamal›d›r. Tok iken yatmamal›d›r. G›da maddelerini, lüzumu kadar öl-
çerek almal›, ölçüsüz, çok almamal›d›r. ‹sraf olur. Yiyecek ve içecek kaplar›,
kapakl› olmal›d›r. Nehirden, havuzdan e¤ilip, a¤›z ile içmemelidir. ‹brik, des-
ti a¤z›ndan da içmemelidir. Fincan›n, barda¤›n k›r›k yerinden içmemelidir. 

Yaz›n, serin içmelidir. Resûlullah serin flerbet içmesini severdi. Zemzem
ayakta içilebilir. Yolcu, her suyu ayakta içebilir denildi. Aç karna su içme-
melidir. Suyu yavafl yavafl emerek içmelidir. 

Resûllah efendimiz keflkek yeme¤ini severdi. Herise, yani keflkek piflir-
mesini, Peygamber efendimize, Cebrâil aleyhisselâm ö¤retti. Herise, insan›
çok kuvvetlendirir. Bütün Peygamberler arpa ekme¤i yemifltir. Resûlullah
kabak tatl›s›n› ve mercimek çorbas›n›, av etini ve koyun etini severdi. Koyu-
nun kol ve gö¤üs ve kürek taraf›n› severdi. O¤la¤›n kürek etini çok severdi.
O¤lak etinin hazm› kolayd›r. Herkes için uygundur. 

Erkek hayvan eti, difliden ve esmer et beyazdan daha kolay hazm olur.
Hazm›n›n kolayl›¤› ve lezzeti bak›m›ndan koyunun eti, ine¤in sütü daha iyi-
dir. Av etlerinin en iyisi geyik etidir. Tavflan eti helaldir. Peygamberimiz ye-
mifltir. ‹drar söker, fazlas› uykusuzluk yapar. Herkes için uygundur. Kufl, pi-
liç eti herkes için iyidir. Kümes hayvanlar›ndan eti en iyi olan› tavuktur. 

Peygamberimiz, “SSiirrkkee,,  nnee  ggüüzzeell  yyiiyyeecceekkttiirr”” buyurdu. Sirke, en faydal› ye-
mektir. Hurma da yemektir. Yani ekmek ile yenir. Üzüm, hem yemektir, hem
de meyvedir. Üzümü ekmekle yemek sünnettir. Hurmay› tek yemek sünnettir. 

Kuru üzüm, ceviz, badem yemek sünnettir. Balda flifâ vard›r. Yetmifl Pey-
gamber bala bereket ile dua etmifltir. Resûlullah efendimiz, hurmay› çok se-
verdi. Hurma ile kavun, karpuzu birlikte yerdi. Kavun, karpuz böbrekleri te-
mizler, bafl a¤r›s›n› giderir. Solucan düflürür. Gözlere kuvvet verir. Resûlul-
lah serin flerbetleri çok severdi. Pilav yerken salevât-i flerîfe okumal›d›r. 

Peygamber efendimiz, baklay› kabu¤u ile yemeyi medh etti. Habbetüssev-
da, yani çörek otu derdlere devad›r buyurdu. Cevizi peynirle yemek flifâd›r.
Bunlar› yaln›z yemek zarard›r. Bir fley ile beraber yimelidir. Üzüm çekirde¤i

451



zararl›d›r. Efendimiz, üzüm salk›m›n› sol eline al›r, üzümü sa¤ el ile yerdi. Ay-
va, kalbden s›k›nt›y› giderir. Her kavun, karpuz ve narda bir damla Cennet su-
yu vard›r. Bir nar› yaln›z yimeli, bir damlas› bofl yere gitmemelidir. Nar, çar-
p›nt›ya iyidir. Mideyi kuvvetlendirir. Et k›sm› ile birlikte s›k›l›p içilirse, safra
söker, pekli¤i giderir. ‹ncir, kalbe ferahl›k verir. Kuluncu, sindirim organ› san-
c›lar›n› giderir.

Yeflil h›yar› tuz ile yemek, cevizi hurma ile bal ile yemek Resûlullah›n
sünnetidir. Peygamberimiz, patl›can› medhetti ve zeytin ya¤l› yap›n›z bu-
yurdu. Semizotunu da medh buyurdu. Kereviz, unutkanl›¤› giderir. ‹drar sö-
ker. Kan ve süt yapar. Karaci¤eri temizler. Harflef, ya’ni enginar, safra tafl›-
n› eritir, kan› temizler, damar sertli¤ine iyi gelir. Ter kokusunu da giderir. 

Bir memlekete gelenin, önce biraz çi¤ so¤an yimesi s›hhate iyidir. So¤an,
mikroplara karfl› koyma gücünü artt›r›r. So¤andan sonra kereviz yinirse, fe-
na kokusunu giderir. Sedef otu yemekle de kokusu gider denildi. Resûlulla-
h›n son yedi¤i yeme¤in içinde so¤an vard›. “SSoo¤¤aann  vvee  ssaarr››mmssaa¤¤››  ppiiflflmmiiflfl  oollaa--
rraakk  yyiiyyiinniizz””, buyururdu. Bunlar›n kokusundan melekler incinir. Turp, idrar
söker. Hazm› kolaylaflt›r›r. 

Resûlullah›n ev içinde ve ev d›fl›ndaki hâlleri 

Hazreti Hüseyin anlat›r: Peygamber efendimizin ev içindeki meflgalesini
Babamdan sordum. Babam flöyle anlatt›: 

Peygamber efendimiz, evine giriflinden itibaren vaktini: Allah’a ibadete,
evhalk›n›n ifllerine ve kendi flahsi ifllerine aid olmak üzere üçe ay›rm›flt›.

fiahs›na ay›rd›¤› vakti de, kendisiyle insanlar aras›nda bölüfltürmüfltü. O
vakitte, yan›na insanlardan ancak seçkin sahabileri girerdi. Halka, dinî me-
seleleri, onlar arac›l›¤› ile tebli¤ eder, halk› ilgilendiren hiçbir fleyi yan›nda
tutmaz, biriktirmezdi.

Peygamber efendimizin, Ümmetine aid vakti, fazîlet sahiplerine, dindeki
üstünlük derecelerine göre bölüfltürüp kendilerini ona göre huzûruna ça¤›r-
mak adeti idi. Onlardan kimisi bir hacetli, kimisi iki hacetli, kimisi de, daha
çok hacetli idi.

Peygamber efendimiz, onlar›n dini hacetleriyle meflgûl olur, sorular›na ge-
reken cevaplar› verir, sonra da ““BBuunnllaarr››,,  bbuurraaddaa  bbuulluunnaann,,  bbuurraaddaa  bbuulluunnmmaayyaann--
llaarraa  tteebbllii¤¤  eettssiinn!!  BBaannaa  kkeennddiissii  ggeelliipp  hhaacceettiinnii  aarrzz  eeddeemmeeyyeenn  kkiimmsseenniinn  hhaacceettiinnii
ssiizz  bbaannaa  aarrzz  eeddiinniizz..  MMuuhhaakkkkaakk  kkii,,  hhaacceettiinnii  aarrzz  eeddeemmeeyyeenniinn  hhaacceettiinnii  aarrzz  eeddeenn
kkiimmsseenniinn  aayyaakkllaarr››nn››  KK››yyaammeett  ggüünnüünnddee  AAllllaahh,,  SS››rraatt  üüzzeerriinnddee  ssaabbiitt  kk››llaarr!!”” bu-
yururdu.
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Peygamber efendimizin yan›nda bundan baflka bir fley an›lmaz, dile geti-
rilmezdi. Zaten, kendisi de, hiç kimseden, bundan baflkas›n› kabul etmezdi.

Peygamber efendimizin huzûruna girenler, tâlib olarak girerler, en büyük
ilim zevkini tatm›fl ve onlara delalet edici olduklar› halde, ç›karlard›!.

Hazreti Hüseyin babas›ndan, Peygamber efendimizin, evinden ç›k›fl›nda
ne yapt›¤›n› sordu. Bunlar› da flöyle anlatt›:

Kâinât›n efendisi, d›flar›da konuflmazd›. Ancak, konuflmas›, Müslümanla-
ra yararl› olacak, onlar›, birbirlerine ›s›nd›racak, aralar›ndaki tefrikay›, so-
¤uklu¤u kald›racak ise, konuflurdu.

Her kavmin yüksek hasletli kiflisine ikram eder ve onu, kavminin üzeri-
ne vâli yapard›. Halk›, sak›nd›r›r ve onlardan da, sak›n›rd›. Hiçbir kimseden
güler yüzünü ve güzel huyunu esirgemezdi.

Eshâb›n› göremese, arar, halka, aralar›nda olan bitenleri sorard›. ‹yili¤i,
över ve berkifltirir, kötülü¤ü ise, yerer ve zaifletirdi. Kendisinin her ifli, iti-
dal üzere idi, ihtilafs›zd›. Gaflete düflerler endiflesiyle, Müslümanlar› uyar-
maktan geri durmazd›. Her hali mutad idi.

Resûlullah efendimizin, ibadet ve taat için kendisinde tam bir istidad var-
d›. Ne hakk› tecavüz, ne de, onu yerine getirmekte kusur ederdi. Kendisine
yak›n olanlar, insanlar›n en hay›rl›lar› idiler.

O’nun kat›nda Eshâb›n en üstünü, ö¤ütü en flumüllü ve mertebece en bü-
yü¤ü de, muhtaclara yard›m› ve iyili¤i en güzel oland›. Kâinât›n efendisi,
Allah’› anmad›kça, ne oturur, ne de, kalkard›.

Mecliste yerlerden bir yeri kendisine belirlemez, böyle yapmay›, men
ederdi. Nerede olursa olsun, oturan bir cemaat›n yan›na vard›¤› zaman, üst
bafla geçmez, meclisin sonuna oturur ve böyle yapmalar›n›, Müslümanlara
da, emrederdi.

Kendisiyle birlikte oturan herkese nasibini verir, öyle ikram ederdi ki,
herkes, Resûlullah kat›nda, kendisinden daha k›ymetli bir kimse yok san›r-
d›. Kendisiyle oturan veya gelip hacetini arz eden kimsenin her fleyine, dö-
nüp gidinceye kadar katlan›rd›.

Bir kimse, kendisinden bir hacette, istekte bulununca, onu red etmez, ve-
rir, yahut, tatl› ve yumuflak dille geri çevirirdi. Onun güzel ahlak›, bütün in-
sanlar›, içine alacak kadar geniflti.

Onlara flefkatli bir baba olmufltu. Hak hususunda herkes, O’nun kat›nda
eflit idi. Peygamber efendimizin meclisi; bir ilim, hayâ, sab›r ve emanet mec-
lisi idi.

Meclisinde ne sesler yükselir, ne bir kimse suçlan›r, ne de, ifllenmifl bir
kusur ve hata aç›¤a vurulurdu. Kâinât›n efendisinin meclisinde bulunanlar,
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birbirlerinin dengi olup birbirlerine karfl› üstünlükleri, ancak takva yönün-
dendi. Hepsi de, alçak gönüllü idiler.

Büyüklere tazim ederler, küçüklere flefkat ve merhamet gösterirler, ihti-
yaç sahiplerini, baflkalar›na tercih edip ihtiyaçlar›n› karfl›lama¤a çal›fl›rlar,
garib, yabanc› olanlar› korur ve kollarlard›.

Peygamber efendimiz daima güler yüzlü, yumuflak huylu idi. Esirgeme-
si, ba¤›fllamas› boldu. Kat› kalbli de¤ildi.

Hiç kimse ile çekiflmezdi. Hiç ba¤›r›p ça¤›rmaz, kötü söz söylemezdi.
Hiç kimseyi ay›plamazd›. Cimri de¤ildi. Hofllanmad›¤› fleye göz yumard›.
Uman›, umutsuzlu¤a düflürmez, bir fley hakk›ndaki hoflnudsuzlu¤unu aç›¤a
vurmazd›.

Resûlullah efendimiz üç fleyden uzak dururdu:
‹nsanlarla çekiflmekten,
Çok konuflmaktan,
Yarars›z, bofl fleylerle u¤raflmaktan.
‹nsanlar› da, üç fleyde kendi hallerine b›rak›rd›:
Hiçbir kimseyi ne yüzüne karfl›, ne de, arkas›ndan k›namaz, ay›plamazd›.
Hiç kimsenin ay›p ve kusurunu araflt›rmazd›.
Hiç kimseye, hakk›nda sevapl› ve hay›rl› olmayan sözü söylemezdi.
Peygamber efendimiz, konuflurken, huzûrunda bulunanlar, bafllar›na kufl

konmufl gibi, sessiz ve hareketsiz dururlar, sözünü bitirip susunca, söyleye-
ceklerini söylerler, fakat, kendisinin yan›nda asla tart›flmaz ve çekiflmezlerdi.

Peygamber efendimizin yan›nda birisi konuflurken, konuflmas›n› bitirin-
ceye kadar öbürleri susarlard›. Peygamber efendimizin yan›nda en sonraki-
nin sözü ile en öncekinin sözü farks›zd›.

Meclisinde bulunanlar, bir fleye gülerlerse, O da, onlara uyarak güler, bir
fleye hayret ederlerse, O da, onlara uyarak hayret ederdi.

Huzûruna gelen gariplerin, yabanc›lar›n sözlerinde ve sorular›ndaki ka-
bal›k ve k›r›c›l›¤a Eshâb› da, kendisi gibi davrans›nlar diye katlan›rd›.

““BBiirr  iihhttiiyyaaçç  ssaahhiibbiinniinn  iihhttiiyyaacc››nn››  ttaalleepp  eettttii¤¤iinnii  ggöörrddüü¤¤üünnüüzz  zzaammaann,,  iihhttiiyyaa--
cc››nn››  eellee  ggeeççiirrmmeessii  iiççiinn  oonnaa  yyaarrdd››mm  eeddiinniizz!!”” buyururdu.

Gerçe¤e uygun olmayan övmeyi kabul etmezdi. Hakka tecavüz etmedik-
çe, hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Hakka tecavüz etti¤i zaman da, ya onu
men ederek sözünü keser, yahut Meclisten kalk›p giderdi. Kâinât›n efendisi-
nin susmas›, dört fley üzerine; hilm, hazer, takdir, tefekkür üzerine idi.

Takdir, insanlara eflit bak›fl ve dinleyiflte; Tefekkür, dünya ve Ahiret iflle-
rini düflünmesinde göze çarpard›. Hilm ve sabr›, kendisinde toplam›flt›. Dün-
yaya ait hiçbir fley, kendisini k›zd›rmazd›.
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Hazere gelince; bu haslette, kendisinde dört haslet toplanm›flt›:
En iyiyi, tâbi olmak için al›rd›.
Çirkin olan fleyleri, geri durulmas› için, b›rak›rd›.
Görüflünü, ümmetinin yarar›na olan fleylerde harcard›.
Himmetini, ümmetinin dünya ve Ahiret mutluluklar›n› sa¤l›yacak fleyler

üzerinde toplard›.
Kâinât›n efendisinin herhangi bir fley için “Hay›r!” dedi¤i olmazd›. Yap-

mak istedi¤i bir fley kendisinden istenildi¤i zaman “Olur!” buyurur, yapmak
istemedi¤i bir fley kendisinden istenilince, susar, onu yapmak istemedi¤i,
kendisinin bu susuflundan anlafl›l›rd›.

Herkesin dünya ve ahiret saadeti için çal›fl›rd›. Bir gazâda, kafirlerin yok
olmas› için dua buyurmas› istendi¤inde, ””BBeenn,,  llaanneett  eettmmeekk  iiççiinn,,  iinnssaannllaarr››nn
aazzaabb  ççeekkmmeessii  iiççiinn  ggöönnddeerriillmmeeddiimm..  BBeenn,,  hheerrkkeessee  iiyyiilliikk  eettmmeekk  iiççiinn,,  iinnssaannllaarr››nn
hhuuzzûûrraa  kkaavvuuflflmmaass››  iiççiinn  ggöönnddeerriillddiimm,,”” buyurdu.

Enbiya sûresinin yüzyedinci âyetinin meâl-i flerîfinde, ““SSeennii,,  ââlleemmlleerree  rraahh--
mmeett,,  iiyyiilliikk  iiççiinn  ggöönnddeerrddiikk”” buyurulmufltur. Bunun için herkesin iyi¤i için u¤-
rafl›rd›. 

Hind bin Ebi Hale Peygamber efendimizin yürüyüflünü flöyle anlat›r:
Kâinât›n efendisi, yürürken, ayaklar›n›, yerden canl›ca kald›r›r, iki yan›-

na sal›nmaz, ad›mlar›n›, genifl atar, yüksek bir yerden iner gibi önüne do¤ru
e¤ilir, vakar ve sükunetle, rahat yürürdü. 

Bakmak istedi¤i, bakaca¤› tarafa, tamamiyle dönerek bakard›.
Etraf›na gelifligüzel bak›nmazd›.
Yer yüzüne bak›fl›, semaya bak›fl›ndan uzundu.
Yer yüzüne bak›fl› da, göz ucu ile idi.
Yürürken, Sahabilerinin gerisinde yürürdü.
Birisiyle karfl›laflt›¤› zaman, önce, kendisi selâm verirdi.
Ebû Hüreyre hazretleri de flöyle anlat›r: 
Yürüyüflte, Kâinât›n efendisinden daha h›zl› bir kimse görmedim. Yürür-

ken, yer yüzü, sanki O’nun aya¤›n›n alt›nda dürülürdü!
Biz, ard›ndan yetiflmek için kendimizi son derecede zorlar, s›kard›k.

Kâinât›n efendisi ise, yürürken, kendisini hiç s›kmazd›.
Enes bin Mâlik’in bildirdi¤ine göre: Peygamber efendimiz, birisiyle kar-

fl›laflt›¤› zaman, Musafaha eder, o kimse, elini çekmedikçe, Peygamber efen-
dimiz de, elini çekmez, o kimse, yüzünü çevirmedikçe, Peygamber efendi-
miz de, ondan yüzünü çevirmezdi. (Musafaha; iki kiflinin, karfl›lafl›nca,
avuçlar›n›n yüzlerini, içlerini birbirine yap›flt›r›p birbirlerinin yüzlerine ba-
k›flmalar› demektir.)
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Enes bin Mâlik hazretleri anlat›r: Efendimize, “Ya Resûlullah! Bâz›m›z,
bâz›m›za e¤ilsin mi?” diye sorduk. “HHaayy››rr!!” buyurdu. “Bâz›m›z, bâz›m›zla
kucaklafls›n m›?” diye sorduk. “HHaayy››rr!!  FFaakkaatt,,  MMuussaaffaahhaa  eeddiinniizz!!”” buyurdu.

Bera bin Azib de, Peygamber efendimizin ““‹‹kkii  MMüüssllüümmaann  kkaarrflfl››llaaflfl››pp
sseellââmmllaaflfl››rr  vvee  MMuussaaffaahhaa  eeddeerrlleerrssee,,  oonnllaarr,,  ddaahhaa  bbiirrbbiirrlleerriinnddeenn  aayyrr››llmmaaddaann  öönn--
ccee  mmaa¤¤ffiirreett  oolluunnuurrllaarr!!”” buyurdu¤unu bildirir.

Kâinât›n efendisi, daima düflünceli idi. Kendisinin susmas›, konuflmas›n-
dan uzun sürerdi. Resûlullah, lüzumsuz yere konuflmazd›. Söze bafllarken
de, sözü bitirirken de, Allah’›n ismini anard›.

Konuflurken, k›sa ve özlü kelimelerle konuflurdu. Resûlullah›n sözleri,
hep gerçek ve yerinde idi. Resûlullah konuflurken, ne fazla, ne de, eksik söz
kullan›rd›.

Kimsenin gönlünü k›rmaz, kimseyi hor görmezdi. En ufak nîmete bile
sayg› gösterir, hiçbir nîmeti yermezdi. Bir nîmeti, ne hofluna gitti¤i için över,
ne de, hofllanmad›¤› için yererdi. 

Resûlullah efendimiz, dünya için, dünya iflleri için k›zmazd›. Fakat, bir
hak çi¤nenmek istenildi¤i zaman, onun hakk›n› almad›kça, hiçbir fley, k›z-
g›nl›¤›n›n önüne geçemezdi.

Kendi flahs› için asla k›zmaz ve öc almazd›. Bir fleye iflaret edece¤i za-
man, parma¤› ile de¤il, bütün eli ile iflaret ederdi. Hayret ve taaccüp etti¤i
zaman, elinin duruflunu, tersine çevirir, yani avucu gö¤e do¤ru ise, onu, ye-
re do¤ru, yere do¤ru ise, gö¤e do¤ru çevirirdi. Konuflurken, el hareketi ya-
par, sa¤ elinin avucunu, sol elinin bafl parma¤›n›n iç taraf›na vurur dururdu.
K›zd›¤› zaman, k›zg›nl›ktan hemen vaz geçer ve k›zg›nl›¤›n› belli etmezdi.

Neflelendi¤i, ferahland›¤› zaman, gözlerini yumard›. En fazla gülmesi, gü-
lümsemekti. Gülümserken de, a¤z›ndaki diflleri, inci taneleri gibi görünürdü.

Ebû Sa’id-i Hudrî hazretleri anlat›r: Resûlullah efendimiz, hayvana ot ve-
rirdi. Deveyi ba¤lard›. Evini süpürürdü. Koyunun sütünü sa¤ard›. Ayakka-
b›s›n›n sökü¤ünü dikerdi. Çamafl›r›n› yamard›. Hizmetçisi ile birlikte yerdi.
Hizmetçisi el de¤irmeni çekerken yorulunca, ona yard›m ederdi. Pazardan
öte beri al›p torba içinde eve getirirdi. Fakirle, zenginle, büyükle, küçükle
karfl›lafl›nca, önce selâm verirdi. Bunlarla müsafeha etmek için, mubarek eli-
ni önce uzat›rd›. 

Köleyi, efendiyi, siyah› ve beyaz› bir tutard›. Her kim olursa olsun, ça-
¤›r›lan yere giderdi. Önüne konulan fleyi, az olsa da, hafif, afla¤› görmez-
di. ‹yilik etmesini sever idi. Herkesle iyi geçinirdi. Güler yüzlü, tatl› sözlü
idi. Söylerken gülmezdi.

Üzüntülü görünürdü. Fakat, çat›k kafll› de¤ildi. Afla¤› gönüllü idi. Hey-
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betli idi sayg› ve korku has›l ederdi. Fakat, kaba de¤ildi. Nazik idi. Cömerd
idi. Fakat, israf etmez, faydas›z yere birfley vermezdi. Herkese ac›r idi. Kim-
seden birfley beklemezdi. Saadet, huzûr isteyen, Onun gibi olmal›d›r.

Her Müslüman Resûlullah›n bu hallerini kendine örnek almal›d›r. Allahü
teâlân›n ahlak› ile ahlaklanmak, her müslümana laz›md›r. Çünkü, Resûlullah
efendimiz ““AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  aahhllaakk››  iillee  hhuuyyllaann››nn››zz!!”” buyurdu.

Mesela, Allahü teâlân›n s›fatlar›ndan biri “Settar”d›r. Yani günahlar› örtü-
cüdür. Müslüman›n da din kardeflinin ayb›n›, kusurunu örtmesi laz›md›r. Al-
lahü teâlâ, kullar›n›n günahlar›n› affedicidir. Müslümanlar da, birbirlerinin ku-
surlar›n›, kabahatlerini affetmelidir. Allahü teâlâ kerîmdir, rahimdir. Yani
lütfu, ihsan› boldur ve merhameti çoktur. Müslüman›n cömerd ve merhametli
olmas› laz›md›r. Bütün güzel ahlak da böyledir.

Resûl aleyhisselâm›n güzel huylar› pek çoktur. Her müslüman›n bunlar›
ö¤renmesi ve bunlar gibi ahlaklanmas› laz›md›r. Böylece, dünyada ve ahiret-
te felaketlerden, s›k›nt›lardan kurtulmak ve O ikicihan efendisinin flefaatine
kavuflmak nasip olur.

Resûlullah›n giydi¤i elbiseler 

Peygamber efendimizin bir tane H›bere elbisesi vard›. H›bere; pamuk ve
keten ipli¤inden dokunan çizgili, yollu Yemen kumafl›na denir. Peygamberi-
miz, H›bere elbisesini giymeyi çok severdi.

Peygamberimizin, bir de Uman ifli iki ‹zar’› vard›. Belden afla¤›s›na tutu-
lan fota ve pefltamala ‹zar denir. Peygamberimizin, k›ldan dokunmufl, üzerin-
de deve semerlerini and›ran birtak›m çizgiler bulunan ‹zar›ms› bir fotas› daha
vard› ki, bununla, d›flar› ç›kt›¤›, olurdu.

Ebû Bürde “Ziyâretine vard›¤›m›z zaman Hazreti Âifle, bize Mülebbede di-
ye an›lan s›r›nm›fl, keçeleflmifl bir elbise ile Yemen’de yap›lan kal›n bir ‹zar ç›-
kar›p yemin ederek “Resûlullah aleyhisselâm›n Ruhu, iflte, bunlar›n içinde
al›nd›!” dedi.”

Peygamberimiz, so¤uk k›fl gecelerinde namazlar›n› da, dokumas› ne
pek sert, ne de, pek yumuflak olmayan yün bir fota tutunmufl olarak k›-
lard›.

Peygamberimiz, erkek Mü’minlerin, bellerine tuttuklar› ‹zar’›, ancak,
baca¤›n yar›s›na, yumuflak etine ve biraz daha afla¤›s›na kadar uzatabile-
ceklerini, fakat, topuklara kadar uzatamayacaklar›n› bildirmifl.

Büyüklük taslamak için izarlar›n› yerde sürükleyen erkeklere, K›yamet gü-
nünde,,  yyüüccee  AAllllaahh››nn  RRaahhmmeett  nnaazzaarr››yyllaa  bbaakkmmaayyaaccaa¤¤››nn››  hhaabbeerr  vveerrmmiiflfl  CCaabbiirr  bbiinn
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SSüülleeyymm’’ee  ““‹‹zzaarr››nn››,,  yyaarr››  bbaaccaa¤¤››nnaa  kkaaddaarr  kkaalldd››rr!!  BBuunnuu,,  yyaappaammaazzssaann,,  ttooppuukkllaarr››nnaa
kkaaddaarr  uuzzaatt!!  YYeerrddee  ssüürrüükklleenneecceekk  kkaaddaarr  uuzzaattmmaakkttaann  ssaakk››nn!!  ÇÇüünnkkii,,  bbuu,,  gguurruurr  aallââ--
mmeettiiddiirr..  AAllllaahh  iissee,,  gguurruurrllaannmmaayy››  sseevvmmeezz!!”” buyurmufltur.

Bunun için, Abdullah bin Ömer, ‹zar›n›, bacaklar›n›n yar›s›na kadar uzat›r,
gömle¤ini onun üzerinde, Ridas›n› da, gömle¤inin üzerinde bulundururdu.

Peygamberimizin, giyinip gelen Heyetlerin yan›na ç›kt›¤› Hadrami Ridas›-
n›n uzunlu¤u: Dört arfl›n, eni: ‹ki arfl›n bir kar›fl k›ymeti de: Bir dinard›. Ren-
gi, yeflildi.

Peygamberimizin bu Ridas›, Halifeler devrinde dürülüp bir bohça içinde
Halifeler kat›nda bulundurulurdu. Halifeler, Ramazan ve Kurban bayramlar›n-
da onu giyerlerdi.

Peygamberimizin Suhar ifli iki elbisesi vard›. Suhar, Uman’da bir kasaba-
d›r. Peygamberimizin Suhar ifli gömle¤i de, vard›. Suhar kasabas›nda yap›lan
gömlek, Suhari diye an›l›r. Peygamberimizin en çok sevdi¤i elbise, Kamis
(Gömlek) idi. Kamis, yaln›z pamuk ipli¤i ile dokunmufl bezden yap›lan göm-
le¤e denir. Peygamberimizin gömleklerinin boylar› kol uzunlu¤u, bile¤e ka-
dard›. Habefl Necaflisinin Peygamberimize gönderdi¤i hediyeler aras›nda bir
de, gömlek vard›.

Peygamber efendimizin, tek kat pamuk ipli¤inden dokunmufl bezden yap›l-
m›fl gömle¤i vard›. Suhul, Yemen kariyelerinden olup orada tek kat pamuk ip-
li¤inden dokunmufl bezden yap›lan elbiselere Suhuliye denir. Habefl Necaflis-
inin Peygamberimize gönderdi¤i hediyeler aras›nda bir de, don bulunuyordu.

Peygamberimizin beyaz bir elbisesi de vard›. Efendimiz, ““EEllbbiisseelleerriinniizzddeenn,,
bbeeyyaazz››nn››  ggiiyyiinniizz!!  DDiirriilleerriinniizz,,  bbeeyyaazz  eellbbiissee,,  ggiiyyssiinn..  ÖÖllüülleerriinniizzii  ddee,,  bbeeyyaazz  kkeeffee--
nnee  ssaarr››nn››zz!!  ÇÇüünnkkii,,  oo,,  ggiiyyiimmlleerriinniizziinn  hhaayy››rrll››ss››  vvee  iiyyiissiiddiirr!!”” buyurmufltur.

Peygamberimizin yeflil elbise giydi¤i de, görülmüfltür. Ebû Rimse, Pey-
gamberimizi, üzerine iki parça altl› üstlü, yeflil elbise giymifl oldu¤u halde,
gördü¤ünü söyler.

Peygamberimiz, k›rm›z› (Alacal›) Hulle de, giyerdi. Bera’ bin Azib “K›r-
m›z› (Alacal›) Hulle içinde, saçlar›, kulak yumufla¤›na ulaflanlar aras›nda
Resûlullah aleyhisselâmdan daha güzelini görmedim!” demifltir. Peygamberi-
mizin Cuma ve Bayramlarda, üzerine giydi¤i k›rm›z› bir Cübbesi vard›. Pey-
gamberimizin bir tane de, Yemen ifli Cübbesi bulunuyordu. Peygamberimiz,
yenleri (Kol a¤›zlar›) dar olan fiam ifli bu Cübbeyi, seferlerde giyerdi.

Peygamberimiz, ‹ran fiahlar›n›n giydikleri Taylesan kumafl›ndan yap›lm›fl,
yakas›nda atlastan bir parça, ete¤inin ön ve arkadaki iki aç›k yan›nda ve yen-
leri üzerinde atlastan birer çevre k›vr›nt›s› bulunan bu Cübbeyi de savafllarda
düflmanlarla karfl›laflt›¤› s›ralarda giyerdi.
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Hazreti Âifle’nin vefât›na kadar yan›nda bulunan bu Cübbe’yi, ondan son-
ra, Esma bint-i Ebi Bekr alm›flt›. Peygamberimizin giymifl oldu¤u bu Cübbe-
nin y›kant›siyle hastalar y›kan›r, flifâ bulurdu.

Dumetülcendel Hâkimi Ükeydir’in öldürülen kardefli Hassan’›n, erifli ve ›r-
gac› ibrifliyle dokunmufl atlas kumafltan yap›lm›fl, iflleme yerlerine alt›n s›rma
ile hurma yapraklar› ifllenmifl Cübbesi, Peygamberimize gönderilmiflti.

Peygamberimiz, bu Cübbeyi giyerek Minbere ç›k›p oturmufl, hiç konuflma-
dan Minberden inmiflti. Müslümanlar, ellerini, ona, sürüyorlar bak›yorlar gü-
zelli¤ine hayran oluyorlard›.

Peygamberimiz ““SSiizz,,  bbuunnuunn  ggüüzzeellllii¤¤iinnee  mmii  flflaaflfl››yyoorrssuunnuuzz??  BBuu,,  ppeekk  mmii  hhoo--
flfluunnuuzzaa  ggiittttii??”” diye sordu. “Biz, bundan daha güzel bir elbise görmedik!” de-
diler.

Peygamberimiz ““VVaarrll››¤¤››mm,,  KKuuddrreett  EElliinnddee  bbuulluunnaann  AAllllaahhaa  yyeemmiinn  eeddeerriimm  kkii
SSaa’’dd  bbiinn  MMuuaazz’’››nn  CCeennnneetttteekkii  MMeennddiilllleerrii,,  ggöörrddüü¤¤üünnüüzz  flfleeyyddeenn  ddaahhaa  ggüüzzeell  vvee
hhooflflttuurrllaarr!!””  buyurdu.

Peygamberimiz, kendisine hediye edilmifl olan Atlas bir Kaftan› giyip na-
maz k›ld›. Namazdan döner dönmez, onu, nefret edercesine, hemen üzerinden
ç›kard›.

““BBuu,,  MMüüttttaakkiilleerree  yyaarraaflflmmaazz!!”” buyurdu. Onu, Hazreti Ömer’e gönderdi. “Ya
Resûlallah! Onu, ç›karmakta ne için acele ettiniz?” diye sordular.

Peygamberimiz, ““CCeebbrrââiill,,  bbuunnuu,,  ggiiyymmeekktteenn  bbeennii  nneehhyy  eettttii!!”” buyurdu. Haz-
reti Ömer, a¤layarak gelip “Ya Resûlallah! Sen, giymek istemedi¤in bir fleyi
bana verdin!? Bunu ne yapay›m?” dedi.

Peygamberimiz “BBeenn,,  oonnuu,,  ssaannaa  ggiiyyeessiinn  ddiiyyee  vveerrmmeeddiimm..  AAnnccaakk,,  ssaattaass››nn  ddii--
yyee  vveerrddiimm..””  Buyurdu. Hazreti Ömer, bu Kaftan›, iki bin dirheme satt›.

Rum Kral›, peygamberimize, Atlastan, alt›n s›rmal›, uzun yenli bir kürk he-
diye etmiflti. Peygamberimiz, onu giyince, halk “Ya Resûlallah! Bu, Sana, Se-
madan m› indirildi?” dediler.

Peygamberimiz “PPeekk  mmii  hhooflfluunnuuzzaa  ggiittttii??  VVaarrll››¤¤››mm,,  KKuurreett  EElliinnddee  bbuulluunnaann
AAllllaahhaa  yyeemmiinn  eeddeerriimm  kkii::  SSaa’’dd  bb..  MMuuaazz’’››nn  CCeennnneetttteekkii  MMeennddiilllleerriinnddeenn  bbiirr  MMeenn--
ddiill  bbiillee  bbuunnddaann  ddaahhaa  hhaayy››rrll››,,  ddaahhaa  ggüüzzeellddiirr!!”” buyurdu.

Sonra da, o Kürkü, Hazreti Cafer b. Ebi Tâlib’e gönderdi. Hazreti Cafer,
onu, s›rt›na giyince, Peygamberimiz “BBeenn,,  bbuunnuu,,  ssaannaa  ggiiyyeessiinn  ddiiyyee  ggöönnddeerrmmee--
mmiiflflttiimm!!??”” buyurdu. Hazreti Cafer “Onu, giymeyip de, ne yapaca¤›m?” diye
sordu. Peygamberimiz; ““NNeeccaaflflii’’yyee  ggöönnddeerr!!”” buyurdu.

Peygamberimize, Siyera diye an›lan ipekli kumafltan yol yol sar› çubuklu,
altl› üstlü bir Elbise hediye edilmiflti. Peygamberimiz, bu elbiseyi de, Hazreti
Ali’ye gönderdi.
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Hazreti Ali’nin onu, giydi¤ini görünce, Peygamberimizin yüzünde k›z-
g›nl›k alameti belirdi. ““BBeenn,,  oonnuu,,  ssaannaa  ggiiyymmeenn  iiççiinn  ggöönnddeerrmmeeddiimm..  BBaaflflöörrttüü--
ssüü  oollmmaakk  üüzzrree  kkaadd››nnllaarr  aarraass››nnddaa  ppaarrççaallaayyaass››nn  ddiiyyee  ggöönnddeerrddiimm..”” buyurdu.

Bunun üzerine, Hazreti Ali, onu, parçalay›p Ehl-i Beyt kad›nlar› aras›n-
da bölüfltürdü.

Habefl Necaflisinin, Peygamberimize gönderdi¤i hediyeler aras›nda, M›-
s›r ifli bir palto da, bulunuyordu.

Peygamberimizin, yünlü siyah elbise giydi¤i de, olmufltur.
Hazreti Âifle “Resûlullah aleyhisselâm için, siyah yünden bir elbise yap›l-

m›flt›.
Onu, giyip içinde terleyince, yünün kokusunu duydu. Hemen, onu, s›rt›n-

dan ç›kar›p b›rakt›. Çünki, O, yaln›z güzel kokudan hofllan›rd›.” demifltir.
Hazreti Ömer, çarfl›da, Mescid’in kap›s›nda sat›fla ç›kar›lan Siyera, ‹steb-

rak cinsinden ipekli, altl› üstlü bir elbise görüp onu, Peygamberimize getirdi.
“Ya Resûlallah! Bunu, sat›n alsan da, Cuma günlerinde, bayramlarda, ya-

n›na heyetler geldi¤i s›ralarda giysen!” dedi.
Peygamberimiz ““BBuu,,  aannccaakk  AAhhiirreettttee  nnaassiibbii  bbuulluunnmmaayyaannllaarr››nn  eellbbiisseessiiddiirr!!

BBuunnuu,,  aannccaakk,,  AAhhiirreettttee  nnaassiibbii  bbuulluunnmmaayyaannllaarr,,  ggiiyyeerr!!”” buyurdu. Sonra, Kendi-
sinde bulunan Atlas bir Cübbe’yi, Hazreti Ömer’e gönderdi. Hazreti Ömer,
onu al›p Peygamberimizin yan›na geldi. “Ya Resûlallah! Senin “Bu, ancak
Ahirette nasibi olmayanlar›n elbisesidir. Bunu, ancak, Ahirette nasibi olma-
yan, giyer!” buyurdu¤unu iflittim. Sonra da, onu, bana gönderdin!?” dedi. Pey-
gamberimiz ““SSeenn,,  bbuunnuu  ssaatt››pp  bbeeddeellii  iillee  bbiirr  iihhttiiyyaacc››nn››  kkaarrflfl››llaayyaass››nn,,  oonnddaann  yyaa--
rraarrllaannaass››nn  ddiiyyee  ggöönnddeerrddiimm..  YYookkssaa,,  ggiiyyeessiinn  ddiiyyee  ggöönnddeerrmmeeddiimm!!”” buyurdu.

Peygamberimiz ““fifiööhhrreett  vvee  ggöösstteerriiflfl  iiççiinn  eellbbiissee  ggiiyyeenn  kkiimmssee  oonnuu,,  bb››rraakk››nnccaa--
yyaa  kkaaddaarr  AAllllaahh,,  oonnddaann  yyüüzz  ççeevviirriirr!!””  ““KK››yyaammeett  ggüünnüünnddee,,  oonnaa  zziilllleett  eellbbiisseessii  ggiiyy--
ddiirriirr!!””

““fifiööhhrreett  vvee  ggöösstteerriiflfl  iiççiinn  eellbbiissee  ggiiyyeenn  kkiimmsseeyyee,,  KK››yyaammeett  ggüünnüünnddee,,  AAllllaahh
oonnuunn  ggiibbiissiinnii  ggiiyyddiirriirr..””  ““SSoonnrraa  ddaa,,  oonnuu,,  aatteeflflllee  aalleevvlleennddiirriirr!!”” buyurmufllard›r.

Bürde; Yemen ifli, çubuklu, çizgili kumafl olup ‹hram gibi, bedene bürü-
nülür.

Aba ve h›rkaya da, Bürde denir. Sehl b. Sa’d der ki “Resûlullah
aleyhisselâma, bir kad›n, dokudu¤u kenarl› bir Bürdeyi getirdi.

“Ya Resûlallah! Bunu, kendi elimle dokudum. Sana giydirmeye getirdim.”
dedi. Resûlullah da, ihtiyac› oldu¤u için, onu, kabul etti.

Bu Bürdeyi bürünmüfl olarak yan›m›za ç›kt›. Cemaattan biri, ona elini sü-
rüp “Ya Resûlallah! Bu Bürdeden daha güzeli olamaz! Bunu, bana giydir-
sen?” dedi. Resûlullah efendimiz ““OOlluurr!!”” buyurdu.
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Mecliste, oturduktan sonra eve döndü. Bürdeyi dürüp o kimseye gönderdi.
Cemaat, “Sen, hiç de, iyi etmedin! Resûlullah›n giydi¤i ve ihtiyac› oldu¤u bir
fleyi, kendisinden istedin!? Sen de, bilirsin ki: Resûlullah aleyhisselâm, hiçbir
istekliyi red etmez, bofl çevirmez!” diyerek k›nad›lar.

O kimse de “Vallahi, ben, bunu, giymek için istemedim. Fakat, öldü¤üm
gün, kefenim olsun diye istedim!” dedi. 

Gerçekten de, o Bürde, öldü¤ü gün, kefeni oldu.

Ka’b bin Züheyr’e verdi¤i h›rka 

Resûlullah efendimiz, Tebük’te, Eyle halk›na bir Eman Ferman› yaz›p ver-
di¤i zaman, eman alameti olmak üzre bir de, Bürde (H›rka) vermiflti.

Ebül’Abbas Abdullah bin Muhammed, bu Bürde’yi, onlardan üç yüz dina-
ra sat›n ald›. Abbas o¤ullar›, bu H›rkaya, seleften halefe tevarüs ettiler.

Halifeler, bayram günlerinde onu üzerlerine giyip Peygamberimize aid
Âsâ’y› ellerine alarak d›flar› ç›kt›klar› zaman, kalbler ürperir, gözler karar›rd›.

Meflhur Arap flairlerinden Ka’b bin Züheyr, af dilemek ve Müslüman ol-
mak için Peygamberimize gelip içinde “fiüphe yok ki: Resûlullah, do¤ru yolu
gösteren bir Nûr, kötülükleri yok etmek için Allah›n s›y›r›lm›fl keskin, yal›n
k›l›çlar›ndan bir k›l›çt›r!” beyti de, bulunan (Banet Süad) kasidesini okudu¤u
zaman, Peygamberimiz, s›rt›ndaki Bürdesini (H›rkas›n›) ç›kar›p ona giydirdi.

Hazreti Muaviye, halifeli¤i s›ras›nda, Ka’b bin Züheyr’e “Resûlullah›n
H›rkas›n›, bize sat!” diye haber sald›. Kendisine on bin dirhem gönderdi.

Ka’b bin Züheyr “Ben, Resûlullah›n H›rkas›n› giymek hususunda hiç kim-
seyi, kendime tercih edemem!” diyerek Hazreti Muaviye’nin dile¤ini reddetti.

Ka’b bin Züheyr, vefât etti¤i zaman, Hazreti Muaviye onu, Ka’b’›n o¤ul-
lar›ndan yirmi bin dirheme sat›n ald›. Peygamberimizin, Ka’b bin Züheyr’e
vermifl oldu¤u bu mübârek H›rka, Halifeden Halifeye tevarüs edilerek geçti.

Emevi saltanat›n›n çöküflünden sonra ilk Abbasi Halifesi Ebül’Abbas Sef-
fah bin Abdullah bin Muhammed taraf›ndan üç yüz dinara sat›n al›nd›.

Bayramlarda Halifeler taraf›ndan giyildi. Halife Muktedir’in, öldürüldü¤ü
zaman kan›, bulaflarak kirlendi. Abbasiler, M›s›r’a gelirken, onu, yanlar›nda
getirdiler. Yavuz Sultan Selim, M›s›r’› al›p Halife oldu¤u zaman M›s›r’daki
“Mübârek Emanetler” aras›nda bu mübârek H›rka da, ‹stanbul’a getirildi.

‹stanbul’da Topkap› H›rka-› Seadet Dairesinde herkes taraf›ndan ziyâret
olunan bu mübârek H›rka: 1,24 santim boyunda, genifl kollu siyah yünlü ku-
mafltan yap›lm›flt›r.

H›rkan›n içi, kaba dokunmufl krem renk yünlü kumafl kapl›d›r. Önünde sa¤
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taraf›ndan 0,23x0,30 eb’ad›nda bir parças› noksand›r. Sa¤ kolunda da, eksik-
lik vard›r. H›rka, yer yer y›pranm›flt›r.

Müteaddid bohçalara sar›lm›fl olarak 0,57x0,45x0,21 ebad›nda üstten aç›-
l›r kapakl› alt›n bir çekmece içindedir. H›rka-i Seadetin, bu ebadda Sultan III.
Murad taraf›ndan yapt›r›lm›fl olan alt›n bir mahfazas› da; mevcuddur. Bu mah-
faza, sanat itibariyle fevkal’ade olup ayr›ca zümrüdlerle de bezenmifltir. 

Peygamberimizin, za¤feran(safran) ile boyanm›fl bir örtüsü vard›. Bu örtü-
yü, zevcelerinin evlerinde örtünürdü. Hamisa, dört köfleli ve iki yan› desenli
siyah abaya denir. Peygamberimiz, hastalanmadan önce Hamisa’n›n üzerinde
namaz k›lard›.

Hazreti Âifle’nin bildirdi¤ine göre: Peygamberimiz, bir gün, Hamisan›n
üzerinde namaz k›larken gözü, desene tak›lm›fl, selâm verince ““BBuu  HHaammiissaamm››,,
EEbbûû  CCeehhmm’’ee  ggööttüürrüünnüüzz..  ÇÇüünnkküü,,  bbuu,,  bbiirraazz  öönnccee,,  nnaammaazz››mmddaann  bbeennii  mmeeflflggûûll  eett--
ttii..  BBaannaa,,  AAddiiyy  bbiinn  KKaa’’bbllaarrddaann  EEbbûû  CCeehhmm  bbiinn  HHuuzzeeyyffee  bbiinn  GGaanniimm’’iinn  EEnnbbiiccaa--
nniiyyee’’ssiinnii  ggeettiirriinniizz!!”” buyurdu.

Ebû Cehm “Ya Resûlallah! Niçin bunu gönderdiniz?” diye sorunca, Pey-
gamberimiz ““GGöözzüümm,,  nnaammaazzddaa  oonnuunn  ddeesseenniinnee  ttaakk››lldd››..”” buyurdu. Bu Hami-
sa’y›, Peygamberimize, Ebû Cehm, hediye etmiflti.

Enbican, diye an›lan flehirde yünden ve desensiz olarak dokunan örtüye
Enbicani denir. Peygamberimize, Hayber ganîmet eflyas›ndan bir de, Hamisa
düflmüfltü.

Peygamberimiz, eskimeye yüz tutmufl bulunan bu Hamisa’n›n üzerinde de,
namaz k›lard›. Peygamberimiz, son hastal›¤›nda, s›k›nt›land›kça, bu Hamisay›
s›k s›k yüzüne örter dururdu. Hamisa, kendisine s›k›nt› verdikçe de, onu atar,
yüzünü açard›.

Medîne topra¤› nemli çorak oldu¤u için bu Hamisa, Peygamberimizin
vefât›nda kabrinin taban›na serilmiflti.

Benî Dar heyetinden Hani’ bin Habîb, hicretin dokuzuncu y›l›nda
Medîne’ye geldi¤i zaman, Peygamberimize s›rmal› bir elbise hediyye etmiflti.

Peygamberimiz, bu elbiseyi Amcas› Hazreti Abbas’a verdi. Hazreti Abbas
“Bunu, ne yapaca¤›m?” diye sordu. Peygamberimiz ““AAlltt››nn››nn››  ssöökk,,  kkaadd››nn››nnaa  zzii--
nneett,,  yyaa  ddaa,,  ggeeççiimmlliikk  yyaapp..  AAttllaass››nn››  ddaa,,  ssaatt,,  bbeeddeelliinnii  aall!!”” buyurdu. Hazreti Ab-
bas, bu elbiseyi, Yahudilerden bir adama sekiz bin dirheme satt›.

Enes bin Mâlik der ki “K›ral Ziyezen, otuz üç tane yafll›, difli deveye sat›n
ald›¤› bir Hulle’yi, Resûlullah aleyhisselâma hediye etmifl, Resûlullah
aleyhisselâm, onu kabul buyurmufltur.”

‹shak bin Abdullah bin Haris de “Resûlullah efendimiz, yirmi dokuz kadar
genç deveye sat›n ald›¤› bir Hulle’yi Ziyezen’e hediye etti.” demifltir.
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Hulle, yemen Bürüd’ünden veya baflka bir kumafltan altl› üstlü, ayn› cins-
ten Rida ile ‹zar’dan mürekkep iki parça elbiseye denir. Tek elbiseye Hulle
denmez.

Necâfli’nin gönderdi¤i alt›n yüzük

Habefl Necaflisi Ashama’n›n, Peygamberimize gönderdi¤i hediyeler aras›n-
da, kafl›, Habefl tafl›ndan alt›n bir yüzük de, bulunuyordu.

Peygamberimiz, Ebül’As’›n k›z›n›n k›z› Ümame’yi ça¤›r›p “EEyy  kk››zz››mm!!  BBuu--
nnuu,,  sseenn  ttaakk››nn!!” buyurdu. 

Erkeklere yaln›z gümüfl yüzü¤ün helâl oldu¤u ve alt›n, demir ve sar› pirinç-
ten yüzük takman›n haram oldu¤unu, Peygamberimiz bildirmifltir. Kendisi de,
vefât edinceye kadar, yaln›z gümüfl yüzük kulland›.

Resûlullah yüzü¤ünü sa¤ eline takard›. Sol eline de takt›¤› görülmüfltür.
Sa¤ ele de, sol ele de takmak caizdir. Küçük parma¤a veya yan›ndaki parma-
¤a tak›l›r. Bayramlarda herkesin takmas› müstehabd›r. Gösterifl için, ö¤ünmek
için takmak haramd›r.

Bir gün, Nu’mân bin Beflîr, Resûlullah›n yan›na geldi. Parma¤›nda alt›n
yüzük vard›. ““CCeennnneettee  ggiirrmmeeddeenn  öönnccee,,  nniiççiinn  CCeennnneett  zzîînneettiinnii  kkuullllaannmm››flflss››nn??””
buyurdu. Demir yüzük kullanmaya bafllad›. Bunu görünce, ““NNiiççiinn  CCeehheennnneemm
eeflflyyaass››  ttaaflfl››yyoorrssuunn??”” buyurdu. Bunu da ç›kard›. Bronz, yanî tunçdan yüzük tak-
t›. Bunu görünce, ““NNiiççiinn  sseennddee  ppuutt  kkookkuussuu  dduuyyuuyyoorruumm??”” buyurdu. 

Nas›l yüzük kullanay›m, ya Resûlallah dedi. “GGüümmüüflfl  yyüüzzüükk  ttaakkaabbiilliirrssiinn..
AA¤¤››rrll››¤¤››  ddaa  bbiirr  mmiisskkââllii (4.8 gr) ggeeççmmeessiinn  vvee  ssaa¤¤  eelliinnee  ttaakk!!”” buyurdu. 

Amr ibni fiu’âyb diyor ki, Resûlullah, alt›n ve demir yüzükleri ç›kart›r, gü-
müfl yüzüklere mâni’ olmazd›. 

Peygamberimiz, Acem fiah›na, Rum Kayserine ve Habefl Necaflisine mek-
tup yazd›rmak istedi¤i zaman,

- Ya Resûlallah! Onlar, bir mektubu, mühürlü olmad›kça, okumazlar! de-
nilmiflti.

Bunun üzerine, Peygamberimiz, gümüflten bir yüzük edindi ki, kafl›na üç
sat›r üzerine:

““MMuuhhaammmmeedd’’üürr’’RReessûûlluullllaahh”” nakfl edilmiflti.
Mühür yüzükteki yaz›, afla¤›dan yukar›ya do¤ru
“Muhammed” bir sat›r,
“Resûl” bir sat›r,
“Allah” bir sat›r olmak üzre, üç sat›r halinde idi.
Peygamberimizin gümüfl yüzü¤ündeki tafl, Habefl tafl› idi.
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Bu gümüfl yüzü¤ün kafl›n›n gümüflten oldu¤u da, rivâyet edilir.
Amr bin Said, Peygamberimizin yan›na gelmiflti. Peygamberimiz, onun

parma¤›ndaki yüzü¤ü görünce ““NNeeddiirr  bbuu  eelliinnddeekkii  yyüüzzüükk??”” diye sordu. Amr
bin Said “Ya Resûlallah! Bu, bir halkad›r. Ben, yapt›m.” dedi. Peygamberimiz
““OOnnuunn  nnaakkflfl››,,  nneeddiirr??”” diye sordu.

Amr bin Said “Muhammed’ür’Resûlullah” dedi. Peygamberimiz ““BBaakkaa--
yy››mm  oonnaa??”” buyurdu. Onu, al›p Zat Mührü olarak kulland› ve baflkalar›n›, yü-
züklerine (Muhammed’ür’Resûlullah) kelimelerini nakfl etmekten men etti.

Peygamberimiz, parma¤›nda bu Mühür yüzük bulundu¤u halde, vefât et-
mifltir. Peygamberimiz, Mühür Yüzü¤ünü, sol elinin serçe parma¤›na takard›.
Sa¤ eline takt›¤› da, olurdu.

Peygamberimiz, onun kafll› taraf›n›, avucunun içine do¤ru çevirir, getirir-
di. Peygamberimiz, helaya girece¤i zaman, yüzü¤ünü, parma¤›ndan ç›kar›rd›.

Peygamberimizin Mühür Yüzü¤ünü, vefât›ndan sonra Hazreti Ebû Bekir,
ondan sonra Hazreti Ömer, Hazreti Ömer’den sonra da, Hazreti Osman, par-
ma¤›na takm›flt›r.

Hazreti Osman, Halife iken, bir gün, Eris kuyusunun bafl›nda oturdu¤u s›-
rada, parma¤›ndan ç›karm›fl, elinde evirip çevirirken, kuyuya düflürmüfltür.

Kuyunun bütün suyu çektirildi¤i, üç gün gidilip gelinip arand›¤› halde, bu
mübârek yüzük bulunamam›fl kuyunun içinde yok olup gitmifltir.

Yüzük tafl›na yaz› yazma Peygamberimizden sonra da devam etmifltir.
Hazreti Ebû Bekr’in yüzü¤ünde, “Ni’mel kâdir Allah” (Allah›n herfleye gücü
ne güzel yeter) Hazreti Ömer’in “Kefâ bil-mevt vâ’›zan yâ Ömer” (Nasihat
olarak ölüm yeter), Hazreti Osmân’›n “Le-nasbirenne”, (Elbette sabredece¤iz)
Hazreti Alî’nin “El-mülkü lillah” (Mülk ancak Allah›nd›r) . Hazreti Hasen’in
yüzü¤ünde, “El-izzetü lillah” (Azamet, büyüklük Allaha aittir) Hazreti
Mu’âviye’nin yüzü¤ünde “Rabbigfir-lî” (Rabbim affeyle), ‹bni Ebî Leylâ’n›n
“Ed-dünya garûrün”, (Dünya aldat›c›d›r, yalanc›d›r) ‹mâm-› a’zam Ebû Hanî-
fe’nin “Kul-il-hayr ve illâ fesküt”, (Ya hay›r söyle ya sus!) imâm-› Ebû Yû-
süf’ün “Men amile bi-re’yihî nedime”, (kendi görüflü ile hareket eden piflman
olur) imâm-› Muhammed’in “Men sabere zafire( Sabreden zafer kazan›r)
imâm-› fiâfi’înin “El-Bereketü fil kanâ’a” (Bereket kanaattad›r) yaz›l› idi. Yü-
züklerini mühür olarak kullan›rlard›.

Peygamberimizin döfle¤i 

Peygamberimizin, üzerinde yat›p uyudu¤u döfle¤in, yata¤›n yüzü, deri-
dendi. ‹çi, hurma lifi doldurulmufltu. Kendisi de, Zevcesi de, onun üzerinde
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yatard›. Peygamberimizin bafl›n›n alt›na koydu¤u yast›¤›n›n da, yüzü deri-
den olup içi, hurma lifi doldurulmufltu. 

Hazreti Âifle vâlidemiz anlat›r: “Yan›ma, Ensar kabîlesinden bir kad›n
geldi. Resûl aleyhisselâm›n döfle¤ini görünce, gidip içi yün doldurulmufl bir
yatak gönderdi.

Resûl aleyhisselâm, yan›ma gelip ““NNeeddiirr  bbuu??”” diye sordu. “Ya Resûlal-
lah! Ensardan filanca kad›n, yan›ma gelmiflti. Döfle¤ini görünce, gidip bunu,
sana gönderdi.” dedim. ““BBuunnuu,,  hheemmeenn  oonnaa  ggeerrii  ççeevviirr!!”” buyurdu.

Fakat, ben, geri çevirmedim. Onun, evimde bulunmas›, hofluma gitmiflti.
Resûl aleyhisselâm, bu sözünü, üç kerre tekrarlad›. Sonunda ““VVaallllaahhii,,  eeyy  ÂÂii--
flflee!!  ‹‹sstteesseeyyddiimm,,  AAllllaahh,,  aalltt››nn  vvee  ggüümmüüflfl  ddaa¤¤llaarr››nn››  bbeenniimm  yyaann››mmddaa  yyüürrüüttüürrddüü!!””
buyurdu. Peygamber aleyhisselâm›n minderi de, iki Abadan ibaretti.

Bir gece, yan›ma geldi¤i zaman, bu Abay› katlay›p daraltm›fl idim. Onun
üzerinde uyudu. Sonra ““EEyy  ÂÂiiflflee!!  BBuu  ggeecceekkii  ddööflflee¤¤iimm,,  nnee  iiççiinn  hheerr  zzaammaannkkii  ggii--
bbii  ddee¤¤iillddii??”” diye sordu. “Ya Resûlallah! Onu, senin için katlay›p daraltt›m.”
dedim. “SSeenn,,  oonnuu,,  eesskkii  hhaalliinnee  ççeevviirr!!”” buyurdu.

Yine Hazreti Âifle anlat›r: “Kureyflilere, Mekke’de serir üzerinde uyu-
maktan daha hofl bir fley yoktu. Resûl aleyhisselâm, Medîne’ye geldi¤i ve
Ebû Eyyub’un evine indi¤i zaman, ona “EEyy  EEbbûû  EEyyyyuubb!!  SSiizziinn  bbiirr  sseerriirriinniizz
yyookk  mmuu??”” diye sordu. Ebû Eyyub da “Yok vallahi” dedi.

Ensardan Sa’d bin Zürare, bunu, haber al›nca, Resûlullaha, direkleri saç
a¤ac›ndan yap›lm›fl, üzeri keten lifle dokunmufl has›rla kapl› bir serir gön-
derdi.

Resûlullah, evine tafl›n›ncaya kadar, onun üzerinde uyumufltu. vefât›na
kadar da, onun üzerinde uyudu.”

Resûlullah aleyhisselâm, y›kan›p kefenlendi¤i zaman, bu Serir’in üze-
rine konularak cenaze namaz› da, kendisi bu Serir üzerinde bulundu¤u
halde, k›l›nm›flt›. Halk, ölülerini tafl›mak üzre, onu, bizden isterler ve
onunla teberrük ederlerdi. Ebû Bekir’in Ömer’in cenazesi de, onun üze-
rinde tafl›nm›flt›.”

Hazreti Âifle der ki “Resûl aleyhisselâm›n bir Has›r’› vard› ki, geceleyin
onun üzerinde namaz k›lar, gündüzün de, serip üzerinde halk ile otururdu.”

Resûlullah›n Âsâs› 

Peygamber efendimiz, Cuma günleri hutbe irad ederken, âsâya veya bir
Yay’a; seferde de, Yay’a dayan›rd›.

Peygamberimiz, âsâya dayanman›n, Peygamber ahlak›ndan oldu¤unu
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söyler, kendisi, âsâya dayan›r ve âsâya dayanmay› da, tavsiye buyururdu.
Muaviye bin Ebi Süfyan’›n Halifeli¤i s›ras›nda, Peygamberimizin âsâ’s›,

Sa’dül’Karaz’›n yan›nda bulunuyordu.
Muaviye bin Ebi Süfyan, hicretin ellinci y›l›nda hacca gelmiflti. Peygam-

berimizin Mescidindeki Minber’i söktürüp fiam’a nakl etmek istedi. 
Sa’dül’Karaz’›n yan›nda bulunan âsây› istetti. Cabir bin Abdullah ile Ebû

Hüreyre gidip ona “Ey Mü’minler Emiri! Resûl aleyhisselâm›n Minberinin,
konulmufl oldu¤u yerden sökülüp götürülmesi de, âsâs›n›n fiam’a nakl edil-
mesi de, do¤ru olmaz!” dediler.

Bunun üzerine, Hazreti Muaviye, onlar› b›rak›p özür diledi.
Abdullah bin Üneys’i, Peygamberimiz, Mescidden evine götürüp ona bir

âsâ verdi ve “Bu âsây› yan›nda sakla ey Abdullah bin Üneys!” buyurdu.
Abdullah bin Üneys, o âsâ ile halk›n yan›na var›nca, kendisine “Nedir bu

âsâ?” diye sordular. O da “Bunu, bana, Resûl aleyhisselâm, verdi ve yan›m-
da saklamam›, emr etti.” dedi.

Abdullah bin Üneys’e “Resûl aleyhisselâm›n yan›na dönsen de, bunu sa-
na, ne için verdi¤ini sorsan!” dediler. Bunun üzerine, Abdullah bin Üneys,
Peygamberimizin yan›na dönüp “Ya Resûlallah! Bu âsâ’y›, bana, ne için
verdin?” diye sordu.

Peygamberimiz “BBuu,,  KK››yyaammeett  ggüünnüü,,  aarraamm››zzddaa  bbiirr  aallââmmeettttiirr!!  OO  zzaammaann
CCeennnneettttee  iinnssaannllaarr››nn,,  ââssââ’’yyaa  ddaayyaannaannllaarr››,,  ppeekk  aazzdd››rr!!  SSeenn,,  bbuunnaa  CCeennnneettttee  ddaa--
yyaann››rrss››nn!!”” buyurdu.

Abdullah bin Üneys, onu, k›l›c› ile birlikte bulundurup yan›ndan hiç ay›r-
mad›. Ölüm döfle¤ine düfltü¤ü zaman da, onu, kefeninin içine koymalar›n›
ve kendisiyle birlikte gömmelerini ev halk›na vasiyyet etti. Bedeni ile kefe-
ni aras›na konulup kendisinin vasiyeti, yerine getirildi.

Peygamberimizin tafl›d›¤› yedi fley 

Peygamber efendimizin, bir arfl›n boyunda veya biraz daha uzun bir M›h-
cen’i vard›.

M›hcen, ucu e¤ri de¤ne¤e denir. Peygamberimiz, Hacerülesved’i, uzak-
tan onunla iflaret ederek ‹stilam ederdi.

Peygamberimiz, deveye bindi¤i zaman, onu, önüne asard›. Efendimizin,
Urcun diye an›lan bir de M›hsarra’s› vard›. Peygamberimiz, Bakiülgarkad’a
giderken, onu, yan›nda bulundurur, ona dayan›r, otururken, onu, elinde evi-
rir çevirirdi.

Peygamberimizin, elinde bu M›hsarras› bulundu¤u halde, hutbe irad bu-
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yurdu¤u da, olurdu. Peygamberimizin, da¤ a¤açlar›ndan kesilmifl, Memfluk
ad›yla an›lan bir de, Kadib’i De¤ne¤i vard›.

Hazreti Osman, Peygamberimizin Kadib’i, elinde bulundu¤u ve Minber-
de hutbe irad etti¤i s›rada, Cahcah bin Said veya Cahcah bin Kays, var›p
Hazreti Osman’›n elinden Kadib’i al›r ve dizine dayayarak büker, k›rar.
Halk, Cahcah’a ba¤›r›rlar. Hazreti Osman, Minberden iner ve evine girer.

Bunun üzerine, yüce Allah, Cahcah’›n eline veya dizine Ekile (kafl›nt›)
hastal›¤› verir. Cahcah, Hazreti Osman’›n flehâdetinden sonra bir y›la varma-
dan, kafl›na kafl›na ölür.

Peygamberimiz; yan›nda tarak, ayna, misvak, gülya¤›, sürme ve makas bu-
lundu¤u halde, sefere ç›kar seferde ve hazerde bunlar›, yan›ndan ay›rmazd›.

Hazreti Âifle “Gazâlar için Resûl aleyhisselâm›n gülya¤›n›, tara¤›n›, ay-
nas›n›, iki Makas’›n›, Sürmedanl›¤›n› ve Misvak’ini haz›rlard›m.” buyurdu.

Yine Hazreti Âifle vâlidemiz, “Seferde ve hazerde, Resûl aleyhisselâm›n,
yedi fleyi:

1. Gülya¤› fiiflesi, 2. Tara¤›, 3. Ayna’y›, 4. Sürmedanl›¤›, 5. Misvak’i, 6.
‹ki Makas’›, 7. Saç ay›rma kemi¤ini, b›rakt›¤› olmazd›.” demifltir.

Peygamberimiz, her gün, sakal›n› iki kere tarard›.
Enes bin Mâlik “Resûl aleyhisselâm, s›k s›k, bafl›n›n saç›na gülya¤› sü-

rer, sakal›n›, su ile tarard›.” diyor.

Tertip düzene çok önem verirdi 

Peygamber efendimiz, temizli¤e, tertip düzene önem verirdi. ““KKiimmiinn  ssaa--
çç››  vvaarrssaa,,  oonnaa  iiyyii  bbaakkss››nn!!”” buyururdu. Peygamberimiz, Mescidde iken, saç›
sakal› karma kar›fl›k biri içeri girmiflti.

Peygamberimiz ““BBuu  kkiiflfliinniinn  ssaaçç››nn››  yyaatt››flfltt››rraaccaakk  GGüüllyyaa¤¤››  ddaa  mm››,,  bbuulluunnmmuu--
yyoorr??”” buyurduktan sonra ona, hemen d›flar› ç›karak saç›n›, sakal›n› düzelt-
mesini eli ile iflaret etti. O kimse, öyle yap›p dönünce, Peygamberimiz ““SSiizz--
ddeenn  bbiirriinniizziinn,,  bbööyyllee  ggeellmmeessii  mmii,,  yyookkssaa  ssaaçç››  ssaakkaall››  fifieeyyttaann  ggiibbii  kkaarrmmaa  kkaarr››flfl››kk
ggeellmmeessii  mmii,,  ddaahhaa  iiyyiiddiirr??”” buyurdu.

Peygamberimiz, sakal›n›n boyundan ve yanlar›ndan biraz al›rd›. Cuma
namaz›na ç›kmadan önce, b›y›¤›n› k›rpar, t›rnaklar›n›n uzayan›n› keserdi.
Müslümanlara da, b›y›klar›n› k›rpmalar›n› emir etmifltir.

Peygamberimiz, aynaya bakt›kca, Allaha hamd eder ““AAllllaahh››mm!!  ssûûrreettiimmii
ggüüzzeell  yyaarraatttt››¤¤››nn  ggiibbii,,  aahhllaakk››mm››  ddaa,,  ggüüzzeelllleeflflttiirr!!”” diyerek dua ederdi.

Peygamberimiz, her gece, uyumadan önce, gözlerine üç kerre sürme çe-
kerdi. Sürmeyi, sa¤ gözüne üç, sol gözüne iki kerre çekerdi. “SSüürrmmee  ççeekkiinniizz!!
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ÇÇüünnkkii,,  oo,,  ggöözzüü cciillaallaanndd››rr››rr,,  ssaaçç›› (kirpi¤i) bbiittiirriirr..””  buyururdu. 
‹slam büyükleri erke¤in tedavî için sürme çekmesi caiz oldu¤unu fakat

zinet için çekmesi caiz olmad›¤›n› bildirmifllerdir. Cemâl ve Zînet kelimele-
rini birbirleri ile kar›flt›rmamal›d›r. Cemâl, çirkinli¤i gidermek, vekâr sâhibi
olmak ve flükretmek için, ni’meti göstermek demektir. Gösterifl için, ö¤ün-
mek için, ni’meti göstermek, cemâl olmaz, kibir olur. 

Resûlullah Misvak kullanmaya çok önem verirdi. Bunu yan›ndan ay›r-
mazd›. Peygamberimiz ““EErraakk  aa¤¤aacc››nn››nn  ççuubbuu¤¤uu  iillee  MMiissvvaakklleenniinniizz!” buyurur-
du. A¤›za güzel koku verir. “OO,,  hheemm  bbeenniimm,,  hheemm  ddee,,  bbeennddeenn  öönncceekkii  PPeeyyggaamm--
bbeerrlleerriinn  MMiissvvaakkiiddiirr..”” buyurmufltur.

Peygamber efendimiz ““EE¤¤eerr,,  üümmmmeettiimmee  mmeeflflaakkkkaatt  vveerrmmeesseeyyddiimm,,  hheerr  nnaa--
mmaazz  iiççiinn  MMiissvvaakk  ttuuttuunnmmaallaarr››nn››,,  oonnllaarraa  mmuuhhaakkkkaakk  eemmrreeddeerrddiimm!!””  

““MMiissvvaakk  ttuuttuunnmmaann››zz››,,  ssiizzee  ççookk  ççookk  ttaavvssiiyyee  eeddeerriimm!!””
““MMiissvvaakk,,  aa¤¤››zz››nn  tteemmiizzllii¤¤ii  vvee  RRaabbbbiimmiinn  hhooflflnnuuddlluu¤¤uudduurr!!”” buyurmufltur.
Peygamberimizin, evine girdi¤i zaman, ilk ifli, diflini Misvaklemek olurdu.
Peygamberimiz, yan›nda Misvak bulundurmad›kça, uyumaz, uyand›¤›

zaman da, ifle, diflini Misvaklemekle bafllard›. Peygamberimiz, geceleyin
Teheccüd namaz›na kalkt›¤› zaman da, difllerini Misvaklard›.

Hazreti Âifle “Peygamber aleyhisselâm, hiçbir gece veya gündüz uyu-
mazd› ki, uyan›nca, abdestten önce, Misvak tutunmufl olmas›n!” demifltir.

Resûlullah efendimizin k›l›çlar› 

Peygamberimizin dokuz k›l›c› vard›: Babas›ndan kalan ve Me’sur ad›yla
an›lan k›l›ç. Bu k›l›ç, Peygamberimizin Medîne’ye hicreti s›ras›nda yan›nda
bulunuyordu. 

Abd isimli k›l›ç : Bu k›l›c›, Peygamberimize, Sa’d bin Ubade hediye et-
mifl Peygamberimiz, Bedir savafl›na giderken, yan›nda götürmüfltü. 

Zülfikâr: Kureyfl müflriklerinden Münebbih bin Haccac’›n veya As bin
Münebbih’in k›l›c› olup Bedir savafl›nda ganîmet olarak kalm›flt›. S›rt›nda
birtak›m gedikler bulundu¤u için Zülfikâr denilmiflti. Peygamberimiz, Zül-
fikâr’›, Hazreti Ali’ye hediye etti. Kabzas›n›n bafl›, ba¤›n›n halkalar› ve zin-
cirleri gümüfltendi.

Peygamberimizin vefât›ndan sonra Hazreti Abbas, Hazreti Ebû Bekir’e
baflvurup Zülfikâr’›, Hazreti Ali’den almak istedi¤i zaman, Hazreti Ebû Bekir 

“Ben, bu k›l›c›, hep Onun elinde gördüm. Kendisinden, bunu, çekip al-
may›, hofl bulmam!” dedi. Hazreti Abbas da, onu, Hazreti Ali’ye b›rakt›.

Resûlullah efendimizin m›zraklar› da flunlard›: Peygamberimize, Benî
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Kaynukâ’ Yahudilerinden üç M›zrak ganîmet olarak kalm›flt›.
Peygamberimizin M›zraklar›ndan birinin ismi: Müsvi di¤erinin ismi

Müsna idi. Peygamberimizin, Beyza diye an›lan büyük bir Harbesi ile Ane-
ze diye an›lan M›zraktan küçük bir Harbesi de, vard›.

Nab’a diye de, an›lan bu Harbe’yi, Habefl Necaflisi, Zubeyr b. Avvam’a
vermiflti. Peygamberimiz, Hayber savafl›ndan dönerken onu, Zübeyr bin Av-
vam’dan ald›.

Habefl Necaflisi Ashama, Peygamberimize üç Aneze(m›zrak) göndermifl-
ti. Peygamberimiz, onlardan birini kendisi için al›koyup ikincisini Hazreti
Ali’ye, üçüncüsünü de, Hazreti Ömer’e vermiflti.

Bilal-i Habefli, Peygamberimizin Anezesini, Ramazan ve Kurban bay-
ramlar›nda Namazgaha kadar Peygamberimizin önünde tafl›y›p orada Pey-
gamberimizin önüne dikerdi.

Peygamberimiz de, bayram namaz›n›, ona do¤ru yönelerek k›ld›r›rd›.
Peygamberimizin vefât›ndan sonra, Bilal-i Habefli, bu Anezeyi, bayram-

larda Hazreti Ebû Bekir’in önünde tafl›y›p Namazgahta önüne dikerdi.
Hazreti Ebû Bekir’den sonra Hazreti Ömer ve Ondan sonra da, Hazreti

Osman devrinde bu vazife Müezzin Sa’d’ül’Karaz taraf›ndan ayn› flekilde
yap›ld›.

Medîne Vâlileri zamanlar›nda da, böyle yap›lma¤a devam edildi.

Peygamberimizin yaylar›, kalkanlar› 

Peygamberimizin, alt› yay’› vard›. Bunlardan: Revha, Beyza, fiafra diye
an›lan üç yay, Benî Kaynukâ’ Yahudilerinden ganîmet kalm›flt›. Safra Yay›,
Neb’ a¤ac›ndan yap›lm›flt›. Ketum ismindeki yay da, Neb’ a¤ac›ndan yap›l-
m›fl olup Uhud savafl›nda k›r›lm›fl k›r›k olarak Katade bin Numan alm›flt›.
Ayr›ca, Seded, Zevra adlar›nda yaylar› vard›. 

Peygamberimizin üç kalkan’› vard›: Zeluk, üzerinde koç bafl› sûreti bulu-
nan kalkan. Bu Kalkan, Peygamberimize hediye edilmiflti. Fakat, Peygam-
berimiz, onun resimli oluflundan dolay› hofllanmam›flt›. Sabaha ç›kt›¤› za-
man, Allah, o sûreti, kalkandan gidermifl, yok etmiflti.

Peygamberimizin yedi tane Z›rh gömle¤i vard›:
Zatülfudul, bunu, Sa’d bin Ubade, Peygamberimize, Bedir savafl›na ç›-

karken hediye etmiflti.
Sa¤diyye, F›dda. Bu iki Z›rh gömlek de, Peygamberimizin, Benî

Kaynukâ’ Yahudilerinden ganîmet olarak ald›¤› silahlar aras›nda idi.
Peygamberimiz, Uhud savafl›nda Fudul ile F›dda’y› üst üste giymiflti.
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Peygamberimizin Z›rh gömle¤inin göksünde ve arkas›nda gümüflten iki
halka bulunuyordu. Sa¤diyye isimli Z›rh gömlek, Hazreti Davud Aleyhisse-
lam›n, Calut ile çarp›flmak üzre giydi¤i tarihi Z›rh gömlekti.

Peygamberimiz vefât etti¤i s›rada, Z›rh gömleklerinden birisi Benî Zafer-
lerden Ebüflflahm ad›ndaki Yahudiden, Ev halk›n›n ihtiyac› için al›nan otuz
Sa’ arpa karfl›l›¤› rehin b›rak›lm›fl bulunuyordu. O Z›rh gömlek de, Zatülfu-
dul idi. 

Di¤er z›rlar› ise Zatülviflah, Zatülhavafli, Betra’, H›rn›k. 
Peygamberimiz, Zatülfudul ile Sa¤diyye’yi, Huneyn savafl›nda giymiflti.
Resûlullah›n mi¤ferleri ise, birincisi Muvaflflah. Bu Mi¤fer, Benî

Kaynukâ’ Yahudilerinden ganîmet kalm›flt›.
Züssubu¤ veya Züssusub veya Meflbu¤ isimli mi¤ferler, Peygamberi-

mizin Uhud savafl›nda bafl›na giydi¤i Mi¤fer k›r›l›p halkalar›ndan ikisi, Pey-
gamberimizin yanaklar›na batm›flt›. Peygamberimiz, Mekke’yi fethe girer-
ken de, Mi¤ferli idi.

Resûlullah›n bayrak ve sancaklar› 

Peygamber efendimizin Rayesi yani Bayra¤› siyah, Livas› yani sanca¤›
beyazd›. Muhammed bin Kas›m’›n Azadl›s› Yunüs bin Ubeyd “Muhammed
bin Kas›m, Resûlullah aleyhisselâm›n bayra¤›n› sormak üzere, beni, Bera
bin Azib’e gönderdi.

Bera bin Azib, siyah ve dört köfle Nemire’den (Siyah-beyaz çizgili yün
kumafltan) oldu¤unu bildirmifltir.

Bu bayrak, Hazreti Âifle’nin, üzeri deve palan flekilli, nak›fll› yünden do-
kunmufl olup siyah idi. Ukab diye an›l›rd›.

Peygamberimizin bayra¤›, Hazreti Ali’nin yan›nda bulunurdu. Peygam-
berimiz, Hayber savafl›nda ““BBaayyrraa¤¤››,,  ööyyllee  bbiirr  eerree  vveerreeccee¤¤iimm  kkii,,  OO,,  AAllllaahh’’››  vvee
RReessûûllüünnüü  sseevveerr,,  AAllllaahh  vvee  RReessûûllüü  ddee,,  OOnnuu  sseevveerr!!”” buyurmufl ve Hazreti
Ali’yi ça¤›r›p bayra¤›n› Ona vermiflti.

Yüce Allah, Hayber’in fethini, Hazreti Ali’ye nasib etmifltir. Peygambe-
rimizin Livas› (Sanca¤›)n›n üzerinde “LLaa  iillââhhee  iillllaallllaahh  MMuuhhaammmmeedd’’üürr
RReessûûlluullllaahh” yaz›l› idi.

Peygamberimiz, Harrar seferinde Sa’d bin Ebi Vakkas için beyaz bir
Sancak ba¤lam›flt›.

Hazreti Ali’yi Yemen’e gönderirken, Karg›n›n bafl›na bir Sar›¤› ba¤lay›p
“SSaannccaakk,,  bbööyylleeddiirr!!” buyurmufltur. Sanca¤›, ancak ordu kumandan› tutar ve
tafl›rd›.
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Ebva, Veddan gazâs›nda Peygamberimizin beyaz Sanca¤›n› Hazreti
Hamza, Buvat gazâs›nda Sa’d bin Ebi Vakkas, Kürz bin Cabir’ül’Fihrinin
tâkibinde Hazreti Ali, Zül’useyre gazâs›nda Hazreti Hamza tafl›m›flt›r.

Peygamberimiz, Bedir gazâs›na ç›karken, beyaz sanca¤›n› Mus’ab bin
Umeyr’e vermifl, Hazreti Ali, Peygamberimizin önünde Siyah Bayra¤›n›
(Ukab’›) tafl›m›flt›.

Peygamberimizin beyaz sanca¤›, Benî Kaynukâ gazâs›nda Hazreti Ham-
za, Karkaratülküdr, Uhud, Bedrülmev’id gazâlar›nda Hazreti Ali, Hendek
gazâs›nda da, Zeyd bin Harise taraf›ndan tafl›nm›flt›r.

Peygamberimiz, Mekke’yi de, beyaz Sanca¤›yle gidip fethetmiflti.
Tebük seferinde en büyük sanca¤›n› Hazreti Ebû Bekir’e ve en büyük

bayra¤›n› da, Zübeyr bin Avvam’a verip tafl›tm›flt›r.

Peygamber efendimizin atlar› 

Peygamberimizin, Medîne’de, Benî Fezarelerden bir Bedeviden on uk›-
ye gümüfle sat›n ald›¤›, çöl halk›n›n Daris, Peygamberimizin de, Sekb ad›n›
verdi¤i ilk at›d›r. Uhud savafl›nda ona binmiflti.

Sekb’in duda¤›nda beyazl›k vard›. Üç aya¤› sekili, sa¤ aya¤› sekisizdi.
Sekb, çok yürügendi. Giderken, su gibi akard›. Mürteciz, adl› at›n› Peygam-
berimiz, Benî Mürrelerden bir Bedeviden sat›n alm›flt›. Mürteciz, güzel,
ahenkli ve fliir söyler gibi kiflnerdi.

Lizaz, isimli at›n› da Peygamberimize, ‹skenderiye kral› Mukavk›s,
hediye etmiflti. Lizaz, çok h›zl› giderdi. Zarib, isimli at›, Peygamberimi-
ze, Ferve bin Umeyr’ül’Cüzami hediye etmiflti. Zarib, çok güçlü ve daya-
n›kl› bir att›.

Lahif (veya Luhayf), bu at›, Peygamberimize, Rebia bin Ebi Bera’ül’Kel-
bi, hediye etmiflti. Lahif, uzun kuyruklu idi. Kuyru¤u, yeri süpürürdü.
Ya’sub; Peygamberimizin, atlar›n›n en iyisi idi. Mürav›h; Yar›fl at› olup
Ubeyd bin Yasir, onu, Peygamberimize, Tebük’te hediye etmiflti. Mürav›h,
yel gibi h›zl› koflard›.

Mirvah; Hicretin onuncu y›l›nda Medîne’ye gelen Benî Reha’ Temsilci-
leri, Mirvah›, Peygamberimize hediye etmifllerdi. Mirvah, Peygamberimizin
önünde üzerine binilip yürütüldü¤ü zaman, Peygamberimizin pek hofluna
gitmiflti.

Verd; bu at›, Peygamberimize, Temim-i Dari, hediye etmiflti. Verd’in
rengi, dorumsu idi. Peygamberimiz, onu, Hazreti Ömer’e verdi. Hediye etti.
Hazreti Ömer de, Verd’in üzerinde, Allah yolunda savaflt›. Peygamberimiz,
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atlar›ndan üçünü, yar›fla sokard›. Zarib’in süvarisi, Sehl bin Sa’d, Lizaz’›n
süvarisi de, Ebû Üseyd’üs’Saidi idi. Lizaz, en önde, Zarib, onun arkas›nda,
Sekb de, Zarib’in arkas›nda giderdi.

Resûlullah›n merkep ve kat›r› da vard›. ‹skenderiye kral› Mukavk›s, Pey-
gamberimize, boz bir Kat›rla boz bir Merkep hediye etmiflti. Kat›r, Düldül,
Merkep te, Yafur veya Ufeyr ad›yla an›l›rd›. ‹slamda ilk görülen Ak Kat›r,
Düldül olmufltur. Peygamberimizin, Hayber savafl›nda biniti, bu Boz Kat›r›,
Huney savafl›nda ise, di¤er Boz Kat›r› idi. Peygamberimiz, Kat›r›n› tepip
Hevazinlerin üzerine yürümek istemifl, Hazreti Abbas, Kat›r›n dizginini Ebû
Süfyan bin Haris de, üzengisini tutarak h›z›n› kesme¤e ve Peygamberimizin
düflman aras›na dalmas›na engel olma¤a çal›flm›fllard›. Hayber savafl›nda,
Yafur’un üzerine semer vurulup bafl›na hurma lifi ipinden yular geçirilerek
Peygamberimizin, ona da, binmifl oldu¤u rivâyet edilir.

Peygamberimiz, Veda Hacc›ndan döndü¤ü zaman, Yafur ölmüfl Düldül
ise, Peygamberimizin vefât›ndan sonra Hazreti Ali’ye kalm›flt›. fiehadetine
kadar Hazreti Ali, sonra Hazreti Hasan, sonra Hazreti Hüseyin, daha sonra
da, Hazreti Muhammed bin Hanefiyye ona bindi. Düldül, Hazreti Muaviye
devrine kadar yaflad›. 

Peygamber efendimizin develeri 

Kusvas›: Peygamberimizin, Ced’a ve Adba adlariyle de, an›lan bu Deve-
si Benî Kuflayr bin Ka’b bin Rebia bin Âmirlerin veya Hureyfl bin Ka’blar›n
hayvanlar›ndan olup Hazreti Ebû Bekir, onu, dört yüz dirheme sat›n alm›fl
ve ayn› bedelle Peygamberimize devir etmiflti.

Hazreti Ebû Bekir’in, bunu, Peygamberimize ba¤›fllad›¤› da, rivâyet edilir.
Peygamberimiz, Medîne’ye Kusva’n›n üzerinde hicret etti. Hudeybiye

Umresine, onun üzerinde gitti.
Mekke’yi de, onun üzerinde fetih etti. Peygamberimiz, Kusva’y›, yar›flt›-

r›r, hiçbir deve, onu, geçemezdi. Fakat, bir Bedevi, iki yafll› bir deve ile ya-
r›fla girip onu geçti.

Peygamberimiz, Veda hacc›nda Arafat hutbesini, Kusva’n›n üzerinde
irad buyurmufltur. Kusva, Hazreti Ebû Bekir’in Halifeli¤i zaman›nda Baki’
kabristan›na b›rak›ld›. Orada, kendi halinde yay›la yay›la öldü.

Ebû Cehil’den ganîmet al›nan deve: 
Peygamberimiz, Bedir’de Ebû Cehl’in meflhur devesini de, Baflkuman-

dan hakk› olarak alm›flt›.
Hudeybiye Umresine kadar bu deve üzerinde de, gazâya ç›kard›.
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Ona, umre için Kurbanl›k niflan› vurdu. Müflrikler, yüz deve verip onu,
almak istediler.

Peygamberimiz ““EE¤¤eerr,,  kkuurrbbaannll››kk  ddiiyyee  aayy››rr››pp  bbeelliirrlleemmeemmiiflfl  oollssaayydd››kk,,  ddiillee--
¤¤iinniizzii,,  yyeerriinnee  ggeettiirriirrddiimm..”” buyurdu.

Sa¤mal develer:
Peygamberimizin Zülcedr ve Cemma otla¤›nda yay›lan; Hanna, Semra,

Ureys, Sa’diyye, Begum, Yesire, Debba’ adlar›yla an›lan yedi sa¤mal deve-
si olup Peygamberimizin ev halk›, onlar›n her gece getirilen iki k›rba dolu-
su sütlerile geçinirlerdi.

Fakat, Peygamberimizin vefât› s›ras›nda bunlardan hiç biri kalmam›flt›.

Resûlullah›n Hâne-i saâdetleri 

Peygamberimiz, Medîne’de Mescidini yapt›rd›¤› zaman, Mescid’in yan›-
na, kerpiçten iki oda da, yapt›rm›fl ve üzerlerini hurma kütü¤ü ve dallar› ile
örttürmüfltü.

Hazreti Âifle’nin odas›n›n kap›s›, Mescid’e giden yola do¤ru idi. Hazreti
Sevde için yap›lan odan›n kap›s› da, Mescid’in üçüncü kap›s› olan Al-i Os-
man kap›s›na do¤ru idi.

Peygamberimiz, baflka zevceler al›nca, sonradan, oda say›s› artt› ve bun-
lar da, Hazreti Âifle’nin odas›yla K›ble aras›nda, yani Mescid’in do¤usuna
düflen k›sm›nda yap›ld›. Odalar›n›n bâz›s› kerpiçten, bâz›s› da, tafltand›.

Bâz›s› hurma dallar›ndan (Ba¤dad tarz›nda) yap›larak üzerleri çamur
harçla s›vanm›fl ve hurma dallar›yla da, tavanlanm›flt›.

Hasan bin Ebilhasan der ki “Ben, erginlik ça¤›nda iken, Resûlullah’›n ev-
lerine girmifl, elimle tavan›na uzan›p yetiflmifltim. Resûlullah’›n odas›n›n ör-
tüsü, servi veya ard›ç kütü¤ü üzerine gerilmifl bir k›l dokumadan ibaret idi.”

‹mâm-› Buharî’nin bildirdi¤ine göre de “Resûlullah’›n evinin kap›s› hal-
kas›z olup Yay ucu ile çal›n›rd›.”

Muhammed bin Hilal ile Ataül’Horasânî de, Peygamberimizin zevceleri-
nin odalar›n› görmüfller, onlar›n, hurma dallar›ndan yap›lm›fl ve kap› olarak
siyah k›ldan Palas perdeler bulundu¤unu bildirmifllerdir.

Davud bin Kays’›n görgüye dayanan ifadesine göre: odalar›n kap›dan ka-
p›ya kadar her birinin eni 6-7 zira’ kadar, içten derinlikleri de, tahminen onar
zira’ idi. (Bir zira’ 48 cm.dir)

Hazreti Sevde, odas›n› Hazreti Âifle’ye vasiyet etmifl, Hazreti Safiy-
ye’nin odas›n› da vefât›na kadar içinde oturmak flart›yla Velileri, yüz seksen
veya iki yüz bin dirheme Muaviye bin Ebi Süfyan’a satm›fllard›r.
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Halife Abdulmelik’in, Peygamberimizin zevcelerine aid odalar›n istim-
lak edilerek Mescide kat›lmalar› hakk›ndaki yaz›s› gelip Medîne’de okundu-
¤u gün, bir çok kimseler gözlerinin yafl›n› tutamam›fl Medîneliler, Peygam-
berimizin vefât etti¤i gün gibi, a¤laflm›fllard›.

Said bin Müseyyeb de “Vallahi, onlar›n, olduklar› hal üzere b›rak›lmala-
r›n›, ne kadar arzu ederdim! Medînelilerden yeni yetiflenler ve Medîne’ye d›-
flar›dan gelenler, Resûl aleyhisselâm›n hayat›nda ne ile yetindi¤ini görürler
de, insanlar, çok mallar›n›n olmas›na ve bununla övünmeye ra¤bet etmezler-
di.” diyerek bu yoldaki üzüntüsünü aç›klam›flt›r.

Resûlullah›n vakfetti¤i mülkler 

‹slamda ilk Vakf, Uhud’da flehid düflen Yahudi Bilginlerinden ve zen-
ginlerinden Muhayr›k’›n, Peygamberimize teslîm edilmesini vasiyyet ve
Peygamberimizin de, teslîm al›p Vakf etti¤i:1. Miseb, 2. Safiye, 3. Delal,
4. Hüsna, 5. Bürka, 6. A’vaf, 7. Meflrebe adlariyle an›lan yedi bahçe ve
bostand›.

Peygamberimizin Medîne’deki Vakflar›, umumiyetle Muhayr›k’›n mal-
lar›ndand›r. ‹bn-i Humeyd der ki “Halife Ömer bin Abdul’aziz, Muhay-
r›k’›n Vakf Hurmal›klar›ndan hurma getirilmesini istemiflti. Bir tabak için-
de getirildi.

Ömer bin Abdulaziz “Ebû Bekir bin Hazm, bana yazd›: Bu hurma, Resûl
aleyhisselâm›n devrinden kalma hurma a¤ac›ndand›r ve Resûl aleyhisselâm,
ondan yerdi.” diye bildirdi deyince “Ey Mü’minlerin Emiri! Bunu, aram›z-
da bölüfltür!” dedim. Bölüfltürdü. Her birimize, dokuzar hurma düfltü.

Ömer bin Abdulaziz “Ben, Medîne vâlisi olarak o Hurmal›¤a girdi¤im
zaman, o hurma a¤ac›n›n hurmas›ndan yemiflim ve onun kadar nefis ve tat-
l› bir hurma görmemiflimdir!” dedi.”

Amr bin Muhâcir der ki “Resûl aleyhisselâm›n metâ›, Ömer bin Abdula-
ziz’in yan›nda bir odada bulunur, kendisi, her gün, ona bakard›. Kureyfliler-
den gelip yan›nda toplananlar› da, bu odaya koyar, sonra, bu metâa yönele-
rek “‹flte, Allah’›n, sizi, kendisi ile flereflendirdi¤i Zât’›n mirâs›!” derdi:

1. Bir adet hurma yapraklar›yla örülmüfl Serir,
2. Bir adet yüzü deri, içi hurma lifi doldurulmufl yüz yast›¤›,
3. Bir adet büyükçe çanak,
4. Bir adet su barda¤›,
5. Bir adet elbise,
6. Bir adet el de¤irmeni,
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7. Bir aded ok çantas›,
8. Bir aded kadife (yorgan.)
Bu yorganda, Resûlullah›n bafl›n›n sinmifl bulunan teri, misk kokusundan

daha güzel kokar, dururdu.
Ömer bin Abdulaziz, hastaland›¤› zaman, onun suyu ile y›kan›r, iyileflir-

di. Ömer bin Abdulaziz, Medîne’li Tâbiin âlimlerinden olup ‹mâm, Fakih,
Müctehid ve Sünnetleri çok iyi bilen bir zat idi. Annesi; ümmü As›m bint-i
As›m bin Ömer bin Hattab’d›. Adalet ve zühd’ü takvada örnek gösterilirdi.

‹mâm fiâfii “Hulefâ-i Râflidin, befltir: 1) Ebû Bekir, 2) Ömer, 3) Osman ,
4) Ali , 5) Ömer bin Abdulaziz!” derdi.  Ömer bin Abdulaziz:   Adâlette,
Hazreti Ömer’in; Zühd ve takvâda, Hasan’ül Basrî’nin; ‹limde ‹mâm Züh-
rî’nin hâl ve gidiflât›nda idi. 
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Gel ey  Hakk›, unut halk› Habîb-i Hak'tan al hulku 
Ki Hak'tan hüsn-i hulk alm›flt› meccân ol kerem-kân›

ERZURUMLU ‹BRÂH‹M HAKKI 



‹SLÂM DÎN‹

Allahü teâlân›n, Cebrâil ismindeki melek vâs›tas› ile sevgili peygamberi
Muhammed aleyhisselâma gönderdi¤i, insanlar›n, dünyâda ve âhirette râhat
ve mes’ûd olmalar›n› sa¤l›yan, usûl ve kâidelerdir. Bütün üstünlükler, fay-
dal› fleyler, ‹slâmiyet’in içindedir. Eski dinlerin, görünür-görünmez bütün
iyiliklerini, ‹slâmiyet kendinde toplam›flt›r. Bütün saâdetler, muvaffakiyetler
ondad›r. Yan›lmayan, flafl›rmayan ak›llar›n kabûl edece¤i esâslardan ve ah-
lâktan ibarettir.

Yarat›l›fl›nda kusursuz olanlar, onu reddetmez ve nefret etmezler. ‹slâmi-
yet’in içinde hiç bir zarar, d›fl›nda da hiç bir menfâat yoktur ve olamaz. ‹s-
lâmiyet’in hâricinde bir menfâat düflünmek, serâbdan içecek beklemek gibi-
dir. ‹slâmiyet, memleketleri îmâr, insanlar› terfîh etme¤i, refâha kavufltur-
ma¤› emreylemekte, Allahü teâlân›n emirlerine sayg› gösterme¤i ve mah-
lûklara merhameti istemektedir.

Îslâmiyet; zirâati, ticâreti ve san’at›, katî olarak emr eder. ‹lme, fenne, tek-
ni¤e, endüstriye, lây›k oldu¤u üzere ehemmiyet verir. ‹nsanlar›n yard›mlafl-
mas›n›, birbirlerine hizmet etmesini ehemmiyetle istemektedir. Kendi idaresi
alt›nda bulunan insanlar›n, evlâd›n, ailenin ve milletlerin haklar›n› ve idâre-
lerini ö¤retmekte; dirilere, geçmifllere, geleceklere karfl› bir hak ve mes’ûli-
yet gözetmektedir. Seâdet-i dâreyn yâni dünyâ ve âhiret saâdetini kendisinde
toplam›flt›r.

‹slâmiyet, insanlar›n rûhî ve maddî refah›n› en mükemmel flekilde te’min
edecek prensipler getirmifltir. ‹nsan hak ve vazifelerini en genifl flekilde dü-
zenlemifltir. K›saca ‹slâm dîninin; îmân, ibâdet, münâkehât, muamelât, ukû-
bat esâslar› vard›r.

Îmân

Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin, Allahü teâlân›n
peygamberi oldu¤unu ve O’nun taraf›ndan seçilmifl, haber verici nebî oldu-
¤unu do¤ru bilmek, inanarak söylemek, O’nun, Allahü teâlâ taraf›ndan k›sa-
ca bildirdiklerine k›saca, genifl bildirdiklerine etrâfl›ca inanmak ve gücü yet-
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tikçe Kelime-i flehâdeti dil ile de söylemektir. Kuvvetli îmân flöyledir ki; ate-
flin yakt›¤›na, y›lan›n zehirleyip öldürdü¤üne yakîn üzere inan›p kaçt›¤› gi-
bi, gönülden tam olarak Allahü teâlây› ve s›fatlar›n› büyük bilerek, O’nun r›-
zâs›na ve cemâline koflmak, gazâb›ndan, celâletinden kaçmak ve îmân›,
mermer üzerine yaz›lan yaz› gibi sa¤lam olarak gönlüne yerlefltirmektir.

Mutlaka inanmam›z lâz›m gelen îmân›n alt› flart› vard›r: Birincisi; Alla-
hü teâlân›n vâcib-ül-vücûd ve hakîkî mâbud ve bütün varl›klar›n yarat›c›s›
oldu¤una inanmakt›r. Dünyâ ve âhiret âleminde bulunan herfleyi, maddesiz,
zamâns›z ve benzersiz olarak yoktan var eden, ancak Allahü teâlâd›r diye
kesin inanmakt›r. Her varl›¤›n yaratan›, sâhibi, hâkimi O’dur. O’nun hâkimi,
âmiri, üstünü yoktur diyerek inanmak lâz›md›r. Her üstünlük, her kemâl s›-
fat, O’nundur. O’nda, hiç bir kusur, hiç bir noksan s›fat yoktur. Diledi¤ini
yapabilir. Yapt›klar›, kendine veya baflkas›na faydal› olmak için de¤ildir. Bir
karfl›l›k için yapmaz. Bununla berâber, her iflinde, hikmetler, faydalar, lütuf-
lar, ihsânlar vard›r.

Kullar›na iyi olan›, yarar olan› verme¤e, kimisine sevâb, kimisine azâb
yapma¤a mecbur de¤ildir. Âsîlerin, günah iflleyenlerin hepsini Cennet’e koy-
sa, fadl›na, ihsân›na yak›fl›r. ‹tâat, ibâdet edenlerin hepsini Cehennem’e atsa,
adâlete muhâlif olmaz. Fakat, müslümanlar›, ibâdet edenleri Cennet’e soka-
ca¤›n›, bunlara, sonsuz nîmetler, iyilikler verece¤ini, kâfirlere ise, Cehen-
nem’de sonsuz azâb edece¤ini dilemifl ve bildirmifltir. O, sözünden dönmez.
Bütün canl›lar îmân etse, itâat etse, O’na hiç bir faydas› olmaz. Bütün âlem
kâfir olsa, azg›n, taflk›n olsa, karfl› gelse, O’na hiç bir zarar vermez. fiirkten,
küfürden baflka, her hangi büyük günah› iflleyip, tevbesiz ölen kimseyi diler-
se affeder. Küçük günâh için dilerse azâb eder. Kâfir, mürted olarak ölenleri
hiç affetmeyece¤ini, bunlara sonsuz, azâb edece¤ini bildirmifltir.

Müslüman ve ehl-i k›ble olup, ibâdet edip, fakat, îtikâd› Ehl-i sünnet îti-
kâd›na uymayan ve tevbe etmeden ölen kimseye, Cehennem’de azâb edecek
ise de, böyle bid’at sâhibi müslümanlar, Cehennem’de sonsuz kalmayacakt›r.

Allahü teâlây›, dünyâda bafl gözü ile görmek câizdir. Fakat, kimse gör-
memifltir. K›yâmet günü, mahfler yerinde kâfirlere ve günah› olan mü’min-
lere, kahr ve celâl ile; sâlih olan mü’minlere ise, lütûf ve cemâl ile görüne-
cektir. Mü’minler, Cennet’te, cemâl s›fat› ile görecektir. Melekler ve kad›n-
lar da görecektir. Kâfirler, bundan mahrum kalacaklard›r. Cinnîlerin de
mahrum kalacaklar›n› bildiren haber kuvvetlidir.

Allahü teâlâ üzerinden, gece gündüz ve zaman geçmesi, düflünülemez.
Allahü teâlâda, hiç bir bak›mdan, hiç bir de¤ifliklik olmayaca¤› için, geçmifl-
te, gelecekte flöyledir, böyledir, denemez. Allahü teâlâ, hiç bir fleye hulûl et-
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mez. Hiç bir fleyle birleflmez. Allahü teâlân›n z›dd›, tersi, benzeri, orta¤›,
yard›mc›s›, koruyucusu yoktur. Anas›, babas›, o¤lu, k›z›, efli yoktur. Her za-
man, herkes ile hâz›r ve her fleyi muhît ve nâz›rd›r. Herkese can damar›ndan
daha yak›nd›r. Fakat, hâz›r olmas›, ihâta etmesi, beraber ve yak›n olmas› bi-
zim anlad›¤›m›z gibi de¤ildir. O’nun yak›nl›¤›; âlimlerin ilmi, fen adamlar›-
n›n zekâs› ve evliyân›n keflf ve flühûdü ile anlafl›lamaz. Bunlar›n içyüzünü,
insan akl› kavrayamaz. Allahü teâlâ, zât›nda ve s›fatlar›nda birdir, hiç birin-
de de¤ifliklik, baflkalaflmak olmaz.

Allahü teâlân›n isimleri sonsuzdur. Bin bir ismi var diye meflhûrdur. Yâ-
ni, isimlerinden bin bir tânesini insanlara bildirmifltir. Muhammed aleyhis-
selâm›n dîninde, bunlardan doksan dokuzu bildirilmifltir. Bunlara; EEssmmââ--ii
hhüüssnnââ denir.

Îmân›n alt› esâs›ndan ikincisi; meleklere inanmakt›r. Melekler, cisimdir.
Latîftir. Gaz hâlinden daha latîftirler. Nûrânîdirler. Diridirler. Ak›ll›d›rlar.
‹nsanlardaki kötülükler, meleklerde yoktur. Her flekle girebilirler. Gazlar, s›-
v› ve kat› oldu¤u gibi ve kat› olunca, flekil ald›¤› gibi, melekler de güzel fle-
killer alabilirler. Melekler, büyük insanlar›n bedeninden ayr›lan rûhlar de¤il-
dirler. H›ristiyanlar, melekleri, böyle rûh san›yor. Enerji, kuvvet gibi, mad-
desiz de de¤ildirler. Eski filozoflardan bir k›sm›, böyle zannetti.

Melek; elçi, haber verici veya kuvvet demektir. Ço¤ulu; “Melâike”dir.
Melekler, her canl›dan önce yarat›ld›. Onun için, kitaplara îmândan önce,
meleklere îmân edilmesi bildirildi. Kitaplar da peygamberlerden öncedir.
Kur’ân-› kerîmde de, inan›lacak fleylerin ismi, bu s›ra ile bildirilmektedir.

Meleklere îmân flöyle olmal›d›r: Melekler, Allahü teâlân›n kullar›d›r. Or-
taklar› de¤ildir. K›zlar› de¤ildir. Kâfirler, müflrikler, öyle sand›lar. Allahü te-
âlâ, meleklerin hepsinden râz›d›r. Allahü teâlân›n emirlerine itâat ederler.
Günah ifllemezler. Emirlere isyân etmezler. Erkek ve difli de¤ildirler. Evlen-
mezler. Çocuklar› olmaz. Hayat sâhibi yâni diridirler. Allahü teâlâ, insanla-
r› yarataca¤›n› buyurdu¤u zamân; ““YYââ  RRaabbbbîî!!  YYeerryyüüzzüünnüü  iiffssââdd  eeddeecceekk  vvee
kkaann  ddöökkeecceekk  mmaahhllûûkkllaarr››  mm››  yyaarraattaaccaakkss››nn??””  gibi meleklerin, zelle denilen so-
rular›, bunlar›n mâsum, suçsuz olmalar›na zarar vermez.

Say›s› en çok olan mahlûk meleklerdir. Bunlar›n say›lar›n› Allahü teâlâ-
dan baflka kimse bilmez. Göklerde, meleklerin ibâdet etmedikleri, bofl bir
yer yoktur. Göklerin her yeri, rükû veya secdede olan meleklerle doludur.
Göklerde, yerlerde, otlarda, y›ld›zlarda, canl›larda, cans›zlarda, ya¤mur
damlalar›nda, a¤açlar›n yapraklar›nda, her molekülde, her atomda, her reak-
siyonda, her harekette, her fleyde meleklerin vazifeleri vard›r. Her yerde, Al-
lahü teâlân›n emirlerini yaparlar. Allahü teâlâ ile mahlûklar› aras›nda vâs›ta-
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d›rlar. Bâz›lar›, baflka meleklerin âmiridir. Bâz›lar›, insanlar›n peygamberle-
rine haber getirir. Bâz›lar› insanlar›n kalbine iyi düflünce getirir ki, buna il-
hâm denir. Bâz›lar›n›n, insanlardan ve bütün mahlûklardan haberi yoktur.
Allahü teâlân›n cemâli karfl›s›nda kendilerinden geçmifllerdir. Her birinin
belli yeri vard›r. Oradan ayr›lamazlar. Cennet melekleri, Cennet’tedir. Bun-
lar›n büyüklerinin ad› RR››ddvvâânn’d›r. Cehennem meleklerine ZZeebbâânnîî denir.
Bunlar, Cehennem’de emrolunan vazifelerini yapar. Cehennem atefli bunla-
ra zarar vermez. Deniz, bal›¤a zararl› olmad›¤› gibidir. Cehennem zebânîle-
rinin büyükleri on dokuz tânedir. En büyü¤ünün ad› MMââlliikk’dir.

Her insan›n hayr ve fler, bütün ifllerini yazan, ikisi gece, ikisi gündüz ge-
len dört mele¤e, KKiirrââmmeenn  kkââttiibbiinn veya HHaaffaazzaa melekleri denir. Hafaza me-
leklerinin, bunlardan baflka oldu¤u da rivâyet edilmifltir. Sa¤ taraftaki melek,
soldakinin âmiridir ve iyi iflleri yazar. Soldaki, kötülükleri yazar.

Kabirlerde, kâfirlere ve âsî müslümanlara azâb edecek melekler ve kabir-
de suâl soracak melekler vard›r. Suâl meleklerine MMüünnkkeerr  vvee  NNeekkîîrr denir.
Mü’minlere soranlara, “MMüübbeeflflflfliirr  vvee  BBeeflflîîrr” de denir.

Meleklerin birbirlerinden üstünlükleri vard›r. En üstünleri dört tânedir.
Bunlar›n birincisi CCeebbrrââiill aleyhisselâmd›r. Bunun vazifesi, peygamberle-
re vahy getirmek, emir ve yasaklar› bildirmektir. ‹kincisi ssûûrr denilen bo-
ruyu üfürecek olan ‹‹ssrraaffiill aleyhisselâmd›r. Sûru iki defâ üfürecektir. Bi-
rincisinde, Allahü teâlâdan baflka her diri ölecektir. ‹kincisinde hepsi tek-
rar dirilecektir. Üçüncüsü, MMiikkââiill aleyhisselâmd›r. Ucuzluk, pahal›l›k, k›t-
l›k, bolluk yapmak ve her maddeyi hareket ettirmek, bunun vazifesidir.
Dördüncüsü, AAzzrrââiill aleyhisselâmd›r. ‹nsanlar›n rûhunu alan budur. Bu
dört melekten sonra üstün olan, dört s›n›ft›r. HHaammeellee--ii  AArrflfl denilen melek-
ler, dört tânedir. K›yâmette sekiz olacakt›r. Huzûr-i ilâhîde bulunan me-
leklere MMuukkaarrrreebbîînn denir. Azâb meleklerinin büyüklerine KKeerrûûbbiiyyâânn de-
nir. Rahmet meleklerine RRûûhhâânniiyyâânn denir. Bunlar›n hepsi, meleklerin ha-
vâss› yâni üstünleridir. Bunlar peygamberlerden baflka bütün insanlardan
daha üstündür. Müslümanlar›n sâlihleri ve velîleri, meleklerin avâm›ndan,
daha efdâl, daha üstündür. Meleklerin avam›, müslümanlar›n avâm›ndan,
yâni âsî ve fâs›klardan efdâldir.

Îmân›n alt› esâs›ndan üçüncüsü; Allahü teâlân›n indirdi¤i kitaplar›na
inanmakt›r. Allahü teâlâ, bu kitaplar›, bâz› peygamberlere, melekle okuta-
rak, bâz›lar›na ise, levha üzerinde yaz›l› olarak, bâz›lar›na da meleksiz iflit-
tirerek indirdi. Bu kitaplar›n hepsi, Allahü teâlân›n kelâm›d›r. Ebedî ve eze-
lîdirler. Mahlûk de¤ildirler. Bunlar, meleklerin veya peygamberlerin kendi
sözleri de¤ildir. Allahü teâlân›n indirdi¤i kitaplar›n hepsi hakt›r, do¤rudur.
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Kur’ân-› kerîm, bütün kitaplar› nesh etmifl, hükümlerini yürürlükten kal-
d›rm›flt›r. Kur’ân-› kerîmde, k›yâmete kadar, hiç bir zamân, yanl›fll›k, unu-
tulmak, ziyâde ve noksanl›k olmaz. Geçmifl ve gelecekteki bütün ilimler,
Kur’ân-› kerîmde vard›r. Bunun için, bütün kitaplardan üstün ve k›ymetli-
dir. Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin en büyük mûci-
zesi Kur’ân-› kerîmdir. Bütün insanlar ve cinler bir araya gelse, hepsi
Kur’ân-› kerîmin en k›sa sûresi gibi bir söz söyleyebilmek için u¤raflsalar,
söyleyemezler.

Semavî kitaplar›n bize bildirileni yüz dörttür. Bunlardan on suhuf Âdem
aleyhisselâma, elli suhuf fiîs (fiît) aleyhisselâma, otuz suhuf ‹drîs aleyhisse-
lâma, on suhuf ‹brâhim aleyhisselâma indirildi¤i meflhûrdur. Tevrât Mûsâ
aleyhisselâma, Zebur Dâvûd aleyhisselâma, ‹ncîl Îsâ aleyhisselâma ve
Kur’ân-› kerîm Muhammed aleyhisselâtü vesselâma nâzil olmufl, inmifltir.

‹nan›lacak alt› esastan, dördüncüsü; Allahü teâlân›n peygamberine inan-
makt›r. Peygamberler, insanlar› Allahü teâlân›n be¤endi¤i yola kavuflturmak,
do¤ru yolu göstermek için gönderilmifllerdir. Yarat›l›fl, huy, ilim ve ak›l ba-
k›m›ndan zamanlar›nda bulunan bütün insanlardan üstün, k›ymetli, muhte-
rem kimselerdir. Hiç bir kötü huy ve be¤enilmeyecek hâlleri yoktur. Peygam-
berlerde iissmmeett s›fat› vard›r. Yâni peygamber oldu¤u bildirilmeden önce ve
bildirildikten sonra, küçük ve büyük hiç bir günah ifllemez. Peygamber oldu-
¤u bildirildikten sonra, peygamber oldu¤u yay›l›ncaya, anlafl›l›ncaya kadar,
körlük, sa¤›rl›k ve benzeri ay›p ve kusurlar› da olmaz. Her peygamberde flu
yedi s›fat›n bulundu¤una inanmak lâz›md›r: EEmmâânneett,,  ss››ddkk,,  tteebbllii¤¤,,  aaddââlleett,,  iiss--
mmeett,,  ffeettâânneett ve EEmmnn--üüll--aazzll. Yâni peygamberlikten azl edilmezler. FFeettâânneett,
çok ak›ll›, çok anlay›fll› demektir.

Yeni bir din getiren peygamberlere RReessûûll denir. Yeni din getirmeyip, in-
sanlar›, önceki dîne dâvet eden peygamberlere NNeebbîî denir. Emirleri tebli¤ et-
mekte ve insanlar›, Allah’›n dînine ça¤›rmakta, resûl ile nebî aras›nda bir ay-
r›l›k yoktur. Peygamberlere îmân etmek, aralar›nda hiç bir fark görmeyerek,
hepsinin sâd›k, do¤ru sözlü oldu¤una inanmak demektir. Onlardan birine
inanmayan kimse hiç birine inanmam›fl olur.

Peygamberlik; çal›flmakla, açl›k, s›k›nt› çekmekle ve çok ibâdet yapmak-
la ele geçmez. Yaln›z Allahü teâlân›n ihsân›, seçmesi ile olur. ‹nsanlar›n dün-
yâdaki ve âhiretteki ifllerinin düzgün ve faydal› olmas› ve onlar› zararl› ifller-
den koruyup, selâmete, hidâyete, rahata kavuflturmak için, peygamberler vâ-
s›tas› ile dinler gönderilmifltir. Peygamberler, düflmanlar›n çoklu¤una, inan-
mayanlar›n alay etmelerine, üzmelerine ra¤men, Allahü teâlân›n emirlerini
insanlara tebli¤ etmekte, bildirmekte, düflmanlardan korkmam›fl, göz k›rpma-
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m›fllard›r. Allahü teâlâ, peygamberlerin s›dk sâhibi olduklar›, do¤ru söyledik-
lerini göstermek için, onlar› mûcizelerle kuvvetlendirdi. Hiç kimse bu mûci-
zelere karfl› gelemedi. Peygamberi kabûl edip inanan kimseye, o peygambe-
rin ümmeti denir. K›yâmet gününde, ümmetlerinden, günah› çok olanlara fle-
fâat etmeleri için izin verilecek ve flefâatleri kabûl olacakt›r. Ümmetlerinden,
âlim, sâlih, velî olanlar›na da, flefâat etmeleri için Allahü teâlâ izin verecek ve
flefâatlerini kabûl buyuracakt›r. Peygamberler aleyhimüssalevâtü vet-teslî-
mât, mezârlar›nda, bizim bilmedi¤imiz bir hayât ile diridir. Mübârek vücûd-
lar›n› toprak çürütmez. Bunun içindir ki, hadîs-i flerîfde; “PPeeyyggaammbbeerrlleerr,,  mmee--
zzâârrllaarr››nnddaa,,  nnaammaazz  kk››llaarrllaarr”” buyruldu.

Peygamberlerin aleyhimüsselâm mübârek gözleri uyurken, kalb gözleri
uyumaz. Peygamberlik vazifelerini görmekte, peygamberlik üstünlüklerini
tafl›makta, bütün peygamberler müsâvîdir. Yukar›da bildirilen yedi s›fat
hepsinde vard›r. Peygamberler, peygamberlikten azledilmez. Velîler ise, ev-
liyâl›ktan ayr›labilir. Peygamberler aleyhimüssalevâtü vetteslîmât insandan
olur. Cinden, melekten ve kad›nlardan insanlara peygamber olmaz. Cin ve
melek, peygamberlerin derecelerine yükselemez. Peygamberlerin birbirleri
üzerinde, flerefleri, üstünlükleri vard›r. Meselâ ümmetlerinin çok olmas›,
gönderildikleri memleketlerin büyük olmas›, ilim ve mârifetlerinin büyük
olmas›, ilim ve mârifetlerinin çok yerlere yay›lmas›, mûcizelerinin daha çok
ve devaml› olmas› ve kendileri için ayr› k›ymetler ve ihsânlar bulunmas› gi-
bi üstünlükler bak›m›ndan âhir zamân peygamberi Muhammed aleyhisse-
lâm, bütün peygamberlerden daha üstündür. Ülü’l-azm olan peygamberler,
böyle olmayanlardan ve resûller, resûl olmayan nebîlerden daha üstündürler.

Peygamberlerin aleyhimüsselâm say›s› belli de¤ildir. Yüz yirmi dört bin-
den çok olduklar› meflhûrdur. Bunlardan üç yüz on üç veya üç yüz on befl
adedi resûldür. Bunlar›n içinden de, alt›s› daha yüksektir. Bunlara “Ülü’l-
azm” peygamberler denir. Ülü’l-azm peygamberler; “Âdem, Nûh, ‹brâhim,
Mûsâ, Îsâ ve Muhammed Mustafâ aleyhimüssalâtü vesselâm” hazretleridir.

‹brâhim aleyhisselâm, Halîlullah’d›r. Çünkü, bunun kalbinde, Allah sev-
gisinden baflka, hiç bir mahlûkun sevgisi yoktu. Mûsâ aleyhisselâm, Kelîmul-
lah’d›r. Çünkü, Allahü teâlâ ile konufltu. ‹sa aleyhisselâm, Rûhullah ve Keli-
metullah’d›r. Çünkü, babas› yoktur. Yaln›z ““OOll”” kelime-i ilâhiyyesi ile ana-
s›ndan dünyâya geldi. Bundan baflka, Allahü teâlân›n hikmet dolu kelimele-
rini, vâz vererek, insanlar›n kulaklar›na ulaflt›r›rd›.

Mahlûklar›n yarat›lmas›na sebeb olan ve âdemo¤ullar›n›n en üstünü, en
flereflisi, en k›ymetlisi bulunan Muhammed aleyhisselâm, Habîbullah’d›r.
O’nun Habîbullah oldu¤unu ve büyüklü¤ünü, üstünlü¤ünü gösteren fleyler
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pek çoktur. Bunun için O’na; “Ma¤lûb olmak”, “Bozguna u¤ramak” gibi
sözler söylenemez. K›yâmette, herkesten önce kabirden kalkacakt›r. Mahfler
yerine önce gidecektir. Cennet’e herkesten önce girecektir. Güzel ahlâk›, sa-
y›lmakla bitmez ve anlatmaya insan gücü yetiflmez.

K›yâmet günü, bütün peygamberler, O’nun sanca¤› alt›nda gölgelenecek-
lerdir. Allahü teâlâ, her peygambere emir buyurdu ki: Mahlûklar›m›n içinde,
seçip sevdi¤im, habîbim Muhammed aleyhisselâm›n peygamber oldu¤u za-
mâna eriflirseniz, O’na îmân ediniz ve yard›mc› olunuz! Bütün peygamber-
ler de, ümmetlerine böyle vasiyet ve emreyledi. Muhammed aleyhisselâm,
““HHââtteemm--üüll--eennbbiiyyââ””d›r. Yâni O’ndan sonra hiç peygamber gelmeyecektir.

Îmân edilmesi lâz›m olan esaslardan beflincisi; âhiret gününe inanmakt›r.
Âhiret gününün bafllang›c›, insan›n öldü¤ü gündür. K›yâmetin sonuna ka-
dard›r. K›yâmetin ne zaman kopaca¤› bildirilmedi, zamân›n› kimse anlaya-
mad›. Fakat, Peygamber efendimiz bir çok alâmetlerini ve bafllang›çlar›n›
flöyle haber verdi: Hazreti Mehdî gelecek, Îsâ aleyhisselâm gökten fiam’a
inecek, Deccâl ç›kacak. Ye’cüc Me’cüc denilen kimseler her yeri kar›flt›ra-
cak. Günefl bat›dan do¤acak. Büyük zelzeleler olacak. Din bilgileri unutula-
cak. F›sk, kötülük ço¤alacak. Dinsiz, ahlâks›z, nâmussuz kimseler emîr ola-
cak. Allahü teâlân›n emirleri yapt›r›lmayacak. Haramlar her yerde ifllenecek.
Yemen’den atefl ç›kacak. Gökler ve da¤lar parçalanacak. Günefl ve Ay kara-
racak. Denizler birbirine kar›flacak ve kaynay›p kuruyacakt›r.

Günah iflleri yapan müslümanlara fâs›k denir. Fâs›klara ve bütün kâfirle-
re kabirde azâb vard›r. Bunlara elbette inanmak lâz›md›r. Mevtâ kabre ko-
nunca, bilinmeyen bir hayat ile dirilecek, râhat olacak veya azâb görecektir.
Münker ve Nekir ad›ndaki iki mele¤in, bilinmeyen korkunç insan fleklinde
mezâra gelip suâl soracaklar›n› hadîs-i flerîfler aç›kça bildirmektedir. Kabir
suâli, bâz› âlimlere göre, bâz› akâidden olacak, bâz›lar›na göre ise, bütün
akâidden olacakt›r. Bunun için çocuklara; “Rabbin kim? Dînin hangi dindir?
Kimin ümmetindensin? Kitâb›n nedir? K›blen neresidir? Îtikâdda ve amelde
mezhebin nedir?” suâllerinin cevaplar›n› ö¤retmelidir! Ehl-i sünnet olmaya-
n›n do¤ru cevap veremiyece¤i, “TTeezzkkiirree--ii  KKuurrttuubbîî” de yaz›l›d›r. Güzel cevap
verenlerin kabri geniflleyecek, Cennetten bir pencere aç›lacakt›r. Sabah ve
akflam, Cennet’teki yerlerini görüp, melekler taraf›ndan iyilikler yap›lacak,
müjdeler verilecektir. ‹yi cevap veremezse, demir tokmaklarla öyle vurula-
cak ki, ba¤›rmas›n›, insandan ve cinden baflka her mahlûk iflitecektir. Kabir
o kadar daral›r ki, kemiklerini birbirine geçirecek gibi s›kar. Cehennem’den
bir delik aç›l›r. Sabah ve akflam Cehennem’deki yerini görüp, mezarda,
mahflere kadar, ac› azâblar çeker.
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Öldükten sonra, yine dirilme¤e inanmak lâz›md›r. Kemikler, etler çürüyüp
toprak ve gaz olduktan sonra, hepsi yine bir araya gelecek, rûhlardan bedenle-
rine girip, herkes mezârdan kalkacakt›r. Bunun için, bu zamâna KK››yyââmmeett  ggüü--
nnüü denir.

Bütün canl›lar, Mahfler yerinde toplanacak. Her insan›n amel defterleri
uçarak sâhibine gelecektir. Bunlar›, yerlerin, göklerin, zerrelerin, y›ld›zlar›n
yaratan›, sonsuz kudret sâhibi olan Allahü teâlâ yapacakt›r. Bunlar›n olaca-
¤›n›, Allahü teâlân›n Resûlü sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz haber ver-
mifltir. O’nun söyledikleri elbette do¤rudur. Elbette hepsi olacakt›r.

Sâlihlerin, iyilerin defteri sa¤ taraf›ndan, fâs›klar›n, kötülerin arka veya
sol taraf›ndan verilecektir. ‹yi ve kötü, büyük ve küçük, gizli ve meydanda
yap›lm›fl olan her fley defterde bulunacakt›r. Kirâmen kâtibîn meleklerinin
bilmedi¤i ifller bile, âzân›n haber vermesi ile Allahü teâlân›n bilmesi ile or-
taya ç›kar›lacak, her fleyden suâl ve hesâb olunacakt›r. Mahflerde, Allahü te-
âlân›n diledi¤i her gizli fley meydana ç›kacakt›r. Meleklere; “YYeerrlleerrddee,,  ggöökk--
lleerrddee  nneelleerr  yyaapptt››nn››zz??””, Peygamberlere; ““AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  hhüükküümmlleerriinnii  kkuullllaarraa
nnaass››ll  bbiillddiirrddiinniizz??”” herkese de; “PPeeyyggaammbbeerrlleerree  nnaass››ll  uuyydduunnuuzz,,  ssiizzlleerree  bbiillddii--
rriilleenn  vvaazziiffeelleerrii  nnaass››ll  yyaapptt››nn››zz??  BBiirrbbiirriinniizz  aarraass››nnddaa  bbuulluunnaann  hhaakkllaarr››  nnaass››ll  ggöö--
zzeettttiinniizz??”” diye sorulacakt›r. Mahflerde, îmân› olup, ameli ve ahlâk› güzel
olanlara mükâfât ve ihsânlar olacak, kötü huylu, bozuk amelli olanlara a¤›r
cezâlar verilecektir.

Allahü teâlâ, adâleti ile, bâz› küçük günahlar için de azâb yapacak, dile-
di¤i mü’minlerin büyük ve küçük bütün günahlar›n› fadl› ile, ihsân› ile affe-
decektir. fiirkden ve küfürden baflka, her günah› dilerse affedecek, dilerse,
küçük günah için de azâb edecektir. Müflrik ve kâfir olarak öleni hiç affet-
meyece¤ini bildirmektedir. Kitapl› ve kitaps›z kâfirler yâni Muhammed
aleyhisselâm›n bütün insanlara peygamber oldu¤una inanmayan, O’nun bil-
dirdi¤i ahkâmdan, yâni emir ve yasaklardan birisini bile be¤enmeyenler, bu
hâlde ölürlerse, elbette Cehennem’e sokulacak, sonsuz azâb çekeceklerdir.

K›yâmet günü, amelleri, iflleri ölçmek için, bilmedi¤imiz bir Mîzân, bir
ölçü âleti, bir terâzi vard›r. Yer gök bir gözüne s›¤ar. Sevâb gözü, parlak
olup, Arfl’›n sa¤›nda Cennet taraf›ndad›r. Günah taraf› ise, Arfl’›n solunda
Cehennem taraf›nda karanl›ktad›r. Dünyâda yap›lan ifller, sözler, düflünce-
ler, bak›fllar, orada flekil alarak, iyilikler parlak, kötülükler karanl›k ve i¤renç
görünüp, bu terâzide tart›lacakt›r. Bu terâzi, dünyâ terâzilerine benzemez.
A¤›r taraf› yukar› kalkar, hafif taraf› afla¤› iner denildi. Âlimlerin bir k›sm›-
na göre, çeflitli terâziler olacakt›r.

S›rat köprüsü vard›r. S›rat köprüsü, Allahü teâlân›n emri ile, Cehen-
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nem’in üstünde kurulacakt›r. Herkese, bu köprüden geçmesi emrolunacak-
t›r. O gün, bütün peygamberler; “Yâ Rabbî! Selâmet ver” diye yalvaracak-
lard›r. Cennetlik olanlar, köprüden kolayca geçerek, Cennet’e gideceklerdir.
Bunlardan bâz›s› flimflek gibi, bir k›sm› rüzgâr gibi, bâz›s› koflan at gibi ge-
çeceklerdir. S›rat köprüsü k›ldan ince, k›l›çtan keskindir. Dünyâda ‹slâmi-
yet’e uymak da böyledir. ‹slâmiyet’e tam uyma¤a u¤raflmak, s›rat köprüsün-
den geçmek gibidir. Burada nefs ile mücâdele güçlü¤üne katlananlar, orada
s›rat› kolay ve rahat geçecektir. Bunun içindir ki, Allahü teâlâ, ‹slâmiyet’in
gösterdi¤i do¤ru yola;  ““SS››rrââtt--››  mmüüssttaakkîîmm””  ad›n› verdi. Bu isim benzerli¤i de,
‹slâmiyet yolunda bulunman›n, s›rat köprüsünü geçmek gibi oldu¤unu gös-
termektedir. Cehennemlik olanlar, s›rattan Cehennem’e düfleceklerdir.

Peygamber efendimize sallallahü aleyhi ve sellem mahsûs olan Kevser
havuzu vard›r. Büyüklü¤ü, bir ayl›k yol gibidir. Suyu sütten daha beyaz, ko-
kusu miskten daha güzeldir. Etrâf›ndaki kadehler, y›ld›zlardan daha çoktur.
Bir içen, Cehennem’de olsa bile, bir daha susamaz.

fiefâat hakt›r. Tevbesiz ölen mü’minlerin küçük ve büyük günahlar›n›n
affedilmesi için, peygamberler, velîler, sâlihler, melekler ve Allahü teâlân›n
izin verdi¤i kimseler, flefâat edecek ve kabûl edilecektir.

Cennet ve Cehennem flimdi vard›r. Cennet, yedi kat göklerin üstündedir.
Cehennem, her fleyin alt›ndad›r. Sekiz Cennet, yedi Cehennem vard›r. Cen-
net, yer küresinden, güneflten ve göklerden daha büyüktür. Cehennem de gü-
neflten büyüktür.

‹nan›lmas› lâz›m olan esaslardan alt›nc›s›; kadere, hay›r ve flerlerin Alla-
hü teâlâdan oldu¤una inanmakt›r. ‹nsanlara gelen hay›r ve fler, fayda ve za-
rar, kazânç ve ziyanlar›n hepsi, Allahü teâlân›n takdir etmesi iledir. Allahü
teâlân›n, bir fleyin varl›¤›n› dilemesine KKaaddeerr denilmifltir. Kaderin, yâni var-
l›¤› dilenilen fleyin var olmas›na KKaazzââ denir. Kazâ ve kader kelimeleri bir bi-
ri yerine de kullan›l›r.

Bütün hayvanlar›n, nebatlar›n, cans›z varl›klar›n, kat›lar›n, s›v›lar›n, gaz-
lar›n, y›ld›zlar›n, moleküllerin, atomlar›n, elektronlar›n, elektro-magnetik
dalgalar›n, k›saca her varl›¤›n hareketi, fizik olaylar›, kimya tepkimeleri, çe-
kirdek reaksiyonlar›, enerji al›fl-veriflleri, canl›lardaki fizyolojik faaliyetler,
her fleyin olup olmamas›, kullar›n iyi ve kötü iflleri, dünyâda ve âhirette, bun-
lar›n cezâs›n› görmeleri ve her fley, ezelde, Allahü teâlân›n ilminde var idi.
Bunlar›n hepsini ezelde biliyordu. Ezelden ebede kadar olacak; eflyây›, özel-
likleri, hareketleri, olaylar›, ezelde bildi¤ine uygun olarak yaratmaktad›r. ‹n-
sanlar›n iyi ve kötü bütün ifllerini, müslüman olmalar›n›, küfürlerini, istekli
ve isteksiz bütün ifllerini, Allahü teâlâ yaratmaktad›r. Yaratan, yapan yaln›z
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O’dur. Sebeplerin meydana getirdi¤i her fleyi yaratan O’dur. Her fleyi bir se-
beb ile yaratmaktad›r.

Meselâ, atefl yak›c›d›r. Hâlbuki, yakan Allahü teâlâd›r. Ateflin yakmakla,
hiç bir ilgisi yoktur. Fakat, âdeti flöyledir ki, bir fleye atefl dokunmad›kça,
yakma¤› yaratmaz. Atefl, tutuflma s›cakl›¤›na kadar ›s›tmaktan baflka bir fley
yapmaz. Organik cisimlerin yap›s›nda bulunan karbona, hidrojene, oksijen-
le birleflmek ilgisi veren, elektron al›fl verifllerini sa¤layan, atefl de¤ildir.
Do¤ruyu göremeyenler, bunlar› atefl yap›yor san›r. Yakan, yanma tepkisini
yapan, atefl de¤ildir. Oksijen de de¤ildir. Is› da de¤ildir. Elektron al›fl-verifli
de de¤ildir. Yakan, yaln›z Allahü teâlâd›r. Bunlar›n hepsini, yanmak için se-
bep olarak yaratm›flt›r. Bilgisi olmayan kimse, atefl yak›yor san›r. ‹lkokulu
bitiren bir kimse; “Atefl yak›yor” sözünü be¤enmez. “Hava yak›yor” der. Or-
taokulu bitiren de, bunu kabûl etmez; “Havadaki oksijen yak›yor” der. Lise-
yi bitiren; “Yak›c›l›k oksijene mahsus de¤ildir. Her elektron çeken element
yak›c›d›r” der. Üniversiteli ise; madde ile birlikte enerjiyi de hesâba katar.
Görülüyor ki, ilim ilerledikçe, iflin iç yüzüne yaklafl›lmakta, sebep san›lan
fleylerin arkas›nda, daha nice sebeplerin bulundu¤u anlafl›lmaktad›r. ‹lmin,
fennin en yüksek derecesinde bulunan, hakîkatleri tam gören peygamberler
ve o büyüklerin izinde giderek ilim deryâlar›ndan damlalara kavuflan ‹slâm
âlimleri, bugün yak›c›, yap›c› san›lan fleylerin, âciz, zavall› birer vâs›ta ve
mahlûk olduklar›n›, hakîkî yap›c›n›n, yarat›c›n›n araya koydu¤u sebepler ol-
du¤unu bildiriyor. Yak›c›, Allahü teâlâd›r. Ateflsiz de yakar. Fakat, atefl ile
yakmak âdetidir. Yakmak istemezse, atefl içinde de yakmaz. ‹brâhim aley-
hisselâm› ateflte yakmad›. Onu çok sevdi¤i için, âdetini bozdu.

Allahü teâlâ dileseydi, her fleyi sebepsiz yarat›rd›. Ateflsiz yakard›. Ye-
meden doyururdu. Fakat lütfederek, kullar›na iyilik ederek, her fleyi yarat-
mas›n› bir sebebe ba¤lad›. Belirli fleyleri, belli sebeplerle yaratma¤› diledi.
‹fllerini, sebeplerin alt›nda gizledi. Kudretini sebepler alt›nda saklad›. O’nun
bir fleyi yaratmas›n› isteyen, o fleyin sebebine yap›fl›r, o fleye kavuflur. Lâm-
bay› yakmak isteyen, kibrit kullan›r. Zeytinya¤› ç›karmak isteyen, bask› âle-
ti kullan›r. Bafl› a¤r›yan, aspirin kullan›r. Cennet’e gidip, sonsuz nîmetlere
kavuflmak isteyen, ‹slâmiyet’e uyar. Kendine tabanca çeken, zehir içen ölür.
Terli iken su içen, hasta olur. Günah iflleyen, küfre düflen de Cehennem’e gi-
der. Herkes hangi sebebe baflvurursa, o sebebin vâs›ta k›l›nd›¤› fleye kavu-
flur. Müslüman kitaplar›n› okuyan, müslümanl›¤› ö¤renir, sever, müslüman
olur, dinsizlerin aras›nda yaflayan, onlar›n sözlerini dinleyen din câhili olur.
Din câhillerinin ço¤u îmans›z olur. ‹nsan hangi yerin vâs›tas›na binerse, ora-
ya gider.
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Allahü teâlâ, ifllerini sebeplerle yaratmam›fl olsayd›, kimse kimseye muh-
tâç olmazd›. Herkes, herfleyi Allahü teâlâdan ister, hiç bir fleye baflvurmaz-
d›. Böyle olunca, insanlar aras›nda, âmir, me’mûr, iflçi, san’atkâr, talebe, ho-
ca ve nice insanl›k ba¤lar› kalmaz, dünyâ ve âhiretin nizâm› bozulurdu. Gü-
zel ile çirkin, iyi ile fenâ ve muti’ ile âsî aras›nda fark kalmazd›.

‹slâmiyet, müslümanlardan; Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve
sellem inand›¤› ve bildirdi¤i gibi îmân etmelerini istemektedir. Peygamberi-
miz bir tek îmân bildirmifltir. Eshâb-› kirâm›n hepsi, O’nun bildirdi¤i gibi
inanm›fl, îtikâdda (inançta) hiç bir ayr›l›klar› olmam›flt›r. Peygamber efendimi-
zin vefât›ndan sonra insanlar, ‹slâmiyet’i, Eshâb-› kirâmdan ifliterek ve sora-
rak ö¤rendiler. Hepsi ayn› îmân› bildirdiler. Onlar›n, Peygamberimizden nak-
lederek bildirdikleri bu îmâna Ehl-i sünnet itikad› denilmifltir. Eshâb-› kirâm
bu îmân bilgilerine, kendi düflüncelerini, felsefecilerin sözlerini, nefsânî arzu-
lar›n›, siyâsi görüfllerini ve buna benzer baflka fleyleri, aslâ kar›flt›rmad›lar. 

Eshâb-› kirâm, hepsinde kemâl derecede mevcut bulunan Allahü teâlây›
tenzih ve takdis etmek, O’nun bildirdiklerini tereddütsüz kabûl edip inanmak,
müteflâbih (mânâs› aç›k olmayan) âyetlerin te’viline dalmamak... gibi vas›fla-
r› ile îmânlar›n› Peygamberimizden iflittikleri gibi muhâfaza ettiler. ‹slâmi-
yet’teki îmân esaslar›n› insanlara soranlara; saf, berrâk ve asl› üzere tebli¤ et-
tiler, bildirdiler.

Eshâb-› kirâm›n Resûlullah’dan naklen bildirdikleri bu tebli¤i, oldu¤u gi-
bi, hiç bir fley eklemeden ve ç›karmadan kabûl edip, böylece inan›p, onlar›n
yolunda olanlara Ehl-i sünnet ve cemâat f›rkas›, bu do¤ru ve as›l (hakîkî) ‹slâ-
miyet yolundan ayr›lanlara da; Bid’at f›rkalar› (dalâlet f›rkalar›, bozuk-sap›k
yollar) denildi.

Eshâb-› kirâm›n hepsi müctehid idiler. Onlar din bilgilerini bizzat Resû-
lullah’dan ald›lar. O’nu bizzat görmenin, O’nun sohbetinde bulunman›n ka-
zand›rd›¤› çok yüksek mânevî kemâllere, olgunluklara ve üstünlüklere erdi-
ler. Nefisleri mutmeinne olup, her biri ihlâs, edeb, ilim ve irfanda Eshâbdan
olmayanlardan hiç bir âlimin ve evliyân›n sâhib olamayaca¤› derecelere ka-
vufltular. Her birinin hidâyet y›ld›zlar› oldu¤u hadîs-i flerîfle bildirildi. Hep-
sinin îmân›, îtikâd› bir idi. Haklar›nda nass (âyet ve hadîs) bulunmayan
mes’elelerde ictihâd ettiler. Her biri, amelde mezheb sâhibi idiler. Ço¤unun
ictihâdlar›ndan ç›kard›klar› hükümler birbirlerine benzerdi. ‹ctihâdlar› topla-
n›p, kitaplara geçirilmedi¤i için mezhepleri unutuldu. Bunun için bugün Es-
hâb-› kirâmdan herhangi birinin mezhebine uymak mümkün de¤ildir.

‹slâmiyet’i Eshâb-› kirâmdan ö¤renen Tâbiîn ve bunlardan ö¤renen Tebe-
i Tâbiînden de din bilgilerinde yükselip, mutlak müctehidlik derecesine ulaflan
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büyük imâmlar yetiflti. Bunlar da amelde mezheb sâhibi idiler ve her birinin
ictihâdlar›ndan meydana gelen hükümlere, o âlimin mezhebi denildi. Bu âlim-
lerden de ço¤unun mezhebi kitaplara geçirilmedi¤i için unutuldu. Yaln›z dört
büyük imâm›n ictihâdlar›, talebeleri taraf›ndan kitaplara geçirilerek muhâfaza
edildi ve müslümanlar aras›nda yay›ld›. Yeryüzünde bulunan bütün müslü-
manlara do¤ru yolu gösteren ve ‹slâm dînini de¤iflmekten, bozulmaktan koru-
yan bu dört imâm›n birincisi ‹mâm-› A’zam Ebû Hanîfe, ikincisi ‹mâm-› Mâ-
lik bin Enes’tir. Üçüncüsü ‹mâm-› Muhammed bin ‹dris fiâfiî, dördüncüsü Ah-
med bin Hanbel’dir.

Ehl-i sünnet îtikâd›nda olan bu dört imâmdan ‹mâm-› A’zam›n yoluna
Hanefî Mezhebi, ‹mâm-› Mâlik’in yoluna Mâlikî Mezhebi, ‹mâm-› fiâfiî’nin
yoluna fiâfiî Mezhebi, ‹mâm-› Ahmed bin Hanbel’in yoluna da Hanbelî
Mezhebi denilmifltir. Bu gün bir müslüman›n Allahü teâlân›n r›zâs›na uygun
ibâdet ve ifl yapabilmesi, ancak bu dört mezhebden birine uymas› ile müm-
kündür.

‹bâdetler 

Birincisi; flartlar›na ve farzlar›na uygun olarak, her gün befl kerre, vakti
gelince, namaz k›lmakt›r. Namazlar›; farzlar›na, vâciblerine ve sünnetlerine
dikkat ederek ve gönlünü Hakk’a vererek, vakitleri geçmeden k›lmal›d›r.
Kur’ân-› kerîmde, namaza; “SSaallââtt” buyuruluyor. Salât, lügatte insan›n duâ
etmesi, meleklerin istigfâr etmesi, Allahü teâlân›n merhamet etmesi, ac›ma-
s› demektir. ‹slâmiyet’te salât demek; ilmihâl kitaplar›nda bildirildi¤i flekil-
de, belli hareketleri yapmak ve belli fleyleri okumak demektir. Namaz k›lma-
¤a iftitâh tekbiri ile bafllan›r. Yâni erkeklerin ellerini kulaklar›na kald›r›p gö-
bek alt›na indirirken; “Allahü ekber” demeleri ile bafllan›r. Son oturuflta, ba-
fl› sa¤ ve sol omuzlara döndürüp, selâm vererek bitirilir.

‹kincisi; mal›n zekât›n› vermektir. Zekât›n mânâs›, temizlik ve övmek ve
iyi, güzel hâle gelmek demektir. ‹slâmiyet’te zekât demek; ihtiyâc›ndan faz-
la ve nisâb denilen belli bir s›n›r mikdâr›nda zekât mal› olan kimsenin, ma-
l›ndan belli mikdâr›n› ay›r›p, Kur’ân-› Kerîmde vas›flar› bildirilen müslü-
manlara, bafla kakmadan vermesi demektir. Zekât, sekiz çeflit insana verilir.
Dört mezhebde de, dört türlü zekât mal› vard›r. Alt›n ve gümüfl zekât›, ticâ-
ret mal› zekât›, senenin yar›dan fazlas›nda çay›rda otlayan dört ayakl› kasap
hayvanlar›n›n zekât› ve yerden biten her çeflit ihtiyaç maddesi zekât›d›r. Bu
dördüncü zekâta, Uflr denir. Yerden mahsûl al›n›r al›nmaz uflr verilir. Di¤er
üç zekât, nisâb mikdar› olduktan bir sene sonra verilir.
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Üçüncüsü; Ramazân-› flerîf ay›nda, hergün oruç tutmakt›r. Oruç tutma¤a
SSaavvmm denir. Savm, lügatte, bir fleyi bir fleyden korumak demektir. ‹slâmi-
yet’te; flartlar›n› gözeterek, Ramazan ay›nda, her gün üç fleyden kendini ko-
rumak demektir. Bu üç fley; yemek, içmek ve cimâd›r. Ramazan ay›, gökte
hilâli (yeni ay›) görmekle bafllar. Takvimle önceden hesâb etmekle bafllamaz.

Dördüncüsü; gücü yetenin, ömründe bir kerre hac etmesidir. Yol emin ve
beden sa¤lam olarak Mekke-i mükerreme flehrine gidip gelinceye kadar, ge-
ride b›rakt›¤› çoluk-çocu¤unu geçindirme¤e yetecek maldan fazla kalan pa-
ra ile oraya gidip gelebilecek kimsenin, ömründe bir kerre, ihrâml› olarak,
Kâbe-i muazzamay› tavâf etmesi ve Arafat meydan›nda durmas› farzd›r.

Beflincisi; Allahü teâlân›n dînini yaymak için u¤raflmak, yâni cihâd et-
mektir. Cihâda haz›rlanmak ibâdettir.

Münâkehât: Evlenme, boflanma, nafaka... gibi bölümleri vard›r.
Muamelât: Al›fl-verifl, kira, flirketler, faiz, mîrâs... gibi bölümleri vard›r.
Ukûbât: Cezâlar olup bafll›ca befle ayr›lmaktad›r. K›sâs, sirkat, zinâ, kazf,

riddet yâni mürted olmak cezâlar›d›r.

Ahlâk

‹slâmiyet, güzel ahlâk ile ahlâklanmay›, nefsi kötü huylardan temizleme-
yi, iyi huylu olmay›, her cihetten iffeti ve hayây› emr eder. Bu bilgileri ve
yollar› ö¤reten ilme, TTaassaavvvvuuff denir.

Beden sa¤l›¤›na ait bilgileri t›b ilmi ö¤retti¤i gibi, kalbin, rûhun kötü huy-
lardan kurtulmas›n› da tasavvuf ilmi ö¤retir. Kalb hastal›¤›n›n alâmetleri olan
kötü ifllerden uzaklaflt›r›p, Allah r›zâs› için güzel ifl ve ibâdet yapmay› sa¤lar.

‹slâmiyet, önce ilim ö¤renmeyi, sonra ö¤rendiklerine uygun ifl ve ibâdet
yap›lmas›n› ve bütün bunlar›n da Allah r›zâs› için olmas›n›, k›saca; ilim, amel
ve ihlâs› emretmektedir. ‹nsan›n mânen yükselmesi, dünyâ ve âh›ret saâdetine
kavuflmas›, bir tayyârenin uçmas›na benzetilirse, îmân ile ibâdet bunun göv-
desi ve motorlar› gibidir. Tasavvuf yolunda ilerlemek de, bunun enerji madde-
si yâni benzinidir. Maksada ulaflmak için tayyâre elde edilir. Yâni îmân ve ibâ-
det kazân›l›r. Harekete geçmek için de, kuvvet, yâni tasavvuf yolunda ilerle-
mek lâz›md›r.

Tasavvufun iki gâyesi vard›r. Birincisi; îmân›n vicdânileflmesi, yâni kalbe
yerleflmesi ve flüphe getiren tesirlerle sars›lmamas› içindir. Ak›l ile, delîl ve is-
bât ile kuvvetlendirilen îmân böyle sa¤lam olmaz. Allahü teâlâ, Kur’ân-› ke-
rîmde Ra’d sûresi 28. âyet-i kerîmesinde meâlen buyurdu ki: ‘KKaallbblleerree  îîmmâânn››nn
ssiinnmmeessii,,  yyeerrlleeflflmmeessii,,  aannccaakk  vvee  yyaallnn››zz  zziikkrr  iillee  oolluurr..”” Zikr, her iflte ve her hare-
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kette Allahü teâlây› hat›rlamak, O’nun r›zâs›na uygun ifl yapmak demektir.
Tasavvufun ikinci gâyesi; f›k›h ilmi ile bildirilen ibâdetlerin seve seve

kolayl›kla yap›lmas›n› ve nefs-i emmâreden do¤an tembelliklerin, s›k›nt›la-
r›n giderilmesidir. ‹bâdetlerin kolayl›kla seve seve yap›lmas› ve günah olan
ifllerden de nefret ederek uzaklafl›lmas›, ancak tasavvuf ilmini ö¤renip, bu
yolda ilerlemek ile mümkündür. Tasavvufa sar›lmak, herkesin bilmedikleri-
ni görmek, gaybden haber vermek, nûrlar, rûhlar ve k›ymetli rüyalar görmek
için de¤ildir. Tasavvuf ile ele geçen mârifetlere, bilgilere ve hâllere kavufl-
mak için, önce îmân› düzeltmek, ‹slâmiyet’in emir ve yasaklar›n› ö¤renip,
bunlara uygun ifl ve ibâdet yapmak lâz›md›r. Zâten bu üçünü yapmad›kça,
kalbin tasfiyesi, kötü huylardan temizlenmesi, nefsin tezkiyesi, terbiye edil-
mesi mümkün de¤ildir. 

Muhammed aleyhisselâma tâbi olmak 

Muhammed aleyhisselâma tâbi olmak, yani O’na uymak; O’nun gitti¤i
yolda yürümektir. O’nun yolu, Kur’ân-› Kerîmin gösterdi¤i yoldur. Bu yola
DDiinn--ii  ‹‹ssllaamm  denir. O’na uymak için, önce îmân etmek, müslümanl›¤› iyice
ö¤renmek, sonra farzlar› edâ edip, haramlardan kaç›nmak, daha sonra, sün-
netleri yap›p mekruhlardan kaç›nmak laz›md›r. Bunlardan sonra, mübahlar-
da da O’na uymaya çal›flmal›d›r.

‹man etmek, O’na tâbi olmaya bafllamak ve saadet kap›s›ndan içeri gir-
mek demektir. Allahü teâlâ O’nu, dünyadaki bütün insanlar› saadete dâvet
için gönderdi ve Sebe’ sûresinin 28. Ayet-i kerîmesinde meâlen; ““EEyy  sseevvggii--
llii  PPeeyyggaammbbeerriimm!!  SSeennii,,  ddüünnyyaaddaakkii  bbüüttüünn  iinnssaannllaarraa,,  eebbeeddîî  ssaaaaddeettii  mmüüjjddeelleemmeekk
vvee  bbuu  ssaaaaddeett  yyoolluunnuu  ggöösstteerrmmeekk  iiççiinn,,  ggöönnddeerriiyyoorruumm””  buyurdu.

Mesela, O’na uyan bir kimsenin, gün ortas›nda bir parça uyumas›, O’na
uymaks›z›n, bir çok geceleri ibadetle geçirmekten kat kat daha k›ymetlidir.
Çünkü, “Kaylûle” etmek, yani ö¤leden önce biraz yatmak, âdet-i flerîfesi idi.
Mesela O’nun dini emretti¤i için bayram günü oruç tutmamak ve yiyip iç-
mek, dinde bulunmay›p senelerce tutulan oruçlardan daha k›ymetlidir.
O’nun dininin emri ile fakire verilen zekat kendi arzusu ile da¤ kadar alt›n
sadaka vermekten daha üstündür, fazîletlidir. 

Hazreti Ömer, bir sabah namaz›n› cemaatle k›ld›ktan sonra, cemaate bak›p,
bir kimseyi göremeyince sordu. Eshâb dediler ki; “Geceleri sabaha kadar iba-
det ediyor. Belki flimdi uyku bast›rm›flt›r.” Emir-ül-mü’minin; “Keflke bütün
gece uyuyup da, sabah namaz›n› cemaatle k›lsayd›, daha iyi olurdu” buyurdu.

‹slamiyet’e uymadan s›k›nt› çekip mücahede eden kimseler nefslerini
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körletiyor ise de, ‹slamiyet’e uygun yapmad›klar›ndan k›ymetsizdir ve ha-
kirdir. E¤er bu çal›flmalar›na ücret has›l olursa, dünyada birkaç menfaatden
baflka ellerine bir fley geçmez. Halbuki, bütün dünyan›n k›ymeti ve ehemmi-
yeti nedir ki, bunun bir kaç›n›n itibar› olsun. Bunlar, mesela baya¤› iflleri ya-
pan kimselere benzer ki herkesten daha çok çal›fl›r ve yorulurlar. Ücretleri
de, yapt›klar› ifle nisbetle herkesten afla¤›d›r. ‹slamiyet’e tâbi olanlar ise, la-
tif cevahir ve k›ymetli elmaslar ile meflgûl olan mücevherciler gibidir. Bun-
lar›n ifli az, kazançlar› ise pek çoktur. Bazan bir saatlik çal›flmalar›, yüz bin-
lerce senenin kazanc›n› has›l eder. Bunun sebebi fludur ki, ‹slamiyet’e uygun
olan amel, Hak teâlân›n makbulüdür, raz› oldu¤udur, onun için çok be¤enir.

Böyle oldu¤unu kendi kitab›n›n çok yerinde bildirmifltir. Mesela, ‹mran
sûresi 31. âyet-i kerîmesinde meâlen; ““EEyy  sseevvggiillii  PPeeyyggaammbbeerriimm!!  OOnnllaarraa  ddee
kkii,,  ee¤¤eerr  AAllllaahhüü  tteeââllââyy››  sseevviiyyoorrssaann››zz  vvee  AAllllaahhüü  tteeââllâânn››nn  ddaa  ssiizzii  sseevvmmeessiinnii  iissttii--
yyoorrssaann››zz,,  bbaannaa  ttââbbii  oolluunnuuzz!!  AAllllaahhüü  tteeââllââ,,  bbaannaa  ttââbbii  oollaannllaarr››  sseevveerr””  buyuruyor.

Muhammed aleyhisselâma tâbi olmak, “Ahkam-› ‹slamiyye”yi be¤enip,
seve seve yapmak ve O’nun emirlerini ve ‹slamiyet’in k›ymet verdi¤i üstün
tuttu¤u fleyleri ve âlimlerini, salihlerini büyük bilip, hürmet etmek ve O’nun
dinini yayma¤a u¤raflmak demektir. Dinine uymak istemeyenleri, be¤enme-
yenleri, ald›r›fl etmeyenleri ise afla¤› tutmakt›r.

‹slamiyet’e uymayan fleylerin hiç birisini Hak teâlâ sevmez, be¤enmez.
Sevilmeyen, be¤enilmeyen fleye sevab verilir mi? Bilakis cezaya sebeb olur.

‹ki cihan saadetine kavuflmak, ancak ve yaln›z dünya ve ahiretin efendisi
olan, Muhammed aleyhisselâma tâbi olmaya ba¤l›d›r. O’na tâbi olmak için
îmân etmek ve Ahkam-› ‹slamiyye’yi ö¤renmek ve hakk›yla yapmak laz›md›r.

Ahirette Cehennem’den kurtulmak, yaln›z Muhammed aleyhisselâma tâbi
olanlara mahsustur. Dünyada yap›lan bütün iyilikler, bütün keflifler, bütün
haller ve bütün ilimler, Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin yo-
lunda bulunmak flart› ile, ahirette ifle yarar. Yoksa, Allahü teâlân›n Peygam-
berine tâbi olmayanlar›n yapt›¤› her iyilik, dünyada kal›r ve ahiretinin harab
olmas›na sebeb olur. Yani, iyilik fleklinde görünen, birer istidracdan baflka bir
fley olamaz.

Muhammed aleyhisselâma tam ve kusursuz tâbi olabilmek için, O’nu
tam ve kusursuz sevmek laz›md›r. Tam ve olgun sevginin alameti de, O’nun
düflmanlar›ndan uzak durmakt›r. O’nu be¤enmeyenleri sevmemektir. Mu-
habbete müdahene, yani gevfleklik s›¤maz. Âfl›klar, sevgililerinin divanesi
olup, emirlerinden bir an ayr›lmazlar. Ayk›r› gidenlerle bir arada durmazlar.
‹ki z›d fleyin muhabbeti bir kalbde bulunmaz. Yani cemi-z›ddeyn muhaldir.

Bu dünya nîmetleri geçici ve aldat›c›d›r. Bu gün elde olanlar yar›n bafl-
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kas›n›n olur. Ahirette ele girecekler ise sonsuzdur ve dünyada iken kazan›-
l›r. Bu bir kaç günlük hayat, e¤er dünya ve ah›retin en k›ymetli insan› olan,
Muhammed aleyhisselâma tâbi olarak geçirilirse, saadet-i ebediyye, sonsuz
necat ve kurtulufl umulur. Yoksa O’na tâbi olmad›kça, her fley hiçtir. O’na
uymad›kça, her yap›lan hay›r, iyilik burada kal›r, ahirette ele bir fley geçmez. 

O’na uyman›n ufak bir zerresi, bütün dünya nîmetlerinden ve ahiret sa-
adetlerinden kat kat üstündür. ‹nsanl›k meziyeti ve flerefi, O’na tâbi olmak-
t›r. Resûlullah’a uymak için müslümanlar›n Ehl-i sünnetin dört hak mezhe-
binden birinde olmalar› temel flartt›r. Peygamber efendimize îmân edip ge-
tirdiklerini tasdik etmek, O’nu sevip itaat etmek, nasihatlerini kabul etmek,
kendisine hürmet ve tazim etmek farzd›r. Bu hususta Allahü teâlâ meâlen;

““OO  hhaallddee  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  vvee  OO’’nnuunn  üümmmmii  nneebbîîssii  oollaann  RReessûûllüünnee  îîmmâânn  eeddiinn,,
OO’’nnaa  ttââbbii  oolluunn  kkii,,  ddoo¤¤rruu  yyoolluu  bbuullmmuuflfl  oollaass››nn››zz”” (A’raf sûresi: 158). 

““KKiimm,,  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  vvee  PPeeyyggaammbbeerriinnee  îîmmâânn  eettmmeezzssee,,  mmuuhhaakkkkaakk (bilsin)
kkii,,  bbiizz  oo  kkaaffiirrlleerr  iiççiinn  çç››llgg››nn  bbiirr  aatteeflfl  hhaazz››rrllaamm››flfl››zzdd››rr”” buyurmaktad›r.

Resûlullah efendimiz de buyurdu ki: ““AAllllaahhüü  tteeââllââddaann  bbaaflflkkaa  iillaahh  oollmmaadd››--
¤¤››nnaa  flfleehhââddeett  eeddiipp,,  bbaannaa  vvee  bbeenniimm  ggeettiirrddiikklleerriinnee  îîmmâânn  eeddiinncceeyyee  kkaaddaarr,,  iinnssaann--
llaarrllaa (kafirlerle) ssaavvaaflflmmaamm  bbaannaa  eemmrroolluunndduu..  OOnnllaarr  bbuunnllaarr››  yyaapp››nnccaa,,  mmüüssllüü--
mmaannll››kk  hhaakkkk››nn››nn  mmuukktteezzaass››  (cezalar›) mmüüsstteessnnaa,,  mmaallllaarr››nn››  vvee  ccaannllaarr››nn››  bbeennddeenn
kkuurrttaarr››rrllaarr.. (‹çlerindeki gizli hususlar›n) hheessaappllaarr››nn››  iissee,,  AAllllaahhüü  tteeââllââ  ggöörrüürr..””

““BBaannaa  kkiimm  iittaaaatt  eeddeerrssee,,  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  iittaaaatt  eettmmiiflfl  oolluurr..  KKiimm  bbaannaa  iissyyaann
eeddeerrssee,,  AAllllaahhüü  tteeââllââyyaa  iissyyaann  eettmmiiflfl  oolluurr..  BBeenniimm  eemmrriimmee  iittaaaatt  eeddeenn,,  bbaannaa  iittaa--
aatt  eettmmiiflfl,,  eemmiirrlleerriimmee  iissyyaann  eeddeenn  ddee  bbaannaa  iissyyaann  eettmmiiflfl  oolluurr””  

““BBaannaa  iittaaaatt  eeddeenn  vvee  bbeenniimm  ggeettiirrddiikklleerriimmee  uuyyaann  kkiimmsseenniinn  hhaallii  iillee,,  bbaannaa  iiss--
yyaann  eeddeenn  vvee  bbeenniimm  ggeettiirrddiikklleerriimmii  yyaallaannllaayyaann  kkiimmsseenniinn  hhaallii,,  flfluu  aaddaamm››nn  hhaallii--
nnee  bbeennzzeerr  kkii,, (o adam) bbiirr  eevv  yyaapptt››rrmm››flfl,,  (insanlara mükemmel bir ziyâfet
vermek için) ggüüzzeell,,  ççeeflfliittllii  yyeemmeekklleerr  hhaazz››rrllaamm››flfl,,  iinnssaannllaarr››  yyeemmee¤¤ee  ddââvveett  eett--
mmeekk  iiççiinn  bbiirriinnii  vvaazziiffeelleennddiirrmmiiflflttiirr..  DDââvveettee  iiccââbbeett  eeddeenn  kkiimmssee,,  eevvee  ggiirreerr  vvee  hhaa--
zz››rrllaannaann  yyeemmeekklleerrddeenn  iisstteeddii¤¤ii  kkaaddaarr  yyeerr..  FFaakkaatt  ddââvveettee  iiccââbbeett  eettmmeeyyeenn  iissee,,
eevvee  ggiirreemmeezz  vvee  hhaazz››rrllaannaann  yyeemmeekklleerrddeenn  yyiiyyeemmeezz..  EEvv,, (Resûlullah’›n dâveti-
ne icâbet eden müttekiler için haz›rlanan) CCeennnneett’’ttiirr..  (Allahü teâlâya ve
O’nun nîmetleri ile dolu olan Cennet’e) ddââvveett  eeddeenn  iissee,,  MMuuhhaammmmeedd’’ddiirr
(aleyhisselâm). KKiimm  kkii  MMuuhhaammmmeedd’’ee  (aleyhisselâm) iissyyaann  eeddeerrssee,,  AAllllaahhüü
tteeââllââyyaa  iissyyaann  eettmmiiflfl  oolluurr..  MMuuhhaammmmeedd (aleyhisselâm), kkeennddiissiinnii  ttaassddiikk  eeddeenn
mmüü’’mmiinnlleerr  vvee  kkeennddiissiinnii  yyaallaannllaayyaann  kkaaffiirrlleerr  oollmmaakk  üüzzeerree  iinnssaannllaarr››nn  aarraass››nn››
aayy››rrdd  eeddiicciiddiirr..””

““BBeenniimm  ssüünnnneettiimmee  vvee  bbeennddeenn  ssoonnrraa  HHuulleeffaa--ii  rraaflfliiddiinn’’iinn  ssüünnnneettlleerriinnee  yyaapp››flfl››--
nn››zz..  OOnnaa  oollaannccaa  ggüüccüünnüüzzllee  vvee  ttiittiizzlliikkllee  ssaarr››ll››nn››zz..  (Dinde) ssoonnrraaddaann  iihhddaass  eeddiilleenn
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(Kuran-› Kerîmde, sünnette, icma-i ümmette ve k›yas-› fukahada bulunmayan)
flfleeyylleerrddeenn  kkaaçç››nn››nn››zz..  ÇÇüünnkküü (dinde) hheerr  ssoonnrraaddaann  iihhddaass  eeddiilleenn  bbiidd’’aattttiirr..  HHeerr
bbiidd’’aatt  iissee  ssaapp››kkll››kktt››rr..””

Enes bin Mâlik’in Resûlullaha uymakla ilgili rivâyet etti¤i hadîs-i flerîfde,
Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu ki: ““KKiimm  bbeenniimm  ssüünnnneettiimmii
iihhyyââ  eeddeerrssee  (onunla amel ederek yayarsa), bbeennii  iihhyyââ  eettmmiiflflttiirr  (flan›m› yüceltmifl,
emrimi izhar etmifltir.) BBeennii  iihhyyââ  eeddeenn  ddee,,  CCeennnneett’’ttee  bbeenniimmllee  bbeerraabbeerrddiirr..””

Peygamber efendimiz, Bilal bin Haris’e buyurdular ki: ““BBiirr  kkiimmssee,,  ‹‹ssllaamm’’ddaa
ssüünnnneett--ii  hhaasseennee  yyaappaarrssaa,,  bbuunnuunn  sseevvaabb››nnaa  vvee  bbuunnuu  yyaappaannllaarr››nn  sseevvaabbllaarr››nnaa  kkaavvuu--
flfluurr..  BBiirr  kkiimmssee  ‹‹ssllaamm’’ddaa  bbiirr  ssüünnnneett--ii  sseeyyyyiiee  çç››¤¤rr››  aaççaarrssaa,,  bbuunnuunn  ggüünnaahh››  vvee  bbuunnuu
yyaappaannllaarr››nn  ggüünnaahhllaarr››  kkeennddiissiinnee  vveerriilliirr..

Ömer bin Abdülaziz hazretleri buyurdu ki:
“Resûlullah efendimiz güzel bir yol açt›. O’ndan sonra da halifeleri yollar

açt›lar. Resûlullah’›n sünnetiyle ve kendisinden sonraki halifelerinin sünnetle-
riyle amel etmek, Allahü teâlân›n kitab›na uygun olarak hareket etmektir. Alla-
hü teâlâya ve Peygamber efendimize itaat etmek, Allahü teâlân›n dinini kuv-
vetlendirmektir. ‹slamiyet’i, hiç kimsenin bozmaya ve de¤ifltirmeye hakk› yok-
tur. Sünnete muhalefet eden kimselerin sözleriyle de amel etmek caiz de¤ildir. 

Peygamber efendimizin ve Eshâb-› kirâm›n sünnetlerine uyanlar, hidâyete
kavuflmufllard›r. Bunlardan her kim yard›m isterse, yard›m görmüfltür. Her kim
sünnet-i flerîflere muhalefet eder ve onlarla amel etmezse, müslümanlar›n git-
ti¤i yoldan baflka bir yol tutmufltur. Allahü teâlâ o kimseyi kötü ifller yapt›rarak
Cehennem’e atar. Gidilecek yer olarak Cehennem, en kötü yerdir.

Ahmed bin Hanbel hazretleri buyurdu ki:
“Bir gün bir toplulukta bulunuyordum. Onlar iyice soyundular ve suya gir-

diler. Ben ise; ““KKiimm  AAllllaahhüü  tteeaallaayyaa  vvee  aahhiirreett  ggüünnüünnee  îîmmâânn  eeddiiyyoorrssaa,,  hhaammaammaa
(avret yerlerini örtmeden) ggiirrmmeessiinn””  hadîs-i flerîfine uyarak soyunmad›m. O
gece rüyamda bir kimse; “Ey Ahmed! Sana müjdeler olsun! Zîrâ Allahü teâlâ,
Resûlullah’›n sünnetine uydu¤un için seni ba¤›fllad›. Seni imâm k›ld›. ‹nsanlar
sana tâbi olurlar” dedi. “Siz kimsiniz?” diye sorunca; “Cebrâil’im” dedi.”

Bir kimse, her iflinde, Resûlullah sallallahü aleyhi ve selleme tâbi olmazsa,
mü’min olamaz. O’nu, kendi can›ndan çok sevmezse, îmân› tamam olmaz. O,
bütün insanlar›n ve cinnilerin peygamberidir. 

Her as›rda yaflayan her milletin O’na uymas› vacibdir. Her mü’minin,
O’nun dinine yard›m etmesi O’nun ahlak› ile huylanmas›, O’nun mübârek is-
mini çok söylemesi, ismini söyledikte ve iflittikde, sayg› ve sevgi ile salatü
selâm getirmesi, mübârek cemalini görmeye âfl›k olmas›, getirdi¤i Kur’ân-›
Kerîmi ve dinini sevmesi ve hürmet etmesi lâz›md›r.
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Eshâb›na nasîhatdan sonra, 
Fahr-i âlem dedi, benden sonra,  

Hilye-i pâkimi, görse biri, 
Olur o, yüzümü görmüfl gibi,  

Gördükde, hubbu hâs›l olsa, 
Yâni hüsnüme âfl›k olsa,  

Beni görme¤i etse arzû, 
Kalbi, sevgimle olsa dolu,  

Cehennem olur, ona harâm, 
Rabbim, Cennet'i eder ikrâm.  

Dahi, haflretmez ç›plak, ân› Hak, 
Olur gufrân›na, Hakk›n mülhak.  

Denildi ki, hilye-i Resûli, 
Severek yazsa, birinin eli,  

Eder Hak, onu korkudan emîn, 
Belâ ile dolsa, rûy-i zemîn.  

Hastal›k görmez, dünyâda teni, 
A¤r› çekmez hiç, bütün bedeni.  

Günâh etmifl ise de, bu adam, 
Cehennem cismine, olur harâm.  

Âhiretde azâbdan kurtulur, 
Dünyâda her ifli, kolay olur.  

Haflreyler, ân› hem, Rabb-i celle, 
Dünyâda, Resûlü görenlerle.  

Hilye-i Nebîyi, güç iken beyân, 
Bafllar›z, ona oldukça imkân. 

S›¤›narak zülcelâle, 
Vasfederiz âcizâne.  

‹ttifak etdi, bu sözde ümem, 
K›rm›z› beyâzd›, Fahr-i âlem.  

Mübârek yüzü, hâlis ak idi, 
Gül gibi, k›rm›z›mt›rak idi.  

‹nci gibi, yüzündeki teri, 
Pek hofl eylerdi, güzel cevheri.  

Terleyince, O menba-› sürûr, 
Dalgalan›rd› sanki, bahr-i nûr.  

Görünürdü gözü, dâim sürmeli, 
Kalbleri çekerdi, güzel gözleri.  

Ak›, beyaz idi gâyetle, 
Medh eyledi Rabbi, âyetle.  

Siyâh› ân›n, de¤ildi ufak, 
Bir idi ona, yak›nla uzak.  

Genifl, güzel ve latîfdi gözü, 
Nûr saçard› hep, mübârek yüzü.  

Kuvve-i bâs›ra-i Mustafavî, 
Gece, gündüz gibi, olurdu kavî.  

Bakmak arzû etseydi, bir yere, 
Cism-i pâki de dönerdi bile.  

Bafla tâbi' ederdi cesedi, 
Bunu terk etmemifldi ebedî.  

Hem, cism idi, Resûl-i ekrem, 
Yarafl›r, rûh-i mücessem desem.  

Güzel, hem sevimli idi Resûl, 
Hakkâ çok, sevgili idi Resûl.  

Mâlikle Ebû Hâle, söyledi, 
Hilâl gibi, aç›k kafll› idi.  

‹ki kafl› aras›, her zemân, 
Gümüfl gibi görünürdü, ayân.  

Mübârek yüzü, az yuvarlakd›, 
Derisi, berrak, hem de parlakd›.  

Siyah kafllar› mihrâb› ân›n, 
K›blesi idi, bütün cihân›n.  

Ortas›, yüksekce görünürdü, 
Yandan bak›nca, mübârek burnu.  

Çok güzel idi, çekme ve latîf, 
Edemez gören, O'nu tam târif.  

Seyrek idi, difllerinin aras›, 
Parlard›, sanki inci s›ras›.  

Ön diflleri, etdikçe zuhûr, 
Her taraf›, kaplard› bir nûr.  

Gülse idi, iki cihân serveri, 
Canl› cans›z, her fleyin peygamberi.  

Görünürdü ön diflleri, pek afîf, 
Dolu dâneleri gibi, çok latîf.  

‹bni Abbâs der, Habîb-i Hudâ, 
Gülme¤e, eyler idi istihyâ  

Hem hayâs›ndan O, dînin senedi, 
Kahkaha etmedi derler, ebedî.  

Nâzik, mahcûb idi, Resûl-i cenâb, 
Dâim eyler idi, bakma¤a hicâb.  

Yüzü benzerdi, yuvarlak aya,
Zât› aynayd›, yüce Mevlâya.  

Nûrlu idi hep, o vech-i hasen, 
Bak›lmazd›, tenevvüründen.  

Gönüller ald›, o güzel Nebî, 
Âfl›k› oldu yüzbin sahâbî  

Bir kerrecik görenler, rüyâda, 
Dediler, böyle zevk yok, dünyâda.  

Hem güzel yanaklar›, bileler, 
Fazla etli de¤ildi, diyeler.  

Ân›n etmifldi, cenâb-› Hâl›k, 
Severek, yüzün ak, aln›n aç›k.  

Boynunun nûru, ederdi her ân, 
Saçlar› aras›nda, leme'ân.  

Mübârek sakal›ndan, iyi bil, 
A¤arm›fld› ancak on yedi k›l.  

Ne k›v›rc›kd›r, ne de uzun, 
Her uzvu gibi idi, mevzûn.  

Gerdan-i pâk-i Resûl-i âfak, 
Gâyet ak idi ve gâyet berrâk.  

HH‹‹LLYYEE--‹‹  SSAAÂÂDDEETT    
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Eshâb içinden, çok ehl-i edeb, 
Karn›, gö¤süyle, birdi, dedi hep.

Aç›lsayd›, mübârek sînesi, 
Feyz saçard›, ilim hazînesi.  

Aflka olunca, mahall-i teflrîf, 
Baflka olur mu, o sadr-› flerîf?  

Mübârek sînesi, genifl idi, 
‹lm-i ledün, ona inmifl idi.  

Ak ve berrakd›, o sadr-› kebîr, 
San›rd› görenler, bedr-i münîr.  

Atefl-i aflk-› zât-› ezelî, 
Odlara yakm›fld›, O güzeli.  

Bilir elbet bunu, pîr-ü civân, 
Yass› kürekliydi, Fahr-i cihân.  

S›rt› ortas› hem, etli idi, 
Kerem sâhibi, devletli idi.  

Gümüfl teninde, letâfet vard›, 
‹rice mühr-i nübüvvet vard›.  

S›rt›nda idi, mühr-i nübüvvet. 
Sa¤ taraf›na yak›nd›, elbet.  

Bildirdi bize, edenler târif, 
Bir büyük ben idi, mühr-i flerîf.  

Rengi, sar›ya yak›n, karayd›, 
Güvercin yumurtas› kadard›.  

Etrâf›na çevirmifl, sanki hatlar, 
Birbirine bitiflik, k›lca¤›zlar.  

Anlatanlar, O âlî nesebi, 
Dedi, iri kemikliydi Nebî.  

Her kemik iri, merdâne idi,
Sûreti, sîreti flâhâneydi.

Mübârek âzas›n›n her biri, 
Uygun yarat›lm›fld› hem, kavî. 

Çok hofl idi, her uzvu ân›n
Âyetleri gibi, Kur'ân›n.  

Elleri ayas›, O sultân›n, 
Ayaklar› alt›, dahi ân›n,  

Genifl ve pâk idi, nâzik mergûb, 
Tâze gül gibi latîf ve mahbûb.  

Çok mevzun idi, der ehl-i nazar, 
O kerâmetli, mübârek eller.  

Selâm verseydi, birine e¤er, 
Tebessüm ederdi hep, Peygamber.  

Bir iki gün, geçseydi aradan, 
Hattâ uzasayd› da, bir aydan. 

Belli olurdu, hofl kokusundan, 
O kimse, adamlar aras›ndan.  

Billûr gibiydi, ten-i bî-mûyu, 
Nice medh edeyim, ol pehlûyu. 

Dostu seyretmek için, o flerîf, 
Göz olmufldu, bütün cism-i latîf.  

Kemâl üzereydi, nâzik teni, 
Hallâk göstermifldi, hikmetini.  Yokdu,

gö¤sünde,karn›nda aslâ, 
Hiçbir k›l, sanki gümüfl levhâ.  

Gö¤sü ortas›ndan afla¤› yaln›z, 

Bir s›ra k›l, dizilmifldi, hilâfs›z.  
Bu siyah hat, bu mübârek bedende, 
Hofldu, hâle gibi, ay çevresinde.  

Bütün ömründe kalm›fld›, kezâ, 
Gençlikde gibi, mübârek âzâ.  

‹lerledikçe, sinn-i Nebevî, 
Tâzelenirdi hep, gonca gibi.  

Hem dahi, kâinât›n sultân›, 
Zanneyleme ki, ola pek ya¤l›,  

Ne zaîf, ne de pek etli idi, 
Mu'tedil, hem pek kuvvetli idi.  

Lahm›, flahm›, dediler ehl-i derûn, 
Birbirinden, ne ziyâdeydi, ne dûn.  

Etmifl, ol beden sarây›n üstâd, 
Adl-ü dâd ile, esâs›n bünyâd.  

Îtidâl üzere idi, pâk teni, 
Nûra gark olmufldu, bütün bedeni.  

Orta boylu idi, o Sidre-mekân, 
Ortal›k, O'nun ile buldu nizâm.  

Seyreden mu'cize-i kâmetini, 
Dedi hep, medh edip hazretini.  

Görmedik böyle, gül yüzlü güzel, 
Boyu, hem huyu, hem yüzü güzel.  

Orta boylu iken, Nebî, 
Uzun kimseyle yürüseydi.  

Ne kadar, uzun olsa idi, o er, 
Yine yüksek görünürdü, peygamber.  

Uzun boylu olandan o cevher, 
Yüksek idi, el ayas› kadar.  

Bir yola gitseydi, izzetle, 
H›zl› yürür idi, gâyetle.  

Deriz, vasf-› flerîfinde yine, 
Yürürken, e¤ilirdi önüne.  

Yâni, bir yokufldan iner gibi,
Dâim önüne, az e¤ilirdi.  

fianl›, flerefli idi, O Celîl, 
‹ftihâr eylerdi, rûh-› Halîl.  

Bir zât› ki, murâd ede Hudâ, 
Her âzâs›, olur elbet a'lâ.  

Yolda giderken, e¤er bir kimse, 
Ans›z›n, Resûlullah'› görse,  

Korku düflerdi, kalbine ân›n, 
Yüksekli¤inden, Resûlullah'›n.  

Hem de biri, Nebî ile, müdâm, 
Sohbet ederek, söylese kelâm,  

Sözlerindeki lezzet ile, ol, 
Kul olurdu, kabul etse Resûl.  

Etmifldi O'nu, Hallâk-› ezel, 
Hüsn-i ahlâkla, bî-misl-ü bedel.  

Yâ Resûlallah! gücüm yok medhine, 
Yarat›ld›k hep, senin hürmetine.  

Hâs›l›, ey fiâh-› iklîm-i vefâ, 
Sana cân›m da fedâ, her fley fedâ!  
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571 Hazret-i Muhammed aleyhisselâm›n do¤umu. (12 Rebîu'l-evvel - 20 Nisan 571 )
Süt annesi Halime’ye  verilmesi.

557744 SSüütt  aannnneessii  ttaarraaff››nnddaann  MMeekkkkee’’yyee  ggeettiirriilleerreekk  aannnneessii  HHaazzrreett--ii  ÂÂmmiinnee’’yyee  tteessllîîmm  eeddiillmmeessii..

575 Annesinin vefât›.
Dedesi Abdülmuttalib’e verilmesi.

557777 DDeeddeessii  AAbbddüüllmmuuttttaalliibb’’iinn  vveeffââtt››  vvee  aammccaass››  EEbbûû  TTââlliibb’’ee  eemmâânneett  eeddiillmmeessii..

578 Amcas› Ebû Tâlip ile Sûriye seyâhati.
558833 AAmmccaass››  EEbbûû  TTââlliibb  iillee  SSûûrriiyyee  sseeyyââhhaattii  vvee  BBuussrrââ’’ddaa  rrââhhiipp  BBaahhîîrraa’’nn››nn,,  oonnuunn  ssoonn

ppeeyyggaammbbeerr  oollaaccaa¤¤››nn››  aannllaammaass››..

588 Amcas› Zübeyr ile Yemen'e seyâhati.
559955 HHaazzrreett--ii    HHaattîîccee''nniinn  ttiiccâârreett  kkeerrvvâânn››nn››nn  bbaaflfl››nnddaa,,    fifiââmm''aa  sseeyyââhhaattii..

596 Hazret-i Hatîce ile evlenmesi.
660066 KKââbbee--ii  fifieerrîîffee''nniinn  ttââmmîîrriinnddee  HHaacceerr--ii  EEssvveedd''ii  yyeerriinnee  kkooyymmaass››..

610 Hirâ ma¤aras›nda ilk vahyin gelmesi.
661133 ÜÜçç  sseennee  ggiizzllii  ddââvveetttteenn  ssoonnrraa  SSaaffââ  tteeppeessiinnee  çç››kk››pp  aaçç››kk  oollaarraakk  ‹‹ssllââmm''aa  ddââvveettee  bbaaflflllaammaass››..

615 Müslümanlar›n Habeflistân’a  hicretleri.
661166 HHaazzrreett--ii  HHaammzzaa''nn››nn  mmüüssllüümmâânn  oollmmaass››..

Hazret-i Ömer'in müslümân olmas›.
661199 HHaazzrreett--ii  HHaattîîccee  vvee  EEbbûû  TTââlliibb''iinn  vveeffââttllaarr››..

620 Mirâc'a ç›k›fllar›.
Birinci Akabe bîat›.

662211 ‹‹kkiinnccii  AAkkaabbee  bbîîaatt››..

622 Mekke'den Medîne'ye hicret.
662233 BBeeddiirr  SSaavvaaflfl››  vvee  zzaaffeerrii..

KK››bblleenniinn  MMeesscciidd--ii  AAkkssââ''ddaann  KKââbbee--ii  MMuuaazzzzaammaa''yyaa  ççeevvrriillmmeessii..

MMeesscciiddiinn  öönnüünnee,,  ffaakkîîrrlleerrii  bbaarr››nndd››rrmmaakk  iiççiinn  ""SSuuffffaa""  yyaapp››llmmaass››..

HHaazzrreett--ii  ÂÂiiflflee  iillee  eevvlleennmmeelleerrii..

624 K›zlar› Hazret-i Ruk›yye'nin  vefât›. 
Hazret-i Fât›ma ile Hazret-i Ali'nin evlenmeleri.

662255 UUhhuudd  SSaavvaaflfl››..  

HHaazzrreett--ii  HHaammzzaa''nn››nn  flfleehhââddeettii..

HHaazzrreett--ii  HHaassaann''››nn  ddoo¤¤uummuu..  ((RRaammaazzâânn  aayy››nnddaa))

HHaazzrreett--ii  HHüüsseeyyiinn''iinn  ddoo¤¤uummuu..  ((fifiââbbâânn  aayy››nnddaa))  

HHaazzrreett--ii  ÖÖmmeerr''iinn  kk››zz››  HHaazzrreettii  HHaaffssaa  iillee  eevvlleennmmeelleerrii..

627 Hendek Savafl›.
662288 HHuuddeeyybbiiyyee  AAnnttllaaflflmmaass››..

HHüükküümmddâârrllaarraa  vvee  iiddâârreecciilleerree,,  ‹‹ssllââmm’’aa  ddââvveett  mmeekkttuuppllaarr››nn››nn  ggöönnddeerriillmmeessii..

HHaayybbeerr''iinn  ffeetthhii..

629 Mûte savafl› ve zaferi.
663300 MMeekkkkee''nniinn  ffeetthhii..

KK››zzllaarr››  HHaazzrreett--ii  ZZeeyynneebb''iinn  vveeffââtt››..

OO¤¤uullllaarr››  HHaazzrreett--ii  ‹‹bbrraahhiimm''iinn  ddoo¤¤uummuu..

OO¤¤uullllaarr››  HHaazzrreett--ii  ‹‹bbrraahhiimm''iinn  vveeffââtt››..

TTeebbûûkk  SSaavvaaflfl››..

632 Vedâ Hutbesi ile yüz binden fazla  Eshâb-› Kirâma hitâb etmeleri. 
Cennetü’l-Bâki mezârl›¤›n› ziyâret etmeleri.
Vefâtlar›  ( 8 Haziran Sal› )
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——  KKuurr’’âânn--››  KKeerrîîmm

——  TTeeffssîîrr--ii  MMaazzhhaarrîî  --  Senâullâh-i Pânipütî

——  TTeeffssîîrr--ii  KKuurrttuubbîî  --  ‹mâm Kurtubî

——  TTeeffssîîrr--ii  BBeeyyddââvvîî  --  Kâdî Beydâvî 

——  TTeeffssîîrr--ii  KKeebbîîrr  --  Fahruddîn-i Râzî

——  TTeeffssîîrr--ii  HHââzziinn  ––  Alâ’üddîn-i Ba¤dâdî

——  RRûûhhuu’’ll--BBeeyyâânn  --  ‹smail Hakk› Bursevî

——  SSaahhîîhh--ii  BBuuhhâârrîî  --  ‹mâm-› Buhârî

——  SSaahhîîhh--ii  MMüüsslliimm  --  ‹mâm Müslim

——  SSüünneenn--ii  TTiirrmmiizzîî    --  ‹mâm-› Tirmizî

——  MMuuvvaattttââ  --  ‹mâm Mâlik

——  MMüüssnneedd  --  ‹mâm Ahmed bin Hanbel

——  EEll--MMuu’’cceemmuu’’ss--ssaa¤¤îîrr  --  ‹mâm Taberânî

——  EEll--MMuussaannnneeff  --  ‹mâm Abdürrezzâk 

——  EEll--MMuussaannnneeff  --  ‹mâm ‹bn-i Ebî fieybe

——  EEss--SSîîrreettüü’’nn--NNeebbeevviiyyyyee  --  ‹bn-i Hiflâm

——  SSîîrreettüü’’nn--NNeebbîî  --  Ahmed bin Zeynî Dahlân

——  EEss--SSiiyyeerruu’’ll--KKeebbîîrr  -- ‹mâm Muhammed

——  fifieerrhhuu’’ss--SSiiyyeerrii’’ll--kkeebbîîrr  --  ‹mâm Serahsî

——  fifiiiffââ--ii  fifieerrîîff  --  Kâdî ‹yâd

——  fifieemmââiill--ii  flfleerrîîffee  --  ‹mâm Tirmizî

——  DDeellââiillüü’’nn––NNüübbüüvvvvee  --  Ebû Nuaym Isfahânî

——  fifieevvââhhiiddüü’’nn--NNüübbüüvvvvee  --  Mevlânâ Abdurrahmân Câmî 

——  MMeeâârriiccüü’’nn--NNüübbüüvvvvee    TTeerrccüümmeessii  -- Alt›parmak Muhammed Efendi

——  KK››ssaass--››  EEnnbbiiyyââ  --  Ahmed Cevdet Pafla

——  MMiirr''ââtt--››  KKââiinnââtt  --  Niflanc›zâde Muhammed Efendi

——  MMeevvlliidd--ii  fifieerrîîff  ((VVeessîîlleettüü’’nn--nneeccââtt))  --  Süleyman Çelebi

——  ‹‹ssbbââttüü’’nn--NNüübbüüvvvvee  --  ‹mâm-› Rabbânî

——  MMeekkttûûbbââtt--››  ‹‹mmââmm--››  RRaabbbbâânnîî  --  ‹mâm-› Rabbânî

——  MMeekkttûûbbââtt--››  MMaa’’ssûûmmiiyyyyee  -- Muhammed Ma’sum Farukî

——  ‹‹’’ttiikkââddnnââmmee  --  Mevlânâ Hâlid-i Ba¤dâdî

——  CCââlliiyyeettüü’’ll--eekkddâârr  --  Mevlânâ Hâlid-i Ba¤dâdî

——  ‹‹hhyyââuu    uullûûmmii’’dd--ddîînn  --  ‹mâm-› Gazâlî

——  KKiimmyyââ--ii  SSeeââddeett  --  ‹mâm-› Gazâlî

——  EEtt--TTaabbaakkââttüü’’ll--KKüübbrrââ  --  Abdulvehhâb-› fia’rânî

——  TTâârriihhuu’’ll--‹‹ssllââmm  --  ‹mâm Zehebî
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