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TAK DÎM
Al la hü te âlâ ya hamd ve ver di ği ni’met le re, iyi lik le re, son suz şü-

kür ler ol sun. O’nun sev gi li Pey gam be ri, in san la rın her ba kım dan en 
gü ze li, en iyi si, en üs tü nü olan Mu ham med (aley his se lâm)a, temiz 
Ehl-i beytine ve onun gü zel yü zü nü gör mek le, fay da lı söz le ri ni işit-
mek le şe ref e nen, böy le ce bü tün in san la rın en kıy met li le ri olan şerefi 
Es hâ bı’nın hep si ne ve on la rın izin de gi den le re de salât u selâm ve 
hayır duâlar olsun.

Ta rih te “Câhi li ye Dev ri” de ni len bir dö nem var dır. Bu dö nem de, 
Ara bis tan Ya rı ma da sın da, in san lar put la ra ta pı yor, sü rek li iç ki içi yor, 
ku mar oy nu yor lar dı. Kuv vet li olan hak lı sa yı lı yor, ka dın lar bir ticâret 
eş ya sı gi bi alı nıp-sa tı lı yor, kız ço cuk la rı di ri di ri top ra ğa gö mü lü yor-
lardı. Sa de ce Ara bis tan Ya rı ma da sı de ğil bü tün dün ya ka ran lı ğa gö-
mül müş tü. As ya, Af ri ka ve Av ru pa’da da du rum bun dan fark lı de ğil di. 
El bet te bun lar dan ra hat sız olan, mem nun ol ma yan akl-ı se lim sa hi bi 
in san lar -az da ol sa- mev cut tu ve bun lar Ce nab-ı Hakk’a tazarru’ ve 
ni yâz da bu lu nu yor, bu ka ran lık dö ne min bit me si için yal va rı yor lar dı. 

İn san la ra acı yan Al la hü te âlâ, muh te lif asır lar da ve çe şit li coğ ra fî 
böl ge ler de ya şa yan in san la ra bir çok pey gam ber gön der di ği gi bi, son 
ne bî ve re sûl olan Mu ham med (aley his se lâm)ı da bu ka ran lı ğı ay dın-
lat ma sı için son pey gam ber ola rak va zi fe len dir di.

Ce nâb-ı Hak, mer ha met bu yu ra rak bi zi, O’na üm met et mek le, 
nîmet lerinin en büyüğüne kavuş tur du. O’na tâbi ol mak, uy mak lazım 
gel diğini açık ça bil dir di. Rab bimize bu muaz zam nîmetin den dolayı 
ne kadar hamd ve şük ret sek az dır.

Dâru’l-Fünûn müderrislerinden Seyyid Abdülhâkim Arvâsi Hazret-
leri buyurdu ki: “Her Pey gam ber ken di zamanın da, ken di mekânın-
da, ken di kav mi nin hep sin den her ba kım dan üs tün dür. Mu ham med 
(aley his se lâm) ise, her za man da, her mem le ket te, yâ ni dün yâ ya ra-
tıl dı ğı gün den, kı yâ met ko pun ca ya ka dar, gel miş ve ge le cek bü tün 
var lık la rın her ba kım dan en üs tü nü dür. Hiç bir kim se hiç bir ba kım dan 
O’ndan üs tün de ğil dir...” 

Al la hü te âlâ, hiç bir şey ya rat ma dan ön ce, Mu ham med (aley-
his se lâm)ın mü bâ rek nû ru nu ya rat tı. Kur’ân-ı Ke rîm’de Pey gam ber 
Efen di miz’e hi tâ ben: “Se ni âlem le re rah met ola rak gön der dik” 
bu yu rul du. Ha dîs-i kud sî de de: “Sen ol ma say dın, sen ol ma say-
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dın alemleri (mah lû kâ tı) ya rat maz dım” [İmâm-ı Kastalânî, el-
Mevâhibü’l-Ledünniyye; İmâm-ı Rabbânî, Mektûbât-ı Rabbâniyye] 
buyurulmuştur. 

Îmâ nın asıl şar tı, “Hubb-i fil lah ve buğd-ı fil lah” yâ ni Al la hü 
te âlâ nın dost la rı nı sev mek, düş man la rı nı sev me mek tir. Bu ol ma dık-
ça hiç bir ibâ det ka bûl ol ma mak ta, sâ hi bi nin yü zü ne çar pıl mak ta dır. 
Bu se bep le “Âlem le rin Efen di si”ni sev me miz farz ol muş ve O’nun 
mü bâ rek mu hab be ti ni kal bi mi ze yer leş tir me miz ve gü zel ah lâ kı ile 
ah lâk lan ma mız emredil miş tir.

Bu mu hab be tin de vâm et me si için, asır lar dan be ri Pey gam ber 
Efen di miz’in mü bâ rek ha yâ tı nı an la tan ki tap lar ya zıl mış tır, hâ len de 
ya zıl mak ta dır. O’nun sev gi si nin kalp le ri mi ze do lup taş ma sı için, Ehl-i 
Sün net âlim le ri nin ki tap la rın dan -uzun ted kîk ler ya pa rak- Kâ ina tın 
Sul tâ nı, Re sû lul lah Efen di miz’in mübârek hayâtını yaz maya çalış tık. 

Cenâb-ı Hak, hepimizin kal bini Pey gam ber Efen dimiz’in muhab-
beti ile dol durup, biz leri Ehl-i Sün net âlim lerinin bil dir diği doğ ru yol da 
bulun dur sun! Âmin.

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
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İKİ CİHAN GÜNEŞİ 
MUHAMMED (ALEYHİSSELÂM)

İki Cihan Güneşi Mu ham med (aley his se lâm); Al la hü te âlâ’nın 
ha bî bi, sev gi li si, ya ra tıl mış bü tün in san la rın ve di ğer mah lû kâ tın 
her ba kım dan en üs tü nü, en gü ze li ve en şe ref i si dir. Al la hü te-
âlâ’nın med het ti ği, bü tün in san la ra ve cin ne pey gam ber ola rak se-
çip gön der di ği, son ve en üs tün Pey gam ber’dir. Âlem le re rah met 
ola rak gön de ril miş olup, her şey onun hür me ti ne ya ra tıl mış tır. 

Mü bâ rek is mi “tek rar tek rar med he dil miş, pek çok övül müş” 
mâ nâ sı na ge len “Mu ham med” (aley his se lâm)dır. “Ah med, Mah-
mûd, Mus ta fâ” gi bi baş ka mü bâ rek isim le ri de var dır. Ba ba sı nın 
is mi Ab dul lah olup, hic ret ten 53 se ne ön ce Re bîu’l-ev vel ayı nın 
oni ki si Pa zar te si ge ce si, sa ba ha kar şı Mek ke-i Mü ker re me’de doğ-
du. Tâ rih çi ler, bu gü nün, mi lâ dî se ne ile 571 se ne si nin Ni san ayı nın 
yir mi si ne rast la dı ğı nı bil dir mek te dir ler. 

Doğ ma dan bir kaç ay ön ce ba ba sı Ab dul lah, al tı ya şın da iken 
de an ne si Âmi ne ve fât et ti. Bu se bep ten Pey gam ber Efen di miz’e 
“Dürr-i Ye tîm” (Yetim inci, kâ inât se de fin de bu lu nan tek, bü yük 
ve en kıy met li in ci) la ka bı da ve ril miş tir. Se kiz ya şı na ka dar de de si 
Ab dül mut ta lib’in, onun ölü mü üze ri ne ise am ca sı Ebû Tâ lib’in ya-
nın da kal dı. Yir mi beş ya şın da Ha dî ce tü’l-Küb râ vâ li de miz ile ev-
len di. Bu ha nı mın dan do ğan ilk oğ lu nun adı Kâ sım idi. Arap lar da 
ilk oğ lun ba ba sı ola rak, kün ye ile anıl mak âdet ti. Bun dan do la yı 
Pey gam be ri mi ze “Ebü’l-Kâ sım” yâ ni Kâ sım’ın ba ba sı de nil di. 

Kırk ya şın da iken, Allahü teâlâ tarafından bü tün in san la ra ve 
cin ne Pey gam ber ol du ğu Al la hü te âlâ ta ra fın dan bil di ril di. Üç se ne 
son ra her ke si îmâ na ça ğır ma ya baş la dı. El li iki ya şın da iken Mî râc 
vu kû bul du. Mi lâ dın 622 senesinde 53 ya şın da ol du ğu hâl de, Mek-
ke’den Me dî ne’ye hic ret et ti. Yir mi ye di ker re mu hâ re be yap tı. 632 
se ne sin de Re bîu’l-ev vel ayı nın oni ki sin de Pa zar te si gü nü öğ le den 
ev vel, 63 ya şın da iken Me dî ne-i Mü nev ve re’de vefât et ti. 

Al la hü te âlâ, bü tün pey gam ber le ri ne is mi ile hi tâb et ti ği hâl de, 
O’na; “Ha bî bim” (Sev gi lim) di ye il ti fât et miş tir. Ce nâ b-ı Hak, bir âyet-i 
kerîme de me âlen; “Se ni ancak âlem le re rah met ola rak gön der-



10

dik”( 1) ve bir ha dîs-i kud sî de de; “Sen ol ma say dın, sen ol ma say-
dın, mah lû kâ tı ya rat maz dım”( 2) [İmâm-ı Kastalânî, el-Mevâhibü’l-
Ledünniyye; İmâm-ı Rabbânî, Mektûbât-ı Rabbâniyye] bu yur du. 

MÜ BÂ REK “NÛR”UNUN YA RA TIL MA SI 
Al la hü te âlâ, her şey den yâ ni hiç bir şe yi ya rat ma dan ön ce, 

sev gi li Pey gam be ri miz Mu ham med (aley his se lâm)ın mü bâ rek 
nû ru nu ya rat tı. Tef sîr ve ha dîs âlim le ri miz den ço ğu bil dir di ler ki: 
“Ce nâb-ı Hak, ken di nû run dan la tîf ve bü yük bir cev her ya ra tıp, 
on dan bü tün kâ inâ tı sı ra sıy la vü cû da ge tir di. Bu cev he re “Nûr-ı 
Mu ham me dî” de nir. Bü tün rûh ve ci sim le rin baş lan gı cı ve men-
şei bu cev her dir.” 

Es hâb-ı ki râm dan Câ bir bin Ab dul lah, bir gün; “Yâ Re sû lal lah! 
Al la hü te âlâ nın her şey den ev vel ya rat tı ğı şey ne dir?” di ye so run ca; 
“Her şey den ev vel se nin Pey gam be ri nin yâ ni be nim nû ru-
mu ken di nû run dan ya rat tı. O za man; levh, ka lem, Cen net, 
Ce hen nem, me lek, se mâ vât (gök ler), arz (yer ü zü), gü neş, ay, 
in san ve cin nî ler yok tu” bu yur du lar.

Nûr-ı Mu ham me dî, Âdem (aley his se lâm)ın kal bi ve ce se d-i şe-
rî fi ya ra tı lın ca, onun iki ka şı ara sı na kon du. Âdem (aley his se lâm) 
ken di si ne rûh ve ri lin ce, al nın da, züh re yıl dı zı gi bi par la yan bir nû run 
ol du ğu nu fark et ti.

Âdem (aley his se lâm) ya ra tıl dı ğın da, Ce nâb-ı Hakk’ın ken di si ne; 
“Ebû Mu ham med” yâ ni Mu ham med’in ba ba sı di ye rek hi tâb et ti-
ği ni il hâm ile an la dı ve; “Ey Rab bim! Ba na ni çin Ebû Mu ham med 
kün ye si ni ver din?” di ye su âl edin ce, Al la hü te âlâ; “Ey Âdem! Ba-
şı nı kal dır!” de di. Âdem (aley his se lâm), ba şı nı kal dı rıp bak tı ğın da, 
Arş-ı a’lâ da sev gi li Pey gam be ri mi zin (sal lal la hü aley hi ve sellem) 
nûr dan ya zıl mış “Ah med” is mi ni gör dü. O za mân; “Ey Rab bim! 
Bu kim dir?” di ye su âl et ti. Al la hü te âlâ da; “Bu, se nin zür ri ye-
tin den bir pey gam ber dir. O’nun is mi gök ler de Ah med, yer de 
ise Mu ham med’dir. Eğer O ol ma say dı, se ni ya rat maz dım. 
Yer le ri ve gök le ri de halk et mez dim”( 3) bu yur du.

1) Enbiya sûresi, 21/107

2) Süyutî, el-Leâli’l-masnûa, I, 272; Aclûnî, Keşf-ül-hafâ, II, 164.

3) İbni Asâkir, Târih-i Dımeşk, VII, 437; Heysemî, Mecmâ’uz-Zevâid, VIII, 198; Şemsed-
din Şâmî, Sübülü’l-Hüdâ, I, 85.
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“NÛ R”U NUN TE MİZ ALIN LAR DAN GEÇ ME Sİ 
Âdem (aley his se lâm) ya ra tı lın ca al nı na, sev gi li Pey gam be ri-

miz Mu ham med (aley his selâ m)ın nûr-ı şe rî fi kon du. O nûr al nın da 
par la ma ya baş la dı. Kur’ân-ı kerîmde bil di ril di ği gi bi; Âdem (aley-
his se lâm) dan iti bâ ren te miz ba ba lar dan ve te miz ana lar dan ge çe-
rek, Pey gam ber efen di mi ze ka dar gel di. Bu nu Al la hü te âlâ âyet-i 
kerîme de me âlen şöy le bil dir miş tir: 

“Sen, yâ ni se nin nû run, hep sec de eden ler den do laş tı rı-
lıp, sa na intikal et miş, ulaş mış tır.”( 4)

Ha dîs-i şe rîf e; “Al la hü te âlâ in san la rı ya rat tı. Be ni in san-
la rın en iyi kıs mın dan vü cû da ge tir di. Son ra, bu kı sım la-
rın dan en iyi si ni (Ara bis tan’da) seç ti. Be ni bun lar dan vü cû-
da ge tir di. Son ra ev ler den, âi le ler den en iyi si ni se çip, be ni 
bun lar dan mey da na ge tir di. O hâl de, be nim rû hum ve ce se-
dim mah lûk la rın en iyi si dir. Be nim sil si lem, ec dâ dım en iyi 
in san lar dır” bu yu rul muş tur.

Di ğer bir ha dîs-i şerîf e ise: “Al la hü te âlâ, her şe yi yok tan 
varet ti. Her şey için den in san la rı sev di, kıy met len dir di; in-
san lar için den de seç tik le ri ni Ara bis tan’da yer leş tir di. Ara-
bis tan’da ki se çil miş ler ara sın dan da, be ni seç ti. Be ni, her 
za man ki in san la rın se çil miş le rin de, en iyi le rin de bu lun dur-
du. O hâl de, Ara bis tan’da ba na bağ lı olan la rı se ven ler, be-
nim için se ver ler. On la ra düş man lık eden ler, ba na düş man-
lık et miş olur lar” bu yu rul muş tur.

Ya ra tı lan ilk in san olan Âdem (aley his se lâm), Mu ham med (aley-
his se lâm)ın zer re lerini ta şı dı ğı için, al nın da O’nun nû ru par lı yor du. 
Bu nur Hazret-i Hav vâ’ya, on dan da Şît (aley his se lâm)a ve böy le ce 
te miz er kek ler den te miz ka dın la ra ve te miz ka dın lar dan da te miz 
er kek le re geç ti. Me lek ler ne za mân Âdem (aley his se lâm)ın yü zü ne 
bak sa lar, al nın da Mu ham med (aley his se lâm)ın nû ru nu gö rür ler ve 
O’na is tiğ fâr da bu lu nur lar dı.

Âdem (aley his se lâm) ve fât ede ce ği za man, oğ lu Şît (aley his-
se lâm)a de di ki: “Yav rum! Bu al nın da par la yan nûr, son Pey gam-
ber Mu ham med (aley his se lâm)ın nû ru dur. Bu nu, mü’min ve afîf, 
te miz ha nım la ra teslîm et ve oğ lu na da böy le va si yet te bu lun!” 

4) Şuarâ sûresi, 26/219.
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Mu ham med (aley his se lâm)a ge lin ce ye ka dar, bü tün ba ba lar, oğul-
la rı na böy le va si yet et ti ler. Hep si bu va si ye ti ye ri ne ge ti rip, en asîl 
ve en ki bâr kız lar ile ev len di ler. Nûr, ka dın-er kek, te miz alın lar dan 
ge çe rek asıl sa hi bi ne ulaş tı. Re sû lul lah Efen di mi zin de de le rin den 
bi ri nin iki oğ lu ol sa, yâ hut bir ka bî le iki ko la ay rıl sa, Pey gam be-
ri miz Mu ham med (aley his se lâm)ın nû ru, en şe ref i ve ha yır lı olan 
ta raf a bu lu nur du. Her asır da O’nun de de si olan zât, yü zün de ki 
nûr dan bel li olur du, O’nun nû ru nu ta şı yan se çil miş bir soy var dı ki, 
her asır da bu soy dan olan zâ tın yü zü pek gü zel ve çok nûr lu olur-
du. Bu nûr ile kar deş le ri ara sın da se çi lir, için de bu lun du ğu ka bî le 
baş ka ka bî le ler den da ha üs tün, da ha şe ref i olur du.( 5)

Ni te kim Pey gam ber efen di miz bir ha dîs-i şe rî fin de bu yur du lar ki: 

“Be nim de de le ri min hiçbi ri zi nâ yap ma dı. Al la hü te âlâ, 
be ni, tay yib, iyi ba ba lar dan, te miz ana lar dan ge tir di. De de-
le rim den bi ri nin iki oğ lu ol say dı, ben bun la rın en ha yır lı sın-
da, en iyi sin de bu lu nur dum.”

Âdem (aley his se lâm) dan be ri, ev lâd dan ev lâ da ge çe rek ge len 
bu nûr, Tâ rûh’a, on dan oğ lu İb ra him (aley his se lâm)a, son ra oğ-
lu İs mâ il (aley his se lâm)a geç miş tir. Onun da al nın da gü neş gi bi 
par la yan nûr, ev lâ dın dan Ad nân’a on dan Me’âd’a, on dan da Ni-
zâr’a intikâl et miş tir. Ni zâr do ğun ca, ba ba sı Me’âd, oğ lu nun al-
nın da nû ru gö rüp se vin miş, bü yük bir zi yâ fet ve re rek; “Böy le oğul 
için, bu ka dar ziyâ fet az bir şey” dediğinden, oğ lu nun adı Ni zâr, 
yâ ni az bir şey mâ nâ sın da kal mış tır. Bun dan son ra da nûr, sı ra ile 
intikâl ede rek asıl sâ hi bi olan sev gi li Pey gam be ri miz Mu ham med 
(aley his se lâm)a ulaş mış tır. Pey gam ber Efen di mi zin şe ref i ne se bi 
Ad nân’a ka dar şöy le dir:

Abdullah, Abdülmuttalib (Şeybe), Hâşim (Amr), Abdü Menâf 
(Muğîre), Kusayy (Zeyd), Kilâb, Mürre, Ka’b, Lüveyy, Gâlib, Fihr, 
Mâlik, Nadr, Kinâne, Huzeyme, Müdrike (Âmir), İlyâs, Mudar, Nizâr, 
Me’âd, Adnân.

Baş ka bir ha dîs-i şe rîf e de; “Al la hü teâ lâ, İb râ him oğul-
la rın dan İs mâ il’i seç ti. İs mâ il oğul la rın dan Ki nâ ne oğul la-
rı nı seç ti. Ki nâ ne oğul la rın dan Ku reyş’i seç ti. Ku reyş’ten 
Hâ şim oğul la rı nı seç ti. Hâ şim oğul la rın dan Ab dül mut ta lib 

5) Kâdı Iyâd, Şifâ-i Şerîf, s.82.
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oğul la rı nı seç ti. Ab dül mut ta lib oğul la rın dan da be ni seç ti” 
bu yur ulmuş tur.

DE DE Sİ AB DÜL MUT TA LİB HANİF DİNİNDEN İDİ
Pey gam ber efen di miz (sal lal la hü aley hi ve se llem), Ku reyş ka-

bî le si nin Hâ şim oğul la rı ko lun dan dır. Ba ba sı Ab dul lah’dır. Onun da 
ba ba sı Şey be’dir. Pey gam be ri mi zin de de si olan Şey be, Me dî ne’de 
doğ du. Şey be, ba ba sı Hâ şim ve fât et ti ğin de, da ha ço cuk tu. Bir gün 
Me dî ne’de, da yı la rı nın evi önün de ar ka daş la rıy la ok tâ lim le ri ya pı-
yor du. On la rı sey re den bü yük ler, Şey be’nin al nın da par la yan nûr dan, 
onun şe ref i bir kim se nin oğ lu ol du ğu nu tah min ede rek hay ran kal-
dı lar. Ok at ma sı ra sı Şey be’ye gel di ğin de, ya yı nı ge rip he de fe oku nu 
sal dı. Ok, tam isâ bet edin ce, o he ye can la; “Ben Hâ şim’in oğ lu yum. 
El bet te okum he de fi ni bu lur!” de di. Onun bu söz le rin den, Mek keli 
Hâ şim’in oğ lu ol du ğu nu an la dı lar. 

O sı ra da Hâ şim öl müş tü. Ab dü Me nâf oğul la rın dan bi ri Mek-
ke’ye dön dü ğün de, Hâ şim’in kar de şi Mut ta lib’e; “Me dî ne’de bu lu-
nan ye ğe nin Şey be çok akıl lı bir ço cuk. Al nın da da her ke si hay ran 
bı ra kan bir nûr par lı yor. Böy le kıy met li bir ço cu ğu ya nı nız dan ayır-
ma nız doğ ru mu?” de di. Bu nun üze ri ne Mut ta lib, he men Me dî ne’ye 
git ti ve ye ğe ni Şey be’yi ala rak Mek ke’ye ge tir di. Mek ke so kak la rın-
da; “Bu ço cuk kim dir?” di ye so ran la ra da; “kö lem dir” der di. Bun dan 
son ra Şey be’nin is mi, Mut ta lib’in kö le si an la mı na ge len Ab dül mut-
ta lib ola rak kal dı.( 6)

Ab dül mut ta lib, am ca sı Mut ta lib vefât edin ce ye ka dar onun ya-
nın da kal dı. Ab dül mut ta lib’in mü bâ rek be de nin den misk ko ku su 
ge lir di. Al nın da, Al la hü te âlâ nın ha bî bi Mu ham med (aley his se lâm)ın 
nû ru par lar, et ra fı na ha yır lar, be re ket ler sa çar dı. Her ne za mân Mek-
ke bel de si ne yağ mur yağ ma yıp kıt lık ol sa, Mek keli ler Ab dül mut ta-
lib’in eli ne ya pı şıp ken di si ni Se bir da ğı na çı ka rır lar, duâ et me si için 
ona yal va rır lar dı. O da kim se yi kır maz. Al la hü te âlâ ya yağ mur ih san 
et me si için duâ eder di. Ce nâb-ı Hak da, Ab dül mut ta lib’in al nın-
da par la yan sev gi li Pey gam be ri mi zin nû ru be re ke ti ne du âsı nı ka bûl 
eder, bol bol yağ mur gön de rir di. Böy le ce Ab dül mut ta lib’in gün den 
gü ne kıy met ve iti bâ rı ço ğal dı. Mek keli ler onu baş la rı na re is seç ti-
ler. Ona kar şı ge len ol maz, em ri al tı na gi ren de ra hat ve huzûr bu-

6) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 82.
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lur du. O dev rin hü küm dar la rı da, Ab dül mut ta lib’in fa zî le ti ni ve bü-
yük lü ğü nü tas dik eder ler di. Sâ de ce İran kis râ sı onu çe ke mez, açık 
ve giz li ola rak ona düş man lık bes ler di.

Ab dül mut ta lib, Ha nîf dî ni ne tâ bi idi, yâ ni müs lü man idi. Bu din, 
de de le rin den İb ra him (aley his se lâm)ın dî ni idi. Bu se bep le, hiçbir 
za mân pu ta tap ma dı ve hat tâ yan la rı na bi le yak laş ma dı. Kâ be’nin 
et ra fın da Al la hü te âlâ ya duâ eder, ibâ de ti ni ya par dı.

EY AB DÜL MUT TA LİB! KALK TAY Yİ BE’Yİ KAZ!
Bir gün rü yâ sın da bir kim se; “Ey Ab dül mut ta lib! Kalk Tay yi be’yi 

kaz!” di ye rek kay bol du. Er te si gün; “Kalk, Ber re’yi kaz!” de di. Üçün-
cü gün de ay nı kim se; “Kalk, Med nû ne’yi kaz!” em ri ni ver di. Rü yâ nın 
ar ka sı ke sil mi yor du. Dör dün cü gün ise, yi ne o kim se; “Ey Ab dül-
mut ta lib! Kalk, Zem zem ku yu su nu kaz!” de yin ce, Ab dül mut ta lib; 
“Zem zem ne dir? Ku yu ne re de dir?” di ye sor du. O zât da; “Zem zem 
bir su dur ki, hiç ek sil mez ve di bi ne eri şil mez. Dün yâ nın dört bu ca-
ğın dan ge len ha cı la ra ki fâ yet eder. Ceb râ il (aley his se lâm)ın ka na-
dıy la vur du ğu yer den çık mış tır. Al la hü te âlâ nın, İs mâ il (aley his se-
lâm) için ya rat tı ğı su dur. Su suz la rı kan dı rır. Aç la rı do yu rur. Has ta la ra 
şi fâ olur. Ye ri ni bil di re yim. Kur ban kes tik le ri za mân ar tık la rı nı bir ye-
re dö ker ler. Sen ora da iken kır mı zı ga ga lı bir kar ga ge lir. Ga ga sıy la 
ye ri eşer. Kar ga nın eş ti ği yer de, bir de ka rın ca yu va sı gö rür sün. İş te 
ora sı Zem ze m’in ye ri dir”( 7) de di. 

Ab dül mut ta lib, sa bah le yin ya nı na oğ lu Hâ ris’i ala rak Kâ be’ye 
git ti ve he ye can la bek le me ye baş la dı. Bir ara rü yâ da söy le nil di ği 
şe kil de kır mı zı ga ga lı kar ga ge lip, ora da ki bir çu ku ra kon du ve ga-
ga sı ile ye re vur ma ya baş la dı. Al tın dan ka rın ca yu va sı çık tı. Ab dül-
mut ta lib ile oğ lu Hâ ris, der hal ora yı kaz ma ya baş la dı lar. Bir müd det 
kaz dık tan son ra ku yu nun ağ zı gö rün dü. Ab dül mut ta lib bu nu gö rün-
ce; “Al la hü ek ber, Al la hü ek ber!” di ye rek tek bir ge tir me ye baş la dı. 

Ba şın dan be ri, ku yu nun ka zıl ma sı nı dik kat le tâ kib eden Ku-
reyş li ler, ona dö ne rek; “Ey Ab dül mut ta lib! Bu, ba ba mız İs mâ il’in 
ku yu su dur. On da bi zim de hak kı mız var dır. Bi zi bu işe or tak et me-
li sin!” de di ler. Ab dül mut ta lib ise, der hal kar şı çık tı ve; “Ha yır! Bu 
iş, sâ de ce ba na ih sân edil miş bir va zi fe dir” di ye ce vab ver di. Bu-

7) İbni İshâk, es-Sire, s. 2-5; İbni Hişâm, es-Sire, I, 143;  
İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 83-84.
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nun üze ri ne Ku reyş li ler; “Sen yal nız sın. Tek oğ lun dan baş ka kim-
sen de yok. Bu şe kil de bi ze kar şı koy man müm kün de ğil!” de di ler. 
O za man içi bur kul du. Çün kü ken di si ni kim se siz lik le ayıp lı yor lar dı. 
El le ri ni se mâ ya kal dı ra rak; “Yâ Rab bî! Ba na on ço cuk ih san ey le. 
Eğer bu du âmı ka bul bu yu rur san, iç le rin den bi ri ni Kâ be’de kur ban 
ede ce ğim”( 8) di ye yal var dı.

Ab dül mut ta lib, ka zı işi nin teh li ke li bir hâl al dı ğı nı, ne ti ce de şid-
det li çar pış ma la rın ola bi le ce ği ni dü şün dü. So nun da kaz ma yı bı ra-
ka rak an laş ma yo lu na git ti. İşin bir ha kem ta ra fın dan hal le dil me si ni 
is te di. So nun da, Şam’da otu ran bir kâ hi nin bu na bir çâ re bu la ca ğı-
na ka rar ver di ler. Ku reyş’in ile ri ge len le rin den bir grup ile yo la çı kıl dı. 
Yol da su suz luk tan ve sı cak tan zi yâde siy le bu na lan ker van, ha re ket 
ede mez ol du. Ar tık bir dam la su ya can ata cak hâ le gel miş ler di. Tek 
ar zu la rı nın bu ol ma sı na rağ men, ka vu ru cu çö lün or ta sın da su bul-
mak im kân sız dı. 

Her ke sin ümi di ni kes ti ği bir an da, Ab dül mut ta lib on la ra; “Ge li niz, 
ge li niz! Top la nı nız! Hem si ze, hem de hay van la rı nı za ye te cek ka dar 
su bul dum!” di ye ba ğır dı. Mu ham med (aley his se lâm)ın mü bâ rek nû-
ru nu al nın da ta şı yan Ab dül mut ta lib, su arar ken, de ve si nin aya ğı bü-
yük bir ta şa ta kıl mış ve taş ye rin den oy na yın ca al tın dan su çık mış tı. 
Her kes ko şa rak gel di, ka na ka na su içe rek ye ni den ha yat bul du. 

Ab dül mut ta lib’in bu bü yük lü ğü kar şı sın da mah cûb olan Ku reyş-
li ler; “Ey Ab dül mut ta lib! Ar tık sa na di ye cek bir sö zü müz kal ma dı. 
Zem zem ku yu su nu kaz ma ya en lâ yık olan sen sin. Bu hu sus ta se-
nin le bir da ha mü nâ ka şa et me ye ce ğiz. Ar tık ha ke me git me ye de 
lü zum kal ma dı, ge ri dö nü yo ruz” de di ler ve Mek ke’nin yo lu nu tut-
tu lar. Ab dül mut ta lib, al nın da par la yan nû run hür me ti ne, Zem zem 
ku yu su nu ka zıp su yu çı kar ma şe re fi ne ka vuş tu.( 9)

Ab dül mut ta lib’in, Zem zem ku yu su nu kaz dık tan son ra şâ nı ve 
şöh re ti da ha çok art tı. Ara dan yıl lar geç ti. Ce nâb-ı Hak, gön lü nün 
de rin lik le rin den ko pa rak yap tı ğı du âyı ka bûl edip Ab dül mut ta lib’e, 
Hâ ris’den baş ka on oğul ve al tı kız ço cu ğu ih san et ti. Oğul la rı nın 
is mi; Ku sem, Ebû Le heb, Hacl, Mu kav vim, Dı râr, Zü beyr, Ebû  Tâ lib, 

8) İbni Hişâm, es-Sire, I, 144-145;  İbni Sa’d, et-Tabakât, I, 88;  
Taberî, Târih I, 128.

9) İbni Hişâm, es-Sire, I, 144-145;  İbni Sa’d, et-Tabakât, I, 81-88.
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Ab dul lah, Ham za ve Ab bâs’dır. Kız la rı ise; Sa fiy ye, Âti ke, Ümm-ü 
Ha kîm Bey dâ, Ber re, Ümey me ve Er vâ idi. Ab dül mut ta lib, ço cuk la rı 
ara sın da en çok Ab dul lah’ı se ver di. Çün kü al nın da ki nûr, on da par-
la ma ya baş la mış tı.

EY ABDÜLMUTTALİB! ADAĞINI YERİNE GETİR
Ab dül mut ta lib’e, bir gün rü yâ sın da; “Ey Ab dül mut ta lib! Ada ğı nı 

ye ri ne ge tir!” de nil di. Sa bah le yin Ab dül mut ta lib bir koç kur ban et ti. 
Ge ce rü yâ sın da; “On dan da ha bü yü ğü nü kur ban et!” em ri ve ril di. 
Sa bah le yin bir sı ğır kur ban et ti ği hâl de tek rar, rü yâ sın da; “On dan 
da ha bü yü ğü nü kur ban et!” em ri üze ri ne; “On dan da ha bü yü ğü ne-
dir?” di ye sor du. O za mân; “Oğul la rın dan bi ri ni kur ban et me yi ada-
mış tın. Ada ğı nı ye ri ne ge tir!” de nil di. 

Er te si gü nü Ab dül mut ta lib ço cuk la rı nı top la ya rak, se ne ler ön ce 
yap tı ğı du âyı söy le di. Son ra oğul la rı na, iç le rin den bi ri ni kur ban et-
me si lâ zım gel di ği ni bil dir di. Ev lâ dın dan hiçbir mu ha le fet gör me di. 
Üs te lik on lar; “Ey ba ba mız! Ada ğı nı ye ri ne ge tir! İs te di ği ni yap mak-
ta ser best sin!” di ye rı zâ gös ter di ler. Ab dül mut ta lib, kur’a çe ke rek 
kur ban ola cak oğ lu nu tes bit et ti. Kur’a, en çok sev di ği oğ lu, al nın da 
Al la hü te âlâ nın ha bî bi Mu ham med (aley his se lâm)ın nû ru nu ta şı yan 
Ab dul lah’a çık mış tı. Ab dül mut ta lib, bir an sen de le di, göz pı nar la-
rı yaş la dol du. Al la hü te âlâ ya ver di ği sö zü ye ri ne ge tir me liy di. Bir 
eli ne bı ça ğı, bir eli ne ci ğer pâ re si Ab dul lah’ı ala rak, Rab bi ne ver di ği 
sö zü ye ri ne ge tir mek için Kâ be’ye var dı. Gö zü yaş lı ba ba, Ab dul lah’ı 
kur ban et mek için bü tün ha zır lık la rı nı ta mam la dı. 

O es na da, Ku reyş’in ile ri ge len le ri, hay ret do lu ba kış lar la hâ di-
se yi tâ kib edi yor lar dı, iç le rin den Ab dul lah’ın da yı sı; “Ey Ab dül mut-
ta lib! Dur! Biz se nin bu oğ lu nu bo ğaz la ma na as lâ râ zı de ği liz. Eğer 
böy le bir iş ya par san, bun dan son ra Ku reyş ara sın da âdet olur. Her-
kes oğ lu nu kur ban için nez re dip ke ser. Böy le şe ye ön ayak ol ma! 
Sen, Rab bi ni baş ka bir şe kil de râ zı ey le!...” de di. Son ra; “Bir kâ hi ne 
sor da sa na yol gös ter sin” di ye tek lif de bu lun du. 

Ab dül mut ta lib, bu söz üze ri ne, Hay ber’de bu lu nan Kut be (ve ya 
Se cak) adın da ki kâ hi ne git ti ve du ru mu an lat tı. Kâ hin; “Siz de bir 
in sa nın di ye ti ne ka dar dır?” di ye sor du. “On de ve dir” di ye ce vap 
alın ca; “On de ve ve oğ lu nuz ara sın da kur’a çe ki niz. Kur’a oğ lu nu za 
çı kar sa, on de ve da ha ar tı ra rak ye ni den kur’a çe ki niz. Kur’a de ve le re 
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çı kın ca ya ka dar böy le ar tı ra rak de vam edi niz” de di. 

Ab dül mut ta lib, he men Mek ke’ye dön dü ve kâ hi nin de di ği gi bi 
yap tı. On de ve ar tı ra rak de fa lar ca kur’a çek ti. Hep Ab dul lah’a çık tı. 
An cak de ve sa yı sı yü ze çı kın ca, kur’a de ve le re isa bet et ti. İh ti yat 
ol sun di ye iki de fa da ha çek ti. Her iki kur’a da, de ve le re çık tı. Ab-
dül mut ta lib; “Al la hü ek ber! Al la hü ek ber!” di ye rek tek bir ler le de-
ve le ri kur ban et ti. Et le ri ni ken di si ve oğul la rın dan hiçbi ri al ma dı. 
Hep si ni fa kir le re da ğıt tı.( 10)

Âdem (aley his se lâm) dan be ri, bir de İs mâ il (aley his se lâm)ın 
kur ban edil me hâ di se si var dır. Pey gam ber efen di mi zin ne se bi, İs-
mâ il (aley his se lâm)a da yan dı ğı için; “Ben, iki kur ban lı ğın oğ lu-
yum”( 11) bu yur muş lar dır.

BABASI ABDULLAH ÇOK GÜZELDİ
İki ci hâ nın efen di si Pey gam be ri miz Mu ham med (aley his se lâm)

ın nû ru nu al nın da ta şı yan Ab dul lah, doğ du ğun da, ki tap eh li bir bi-
ri ne; “Âhir za man pey gam be ri nin ba ba sı Mek ke’de dün yâ ya gel di” 
di ye ha ber ver di ler. 

İs râ ilo ğul la rı nın yan la rın da yün den örül me bir cüb be var idi ki, 
bu cüb be Yah yâ (aley his se lâm)ın olup, şe hîd ol du ğu za mân üze rin-
de bu lu nu yor du ve mü bâ rek ka nı bu cüb be ye bu laş mış idi. Ki tap-
la rın da da; “Ne za mân bu kan ta ze le nir dam la ma ya baş lar sa, âhir 
za mân pey gam be ri nin ba ba sı dün yâ ya ge lir” ya zı yor du. İş te ehl-i 
ki tap bu alâ me ti gö re rek, Ab dul lah’ın doğ du ğu nu an la dı lar. Lâ kin 
kıs ka nıp ni ce de fâ lar öl dür me ye kas det ti ler se de, Al la hü te âlâ Ab-
dul lah’ı al nın da ki nû run be re ke tiy le ko ru du. 

Ab du llah bü luğ ça ğı na eriş ti ğin de, ge rek gü zel ah lâ kı ile, ge rek-
se ya kı şık lı lı ğı ile in san lar ara sın da müm taz bir şa hıs ol du. Uzak-
tan-ya kın dan her kes, ona kız la rı nı ver mek için ya rı şa gir di ler. Ni ce 
hü küm dar lar Ab dül mut ta lib’e ge le rek kız la rı nı oğ lu na al ma sı için 
tek lif e bu lun du lar ve bu nun için her fe dâ kâr lı ğa kat la na cak la rı nı 
bil dir di ler. Fa kat Ab dül mut ta lib her bi ri ni uy gun li san ile red de der di. 

Ab dul lah, on se kiz ya şı na gir di ğin de gü zel li ği dil le re des tan ol du. 

10) İbni Sa’d, et-Tabakât, I, 99-100.

11) İbni İshâk, es-Sire, s, 38-44; İbni Hişâm, es-Sire, I, 43-56; İbni Sa’d, et-Tabakât, 
I, 55-56, 92, 108; Taberî, Târih, I, 557; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, s. I, 123; Şemseddin 
Şâmî, Sübülü’l-Hüdâ, I, 216.
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Al nın da ki nûr, gü neş gi bi par lar, gö ren kız la rın is ter is te mez gön lü 
ona akar dı. Gü zel li ği ve şöh re ti Mı sır’a ka dar ya yıl mış tı, iki yü ze ya-
kın kız onun la ev len mek için Mek ke’ye ka dar ge lip, ev len me tek lif 
et miş ler di. Ab dül mut ta lib ise oğ lu na; za mâ nın en ki bar, asîl, gü zel, 
İb ra him (aley his se lâm) dan be ri uy duk la rı Ha nîf dî ni ne bağ lı mü min 
bir kız arı yor du.

Ki tap la rın da bil di ri len âhir za mân Pey gam be ri nin, ken di ka vim-
le rin den ol ma ya ca ğı nı an la yan İs râ ilo ğul la rı, çe ke me mez lik yü zün-
den, Ab dul lah’ı öl dür me ye and iç ti ler. Bu iş için si lâh lı yet miş ki şi yi 
Mek ke’ye gön der di ler. Bir fır sa tı nı bu lup, o ânı bek le me ye baş la-
dı lar. Ni hâ yet Ab dul lah’ın kı ra çık tı ğı bir  gün, kim se nin gör me di ği-
ni zan net tik le ri bir sı ra da kı lıç la rı nı çe kip, üze ri ne hü cum et ti ler. O 
gün, hik met-i ilâ hiye ile Ab dul lah’ın ak ra bâ la rın dan Vehb bin Abd-i 
Me nâf da, birkaç ar ka da şı ile ava çık mış tı. Bun lar, Ab dul lah’ın üze-
ri ne atı lan İs râ ilo ğul la rı nı gör dü ler. Ak ra bâ lık gay re tiy le Ab dul lah’ı 
kur tar mak için yar dım et me ye ka rar ver di ler. Fa kat kar şı da ki ler çok 
ka la ba lık tı. Bu çar pış ma da mağ lûb ola cak la rı bel li idi. 

Ni hâyet, na si hat yo lu nu seç me yi uy gun bul du lar. On la ra doğ-
ru yak laş tık la rı za mân, bu âlem de hiç kim se ye ben ze me yen, ya ğız 
at la ra bin miş, eli kı lıç lı pek çok kim se nin gayb dan yıl dı rım gi bi ye-
tiş tik le ri ni, tek bir ses le ri ile İs râ ilo ğul la rı na sal dır dık la rı nı ve hep si ni 
kı lıç tan ge çi re rek kay bol duk la rı nı gör dü ler. 

Vehb, bu hâl kar şı sın da şaş tı ve Ab dul lah’ın na sıl ko run du ğu-
nu ve Al la hü te âlâ ka tın da ki kıy me ti ni an la dı. Eve ge lin ce, du ru mu 
ha nı mı na an lat tı. Her iki si de kız la rı nın den gi olan yi ği din, Ab dul lah 
ol du ğu nu ka bul edip, Âmi ne’yi ona ver mek için ka ra ra var dı lar.

Ab dül mut ta lib de, Be nî Züh re ka bî le si nin bü yü ğü Vehb’in kı zı 
Âmi ne’nin hüsn ü ce mâ li ni, if et ve ha yâ sı nı, dî ni ne bağ lı lı ğı nı işit-
miş ti. Soy ba kı mın dan da ak ra bâ idi ler ve birkaç ba tın yu ka rı da bir-
le şi yor lar dı. Oğ lu Ab dul lah’a bu kı zı al mak için Vehb’in evi ne git ti. 
Ab dül mut ta lib, Vehb’in kı zı nı oğ lu Ab dul lah’a is te yin ce, Vehb; “Ey 
am ca oğ lu! Biz bu tek li fi siz den ön ce al dık” de di ve da ha ön ce şâ-
hid ol du ğu hâ di se yi an lat tı. 

Son ra şu nu da ilâ ve et ti. “Âmi ne’nin an ne si bir rü yâ gör dü. An-
lat tı ğı na gö re evi mi ze bir nûr gir miş, ay dın lı ğı ye ri ve gök le ri tut-
muş. Ben de bu ge ce rü yâm da, de de miz İb ra him (aley his se lâm)ı 
gör düm. Ba na; “Ab dül mut ta lib’in oğ lu Ab dul lah’la, kı zın Âmi ne’nin 
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ni kâh la rı nı ben kıy dım. Sen de onu ka bul et!” de di. Bu gün sa bah-
tan be ri bu rü yâ nın te’si ri al tın da yım. Aca ba ne za mân ge le cek ler, 
di ye me rak edi yor dum.” Bu söz le ri du yan Ab dül mut ta lib’in di lin den 
“Al la hü ek ber! Al la hü ek ber!” ses le ri dö kül müş tü. Ni hâyet oğ lu Ab-
dul lah’ı, Vehb’in kı zı Âmi ne ile ev len dir di. Âmi ne ile Ab dul lah’ın ev-
len me le ri hu sû sun da baş ka ri vâyet ler de var dır.( 12)

MÜBÂREK “NÛR”UNUN ANNESİNE GEÇMESİ
Ser ver-i Âlem (sal lal la hü aley hi ve sellem) Efen di mi zin mü bâ rek 

nû ru, an ne si ne geç ti ği za mân kurt lar, kuş lar bir bir le ri ne; “Kâ inâ tın 
Efen di si’nin dün yâ yı teş rif e ri yak laş tı. O, yer ü zü nün emî ni, za mâ-
nın gü ne şi dir” di ye rek müj de ver di ler. O ge ce, Kâ be’de ki bü tün put-
lar yüz üs tü düş tü. O za mân lar Mek ke-i Mü ker re me’de kıt lık var dı. 
Se ne ler dir yağ mur yağ ma mış tı. Ağaç lar da ye şil bir yap rak yok tu, 
mah sûl den eser gö rün mez ol muş tu. İn san lar sı kın tı içi ne düş müş, 
ne ya pa cak la rı nı bi le mez hâ le gel miş ler di. Sev gi li Pey gam be ri mi-
zin mü bâ rek nû ru, Hazret-i Ab dul lah’dan Hazret-i Âmi ne’ye geç tik-
ten son ra o ka dar yağ mur yağ dı, o ka dar mah sûl ol du ki, o se ne ye 
“bol luk se ne si” di ye isim ver di ler.

Âmi ne vâli de miz hâ mi le iken, ko ca sı Ab dul lah ti câ ret için Şam’a 
git miş ti. Dö nü şün de has ta lan dı. Me dî ne’ye ge lin ce da yı la rı Nec câ ro-
ğul la rı nın ya nın da on se kiz ve ya yir mi beş ya şın da iken vefât et ti. Bu 
ha ber Mek ke’de du yu lun ca ko ca şe hir üzün tü ye gark ol du.( 13) Es hâb-ı 
ki râm dan Ab dul lah ibn-i Ab bâs (ra dı yal la hü an hüma) şöy le bil dir miş-
tir: (Pey gam ber efen di mi zin ba ba sı Ab dul lah, oğ lu doğ ma dan ve fât 
edin ce me lek ler; “Ey Rab bi miz, Resûlün ye tim kal dı” de di ler. Al-
la hü te âlâ; “O’nun ko ru yu cu su ve yar dım cı sı be nim” bu yur du.)

FİL VAK’ASI
Re sûl-i Ek rem (sal lal la hü aley hi ve se llem) Efen di miz’in doğ ma-

sı na iki ay ka dar za mân var dı. Bu sı ra da Fil vak’ası mey da na gel di. 
İn san la rın her ta raf an akın akın ge lip Kâ be’yi ziyâ ret et me lerine 
en gel ol mak is te yen Ye men vâli si Eb re he, Bi zans im pa ra to ru nun da 
yar dı mı ile San'â’da bü yük bir ki li se yap tır dı. İn san la rın bu ki li se yi 
ziyâ ret et me le ri ni is te di. Arap lar ise es ki den be ri Kâ be’yi ziyâ ret 

12) İbni İshâk, es-Sire, s, 119-124; İbni Hişâm, es-Sire, I, 232-233;

13) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 99-100.
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et tik le rin den, Eb re he’nin yap tır dı ğı ki li se ye hiç îti bâr et me di ler. Ha-
kâret gö züy le bak tı lar. Hat tâ iç le rin den bi ri ki li se yi kir let ti. 

Bu hâ di se ye kı zan Eb re he, Kâ be’yi yık ma ya ka rar ver di ve bu 
mak sat la bü yük bir or du ha zır la yıp Mek ke üze ri ne yü rü dü. Eb re-
he’nin or du su Mek ke’ye yak la şın ca, Ku reyş’in mal la rı nı yağ ma et-
me ye baş la mış lar, Ab dül mut ta lib’e âit iki yüz de ve ye de el koy muş-
lar dı. Ab dül mut ta lib, Eb re he’ye gi dip de ve le ri ni is te di. Eb re he; “Ben 
si zin mu kad des Kâ be’ni zi yık ma ya gel dim. Sen onu ko ru mak is te-
mi yor sun da de ve le ri ni mi is ti yor sun?” de di. Ab dül mut ta lib; “Ben 
de ve le rin sa hi bi yim. Kâ be’nin el bet te sa hi bi var dır. Onu, O ko rur” 
de di. Eb re he; “Ba na kar şı onu ko ru ya cak yok tur!” de di ve Ab dül-
mut ta lib’e de ve le ri ni ve rip gön der di. Son ra Kâ be’ye doğ ru or du su na 
ha re ket em ri ni ver di. Eb re he’nin or du sun da, ön de yü rü tü len ve böy-
le ce za fe re ka vu şu la ca ğı na ina nı lan “Mamûd” adın da bir fil var dı. 
Eb re he, Kâ be’ye yö ne lin ce, bu fil ye re çök tü ve yü rü mez ol du. Hâl-
bu ki Ye men’e çev ri lin ce, ko şa rak gi di yor du. 

Böy le ce, Mek ke’ye yak la şıp hü cû ma gü cü yet me yen Eb re he’nin 
or du su üze ri ne, Al la hü te âlâ, “Ebâ bîl” yâ ni dağ kır lan gı cı de ni len 
kuş lar dan bir sü rü gön der di. Bu kuş la rın her bi ri, no hut ve ya mer-
ci mek bü yük lü ğün de üçer taş ta şı yor lar dı ki bu taş la rın bi ri ağız-
la rın da, iki si de ayak la rın da idi. Bun la rı Eb re he’nin or du su üze ri ne 
bı rak tı lar. Taş lar, as ker le ri, baş la rın dan iti bâ ren di ki ne de lip ge çi-
yor du. Ta şa he def olan her as ker, der hal ölü yor du. Âyet-i ke rî me de 
de bil di ril di ği gi bi, or du, ye nil miş ekin yap ra ğı gi bi ol du. Bu du ru mu 
gö ren Eb re he, te lâş la na rak kaç mak is te di. Fa kat ka ça ma dı. Taş la ra 
asıl he def o idi ve ona da isa bet et miş ti. Kaç tık ça, et le ri par ça par-
ça dö kü le rek öl dü. Bu vak’a, Kur’ân-ı Ke rîm’in Fîl Sû re si’nde me-
âlen şöy le bil di ril miş tir: 

“(Ey Re sû lüm! Kâ be’yi tah rib et mek is te yen) fil sa hip le ri ne 
(fil ler le tec hîz edil miş Eb re he or du su na), Rab bi nin na sıl mu âme-
le et ti ği ni gör me din mi? On la rın (Kâ be-i mu az za ma yı tah rip 
et mek şek lin de ki) hî le le ri ni, bo şa çı kar ma dı mı? Üzer le ri ne, 
sü rü ler hâ lin de kuş lar gön der di. O kuş la rın her bi ri on la rın 
üze ri ne, ça mur dan ya pıl mış ve ateş te pi şi ril miş taş atar-
lar dı. Ni hâyet Al la hü te âlâ on la rı, gü ve ye miş ekin yap ra ğı 
gi bi, yok edi ver di. (Kurt lar ta ra fın dan ke mi ri lip, doğ ra nan ye nik 
ekin yap rak la rı hâ li ne ge ti ri ver di.)”
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MÜJDE HABERLERİ
Sev gi li Pey gam be ri miz Mu ham med (aley his se lâm)ın ge le ce ği, 

Âdem (aley his se lâm) dan îti bâ ren her pey gam be re ve üm met le ri-
ne bil di ril miş; doğ ma sı yak la şın ca, ola cak hâ di se ler den pek ço ğu 
müj de len miş tir.

Mu sa (aley his se lâm)a ge len, son ra dan tah rif edi len Tev rât’ta, 
şöy le ya zı lı dır: 

“O, öy le mü bâ rek bir zât tır ki, him me ti yük sek, yar dı mı zi yâ de-
dir. Fa kir le rin sev gi li si, zen gin le rin ta bî bi dir. O, gü zel le rin gü ze li, te-
miz le rin te mi zi dir. Soh bet eder ken yu mu şak, tak sim eder ken âdil, 
her mu ame le de doğ ru dur. Kâ fir le re kar şı sert ve şid det li dir. Yaş lı la ra 
hür met, kü çük le re şef at ve rah met eder. Az şe ye şük re der. Esir le-
re acır. Hep gü ler yüz lü dür. Gü lü şü te bes süm şek lin de dir, kah ka ha 
at maz. Üm mî dir; hiçbir şey oku ma dan ve yaz ma dan her şey O’na 
bil di ril miş tir. O, Al la hü te âlâ nın re sû lü dür. Kö tü huy lu, ka tı kalp li de-
ğil dir. Çar şı ve pa zar lar da yük sek ses le ba ğır maz. O’nun üm me ti 
iyi ah lâk sâ hi bi dir. Yük sek yer ler de Al la hü te âlâ nın is mi ni anar lar. 
Mü ez zin le ri mi na re ler de hal kı dâvet eder ler. Ab dest ala rak na maz 
kı lar lar. Na maz da saf a rı dü zel tir, bir hi zâ da du rur lar. Ge ce le ri on-
la rın tes bih ses le ri bal arı sı nın se si gi bi du yu lur. Mek ke’de do ğar. 
Me dî ne’den Şam’a ka dar her yer O’nun idâ re sin de olur. İs mi Mu-
ham med’dir ki, O’na “Mü te vek kil” di ye isim ver dim. Bo zuk din le ri 
kal dı rıp doğ ru olan hak dî ni ya yıp yer leş tir me dik çe, O’nu dün yâ dan 
çı kar mam. O, hal kı Hakk’a ça ğı rır, O’nun be re ke tiy le gör me yen göz-
ler açı lır, gö rür, işit me yen ku lak lar işi tir. Kalb ler den gaf et gi der...”( 14)

Dâ vûd (aley his se lâm)a ge len, son ra dan tah rif edi len Ze bûr’da: 
“O, öy le bir kim se dir ki, eli açık tır; yâ ni cö mert tir, aslâ kız maz. Çok 
yu mu şak tır. Gü zel yüz lü, tat lı söz lü, nû râ nî yüz lü dür. İn san la rın 
tabîbi dir. Çok ağ lar, az gü ler. Az uyur, çok dü şü nür. Ya ra tı lı şı hoş ve 
gü zel dir. Söz le ri gö nül le ri alır, rûh la rı cez be der. Ey Ha bî bim! Him-
met kı lı cı nı sı yı rıp, bü tün kuv ve tin le kah ra man lık mey da nın da kâ fir-
ler den in ti kam ala sın. Gü zel bir li sân ile be nim hamd ve se nâmı her 
ye re ya ya sın. Bü tün kâ fir le rin baş la rı, se nin ke râ met li el le rin önün de 
eği le cek tir...” di ye ya zı lı dır.

14) İbni İshâk, es-Sire, s, 38-44; İbni Hişâm, es-Sire, I, 43-56; İbni Sa’d,  et-Tabakât, 
I, 55-56, 92, 108;  Taberî, Târih,I, 557;  Süheylî, Ravzü’l-ünüf, s, I, 123;  Şem-
seddin Şâmî, Sübülü’l-Hüdâ, I, 216.



22

İsâ (aley his se lâm)a ge len, son ra dan tah rif edi len İn cîl ki ta bın da da:

“O, çok ye mez; cim ri de ğil dir. Hî le yap maz, kim se yi kö tü le mez, 
hiç ace le et mez. Ken di için in ti kam al maz. Tem bel de ğil dir. Kim se yi 
gıy bet et mez...” şek lin de bil di ri li yor.

Yi ne İn cîl’de şöy le ya zı lı dır:

“Rab ta ra fın dan çı kıp ge le cek olan O Mün ha men nâ, Rab ta ra-
fın dan çı kıp ge le cek O Rû hu’l-kuds gel miş ol say dı, O, ba na şe hâ-
det eder di. Siz de, şe hâ det eder si niz. Çün kü öte den be ri be nim-
le bir lik te bu lu nu yor su nuz. Ben bun la rı, si ze söy le dim ki, şüp he ye 
düş me ye si niz ve sürç me ye si niz.” Bu ra da ge çen Mün ha men nâ ke li-
me si Sür â nî ce Mu ham med de mek tir.( 15)

CÂHİLİYE DEVRİ
Fahr-i Kâ inât Efen di miz doğ ma dan ön ce, bü tün âlem, ma ne-

vî yön den müt hiş bir zul met, ka ran lık için de idi. İn san lar had siz, 
hu dut suz de re ce de az gın laş mış lar, Al la hü te âlâ nın gön der di ği din-
ler unu tul muş; ilâ hî hü küm le rin ye ri ni, in san la rın ka fa la rın dan çı kan 
fi kir ler, dü şün ce ler al mış tı. Bü tün mah lûk lar, in san la rın vah şet ve 
zu lüm le rin den iyi ce bu nal mış lar dı. 

Yer ü zün de bu lu nan bü tün mil let ler de Al la hü te âlâ unu tul muş, 
hu zû run, sa adet ve se vin cin kay na ğı olan “Tev hîd” inan cı or ta dan 
kalk mış tı. Kü für fır tı na sı, kalb ler den îmâ nı sö küp at mış, gö nül ler de 
Al la hü te âlâ ya inan ma ye ri ne, put la ra tap ma fik ri yer leş miş ti. 

Mû sa (aley his se lâm)ın ge tir di ği din unu tul muş, Tev rat bo zul-
muş tu. İs râ ilo ğul la rı bir bir le ri ne düş müş tü. Îsâ (aley his se lâm)ın 
ge tir di ği “Îsevîlik” de (Hı ris ti yan lık) büs bü tün bo zul muş, din ile 
hiçbir alâ ka sı kal ma mış tı. Tes lis, yâ ni üç lü tan rı fik ri ka bul edil miş ti. 
İn cil’in as lı kay bol muş, pa paz lar onu is te dik le ri gi bi de ğiş tir miş ler-
di. Her iki ki tap da, Al lah ke lâ mı ol mak tan çık mış tı.

Mı sır’da, bo zul muş Tev rat’ın hük mü, Bi zans’ta yi ne de ğiş ti ril miş 
Hı ris ti yan lık var dı. İran’da ate şe ta pı lı yor, ateş pe rest le rin ate şi tam 
bin se ne dir sön dü rül mü yor du. Çin’de Kon füç yü sizm, Hin dis tan’da 
Bu dizm gi bi uy dur ma din ler hü küm sü rü yor du.

Ara bis tan’ın in san la rı da ha da şa şır mış ve sa pıt mış lar dı. Bun lar, 

15) İbni İshâk, es-Sire, s, 119-124;  İbni Hişâm, es-Sire, I, 232-233;  İbni Sa’d,  et-
Tabakât, I, 360-363.
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Al la hü te âlâ nın çok kıy met ver di ği Kâ be-i mu az za ma ya, üç yü zalt-
mış 360 adet put yer leş tir miş ler di. Kâ be-i mu az za ma ise, Arş’da 
me lek le rin ziyâ ret et ti ği “Beyt-i Ma’mûr”un ay nı bü yük lük te bir nu-
mû ne si idi. Kim Kâ be’ye hür met siz lik te bu lun muş sa, Ce nâb-ı Hak 
onu, en kı sa za mân da he lâk ey le miş ti. 

Cür hüm ka bî le si de zi nâ ve fu huş ta ile ri git miş ti. Bu ka bî le nin 
çok say gı sız ve pek al çak ça ha re ket le ri ni gö ren hü küm dar la rı, on-
la ra; “Ey Cür hü mî ler! Al la hü te âlâ nın Ha rem-i şe rî fî ni ve Ha rem’in 
em ni ye ti ni gö ze te rek ken di ni ze ge li niz. Siz den ön ce ge len Hûd, 
Sâ lih ve Şu’ayb’ın aley hi müs se lâm üm met le rin den her bi ri nin baş-
la rı na ge len hâl le ri ve na sıl he lâk ol duk la rı nı bi li yor su nuz. Bir bir le ri-
ni ze iyi li ği em re di niz, kö tü lük ler den sa kın dı rı nız. Ge çi ci kuv ve ti ni ze 
gü ve ne rek al dan ma yı nız. Mek ke’de, Hak’dan yüz çe vir mek ten ve 
zu lüm den sa kı nı nız. Çün kü; zu lüm, in san la rın he lâ ki ne se beb olur. 

Al la hü te âlâ ya ye mîn ede rek söy lü yo rum ki, bir kim se bu böl ge-
de otur sun, zu lüm yap sın, Hak’dan yüz çe vir sin de Al la hü te âlâ on-
la rın soy la rı nı kes miş, kök le ri ni ka zı mış ve yer le ri ne baş ka bir kav mi 
ge tir miş ol ma sın. Az gın lı ğı na de vam eden ve Hak’tan yüz çe vi ren 
Mek ke hal kı için, bu ra da de vam lı kal mak yok tur. Siz den ön ce bu 
böl ge de otu ran, siz den da ha uzun ömür lü, siz den da ha kuv vet li, 
siz den da ha ka la ba lık ve zen gin olan Tasm, Ce dis ve Amâ li ka’lı la rın 
ba şı na ge len le ri bi li yor su nuz, on la rın, Ha rem-i şe rî fi ha fi fe al ma la rı, 
Hak’dan yüz çe vi re rek zul me dal ma la rı, bu mü bâ rek yer den çı ka rı-
lıp atıl ma la rı na se beb ol muş tur. Al la hü te âlâ nın, bâ zı la rı na kü çük 
ka rın ca la rı mu sal lat ede rek, ki mi ni kıt lık la, bâ zı la rı nı da kı lınç la çı-
kar dı ğı nı gör müş ve işit miş si niz dir!” di ye rek on la ra na si hat ey le di. 
Fa kat on lar din le me di ler. Ne ti ce de Al la hü te âlâ on la rı da, bu az gın-
lık la rı se be biy le, pe ri şân ey le di...

İş te böy le bir za mân da, yer ü zü nün mer ke zi olan mü bâ rek Mek-
ke’de, kü für sel gi bi akı yor, Bey tul lah’ın içi ne, Lât, Uz zâ, Me nât gi bi 
yüz ler ce put dol du ru lu yor du. Zu lüm son had di ne va rı yor, ah lâk sız lık, 
if i har ve sî le si ola rak ka bul edi li yor du. Ara bis tan, dî nî, rû hî, iç ti maî 
ve si yâ sî ba kım lar dan, yay gın bir ka ran lık, tam bir câ hi li yet, taş kın-
lık, az gın lık ve sa pık lık içe ri sin de idi. “Câ hi liy ye dev ri” de ni len bu 
za mân da, in san lar ge nel lik le gö çe be ha yâ tı ya şı yor lar dı ve ka bî le-
le re bö lün müş ler di. De vam lı çe kiş me hâ lin de olan Arap ka bî le le ri, 
bas kın ve yağ ma cı lı ğı, ken di le ri için bir ge çim vâ sı ta sı sa yı yor lar dı. 
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Zul mün ve yağ ma cı lı ğın yay gın laş tı ğı ka bî le ler den mey da na ge len 
Ara bis tan’da, si yâ sî bir ni zam, iç ti mâî bir dü zen de mev cut de ğil di. 

Ay rı ca iç ki, ku mar, zi na, hır sız lık, zu lüm, ya lan ve ah lâk sız lık nâ-
mı na ne var sa ala bil di ği ne ya yıl mış tı. Zul me, güç lü nün güç sü ze 
kar şı kul lan dı ğı en aman sız ve tüy le ri ür per ti ci bir vâ sı ta ola rak baş-
vu ru lu yor; ka dın, el de ba sit bir mal gi bi alı nıp sa tı lı yor du. Bir kıs mı 
da kız ço cuk la rı nın doğ ma sı nı bir fe lâ ket ve yüz ka ra sı sa yı yor lar dı. 
Bu kor kunç düşünce o de re ce ye çık mış tı ki, kü çük kız ço cuk la rı-
nı, kum lar üze rin de aç tık la rı çu kur la ra di ri di ri ya tı rıp; “Ba ba cı ğım! 
Ba ba cı ğım” di ye rek bo yun la rı na sa rıl ma la rı na ve acı acı fer at et-
me le ri ne hiç ku lak as ma dan, üzer le ri ni top rak la ka pa ta rak ölü me 
terk edi yor lar dı. Bu ha re ket le rin den do la yı vic dan la rı hiç sız la mı yor, 
hat tâ bu nu bir kah ra man lık sa yı yor lar dı. Ne ti ce iti ba riy le o za mâ nın 
in san la rı ara sın da şef at, mer ha met, iyi lik ve adâ let gi bi gü zel has-
let ler yok ol muş gi biy di.

An cak bu de vir de Arap lar ara sın da, dik ka te de ğer bir hu sus 
var dı. O da ede bi yât, be lâ gat ve fe sâ ha tin de ğer ka za nıp zir ve ye 
çık ma sıy dı. Şâi re ve şi ire çok önem ve rir ler, bu nu bü yük bir if i har 
ve si le si sa yar lar dı. Güç lü bir şâ ir, hem ken di si hem de ka bî le si için 
iti bâr sağ lar dı. Mu ay yen za mân lar da pa na yır lar ku ru lur. Şiir ve hi-
tâ bet ya rış ma la rı ya pı lır dı. Bi rin ci ge len le rin şi ir le ri ve ya hi tâ be le ri 
Kâ be du va rı na ası lır dı. Câ hi li ye dev rin de ki Kâ be du va rı na ası lan en 
meş hur ye di şi ire, “el-Mu al la kâ tu’s-Seb’a” yâ ni ye di as kı de ni lir di.

O za mân Ara bis tan’da in san lar, inanç ba kı mın dan da, bö lük bö-
lük tü. Bir kıs mı ta mâ men inanç sız ve dün yâ ha yâ tın dan baş ka bir 
şey ka bul et mi yordu. Bir kıs mı ise Al la hü te âlâ ya ve âhi ret gü nü ne 
ina nı yor, fa kat in san lar dan bir pey gam be rin ge le ce ği ni ka bul et mi-
yor du. Bir kıs mı da Al la hü te âlâ ya ina nı yor, âhi re te inan mı yor du. Di-
ğer bü yük bir kıs mı da, Al la hü te âlâ ya şirk ko şup put la ra ta pı yor du. 
Müş rik le rin her bi ri nin evin de bir put bu lu nu yor du. 

Bü tün bun lar dan baş ka, Hazret-i İb ra him’in bil dir di ği din üze re 
olan ve “Ha nîf er” de ni len kim se ler de var dı. Bun lar Al la hü te âlâ ya 
ina nır ve put lar dan uzak du rur lar dı. Pey gam ber efen di mi zin ba ba-
sı Ab dul lah, de de si Ab dül mut ta lib, an ne si ve bâ zı kim se ler, bu din 
üze re idi ler.

Ha nîf er den baş ka bü tün grup lar bâ tıl yol da olup, bü yük bir zul-
met ve ka ran lık için de idi ler.
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MEKKE-İ MÜKERREME DEVRİ

PEYGAMBERİMİZİN DÜNYÂYI TEŞRİFLERİ (DOĞUMU)
Âlem öy le si ne ka rar mış ve et ra fı zul met o şe kil de kap la mış tı 

ki, in san lar her şe yin ya ra tı cı sı olan Al la hü te âlâ ya îmân ve ibâ-
det et me yi bı rak mış lar dı. Şaş kın lık la rın dan kâ inat ta ce re yan eden 
hâ di se le re ve Ce nâb-ı Hakk’ın ya rat tı ğı eş yâ ya, bil has sa el le riy le 
yont tuk la rı taş tan ve tah ta dan put la ra “ilâh” di ye ta pı nı yor lar dı.

Âlem mah zûn, var lık lar mah zûn, gö nül ler mah zûn du ve yüz ler 
gül me yi unut muş tu. Al la hü te âlâ nın, di ğer mah lûk lar dan üs tün ola-
rak ya rat tı ğı in san la rın, Ce hen nem’den kur tul ma la rı na se bep ola-
cak bir kah ra man lâ zım dı. Ni te kim doğ ma sı na çok az bir za mân 
kal mış tı. Âlem, Âdem (aley his se lâm) dan bu gü ne ka dar, te miz alın-
lar dan te miz alın la ra ge çe rek ge len nû run sa hi bi ni kar şı la mak için 
ha zır la nı yor du. İn san la ra ve cin ne ebe dî sa âde ti gös te re cek eş siz 
in san ge li yor du!... Şef at ve mer ha met men baı, Rab bi’nin ah lâ kı ile 
ah lâk lan mış yük sek in san ge li yor du!...

Ma kâm-ı mah mûd sa hi bi, şe fâ at çi le rin baş tâ cı ge li yor du!... 
Kâ ina tın ho ca sı, var lık la rın özü, in san la rın efen di si ge li yor du! Mah-
şer gü nü nün im dâ da ye ti şi ci si, pey gam ber le rin sul tâ nı ge li yor du!... 
Al la hü te âlâ nın Ha bî bi, sev gi li si, hür me ti ne ya ra tıl dı ğı mız, âlem le re 
rah met olan sev gi li Pey gam be ri miz ge li yor du!... (sal lal la hü aley hi 
ve se llem).

Bu ge len il mi le dün sul tâ nı dır, 

Bu ge len tev hîd ü ir fân kâ nı dır.

Bu ge len aş kı na, dev rey ler fe lek, 

Yü zü ne müş tâk du rur in s ü me lek. 

Ye di kat yer, ye di kat gök, kı sa ca âlem bü yük bir hür met ve se-
vinç için de Sey yi dü’l-Mür se lîn, Hâ te mü’l-En bi yâ, Ha bîb-i Hu dâ 
olan efen di si ni bek le mek te idi. Bü tün mah lû kât hâl li sâ nı ile: “Hoş 
gel din yâ Re sû lal lah!” de mek için ha zır lan mış tı. Hic ret ten 53 se ne 
ev vel Fil vak’asın dan iki ay ka dar son ra, Re bî’ulev vel ayı nın oni kin ci 
Pa zar te si ge ce si sa ba ha kar şı Mek ke’nin Hâ şi mo ğul la rı ma hal le-
sin de, Sa fâ te pe si ya kı nın da bir ev de has ret le bek le nen, Al la hü te-
âlâ nın nû ru Mu ham med Mus ta fâ (sal lal la hü te âlâ aley hi ve se llem) 
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doğ du. O’nun teş ri fiy le âlem, ye ni den ha yat bul du. Ka ran lık lar, bir-
den “Nûr” ile ay dın lan dı.( 16)

“Şeref e rin en yü ce si ne maz har olan an ne le rin en bah ti yâ rı 
Hazret-i Âmi ne, ha mi le li ği ni şöy le an la tır: “O ser ve re hâ mi le ol du-
ğum gün ler de, hiç acı ve elem gör me dim. Hâ mi le ol du ğu mu his-
set mez dim. An cak al tı ay dan son ra bir gün, uy ku ile uya nık lık ara-
sın da bir kim se ba na; “Se nin hâ mi le ol du ğun kim dir, bi lir mi sin?” 
de di. “Bil mi yo rum” ce vâ bı nı ve rin ce; “Bil miş ol ki, Pey gam ber le rin 
so nun cu su na ha mi le sin!” ha be ri ni ver di. Do ğum za mâ nı yak la şın ca, 
o kim se tek rar gel di, de di ki: “Ey Âmi ne ! Ço cuk do ğun ca, is mi ni 
Mu ham med koy. Baş ka bir ri vâyet te de; “Ey Âmi ne ! Ço cuk do ğun-
ca, is mi ni Ah med koy” şek lin de bil di ril miş tir.” 

Hazret-i Âmi ne vâli de miz, do ğum ânı nı da şöy le an la tır: 

“Do ğum ânı gel di ğin de, hey bet li bir ses işit tim. Ür per me ye baş-
la dım. Son ra be yaz bir kuş gör düm, ge lip ka na dı ile be ni sı vaz la dı. 
Kor ku ve ür per ti den eser kal ma dı. O an da su sa mış, san ki ha ra ret-
ten ya nı yor dum. Ya nım da süt gi bi be yaz, bir kâ se şer bet gör düm. 
O şer be ti, iç mem için ba na ver di ler. İç tim, bal dan tat lı ve so ğuk idi. 
Ar tık su suz lu ğum kal ma mış tı. Son ra bü yük bir nûr gör düm, evim o 
ka dar nûr lan dı ki, O nûr dan baş ka bir şey gör mü yor dum. 

O sı ra da et ra fı mı sa rıp, ba na hiz met eden pek çok ha nım gör-
düm. Boy la rı uzun, yüz le ri gü neş gi bi par lı yor du. Bun lar, Ab dü Me-
nâf ka bî le si nin kız la rı na ben zer ler di. Bun la rın bir den bi re or ta ya çık-
ma la rın dan hay ret için de idim. On lar dan bi ri de di ki: “Ben Fir’avn’ın 
ha nı mı Âsi ye’yim! Di ğe ri de; “Ben de Mer em bint-i İm rân’ım. Bun-
lar da Cen net hû ri le ri dir” de di. 

Yi ne o es na da be yaz, uzun ve gök den ye re ka dar uzan mış ipek 
bir ku maş gör düm. “Onu in san la rın gö zün den ör tün” de di ler. O an da 
bir bö lük kuş pey dâ ol du. Ağız la rı züm rüt ten, ka nat la rı yâ kût tan dı. 
Kor ku dan ter le miş tim, dü şen ter dam la la rın dan misk ko ku su ya yı lı-
yor du. O hâl de iken gö züm den per de yi kal dır dı lar. Bü tün yer ü zü nü 
do ğu dan ba tı ya ka dar gör düm. Et ra fı mı me lek ler ku şat mış tı. 

Mu ham med (aley his se lâm) do ğar doğ maz, mü bâ rek ba şı nı sec-
de ye koy du, şe hâ det par ma ğı nı kal dır dı. Son ra gök den, onu bü rü-
yen, be yaz bir bu lut par ça sı in di. Bir ses işit tim; “O’nu mağ rip ten 

16) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 100-103; İbni Esîr , Üsüd-ül-gâbe, I, 21.
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meş rı ka ka dar her yer de gez di rin. Gez di rin ki, cüm le âlem O’nu is-
miy le, cis miy le ve sı fa tıy le gör sün ler. O’nun is mi nin Mâ hî ol du ğu-
nu yâ ni Al la hü te âlâ, O’nun la şirk eser le ri ni yok et ti ği ni bil sin ler” 
di yor du. O bu lut da göz den kay bol du ve Mu ham med’i (sal lal la hü 
aley hi ve se llem) bir be yaz yün lü ku maş için de sa rı lı gör düm. Yi ne 
o sı ra da, yüz le ri gü neş gi bi par la yan üç ki şi gel di. Bi ri nin elin de gü-
müş ten bir ib rik, bi ri nin elin de züm rüt ten bir le ğen, bi ri nin elin de de 
bir ipek var dı. İb rik ten san ki misk dam lı yor du. Mü bâ rek oğ lu mu le-
ğe nin içi ne koy du lar. Mü bâ rek ba şı nı ve aya ğı nı yı ka yıp, ipe ğe sar-
dı lar. Son ra mü bâ rek ba şı na gü zel ko ku sür dü ler, mü bâ rek göz le ri ne 
sür me çek ti ler ve göz den kay bol du lar.”

Mu ham med (aley his se lâm) doğ du ğu sı ra da, Hazret-i Âmi ne vâ-
li de mi zin ya nın da Ab dur rah mân bin Avf’ın an ne si Şifâ Hâ tûn, Os-
man bin Ebi’l-Âs’ın an ne si Fâ tı ma Hâ tûn ve Pey gam be ri mi zin ha la-
sı Sa fiy ye Hâ tûn var dı. Bun lar da gör dük le ri nû ru ve di ğer hâ di se le ri 
ha ber ver di ler. 

Şifâ Hâ tûn şöy le an la tı yor: “Ben, o ge ce Âmi ne’nin ya nın da yar-
dım cı ola rak bu lu nu yor dum. Mu ham med (aley his se lâm)ın, do ğar 
doğ maz duâ ve ni yaz et ti ği ni işit tim. Gâ ib den; “Yer ha mü ke Rab-
bü ke” di ye söy len di. Son ra bir nûr çı kıp o ka dar ışık ver di ki, do ğu-
dan ba tı ya ka dar her yer gö rün dü...” 

Bun dan baş ka bir çok hâ di se ye şâ hid olan Şifâ Hâ tûn; “Ne za-
mân ki, O’na pey gam ber li ği bil di ril di, hiç te red düd et me den ilk 
îmân eden ler den bi ri de ben ol dum” de miş tir. 

Sa fiy ye Hâ tûn da şöy le an lat mış tır: “Mu ham med (aley his se lâm) 
doğ du ğu sı ra da, her ta ra fı bir nûr kap la dı. Do ğar doğ maz sec de 
et ti, mü bâ rek ba şı nı kal dı rıp açık bir dil ile; “Lâ ilâ he il lal lâh, in-
nî re sû lul lâh” de di. O’nu yı ka mak is te di ğim de, “Biz onu yı kan mış 
ola rak gön der dik” de nil di. Gö be ği ke sil miş ve sün net edil miş ola rak 
gö rül dü. Do ğar doğ maz sec de et ti. O sı ra da ha fif ses le bir şey ler 
söy lü yor du, ku la ğı mı mü bâ rek ağ zı na yak laş tır dım “Üm me tî, üm-
me tî!” (Üm me tim, üm me tim) di yor du.”

Sev gi li Pey gam be ri miz doğ du ğu sı ra da, de de si Ab dül mut ta lib, 
Kâ be-i şe rî fe’nin ya nın da Al la hü te âlâ ya yal va rıp duâ edi yor du. Bu 
za mân müj de ver di ler. Mu ham med (aley his se lâm)ın doğ du ğu gün-
de bir çok hâ di se ler gö ren Ab dül mut ta lib, bu müj de ye çok se vi nip; 
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“Bu oğ lu mun şâ nı, şe re fi çok yü ce ola cak tır” de di.( 17)

Ab dül mut ta lib, böy le si ne bü yük bir mut lu lu ğu kut la mak için, 
do ğu mun ye din ci gü nün de Mek ke hal kı na üç gün zi yâ fet ver di. Ay-
rı ca şeh rin her ma hal le sin de de ve ler ke se rek, in san ve hay van la rın 
is ti fâ de si ne sun du. Ziyâ fet sı ra sın da ço cu ğa han gi is mi koy dun di-
yen le re; “Mu ham med” (sal lal la hü aley hi ve se llem) is mi ni ver dim” 
de di. Ne den ata la rın dan bi ri nin is mi ni ver me din di yen le re ise; “Al-
la hü te âlâ nın ve in san la rın O’nu met het me le ri ni, öv me le ri ni is te di-
ğim için” ce vâ bı nı ver di. Baş ka bir ri vâyet te de “Mu ham med” is mi ni 
ko ya nın Âmi ne Hâ tûn ol du ğu bil di ril miş tir.

DOĞDUĞU GECE GÖRÜLENLER
Re sûl-i Ek rem (sal lal la hü aley hi ve se llem) efen di miz, doğ ma-

dan ön ce ve doğ du ğu sı ra da; O’nun dün yâ yı teş rif et me si ne alâ-
met ola rak bir çok hâ di se ler mey da na gel miş tir. O za mâ nın meş hûr 
kim se le ri, da ha Pey gam ber efen di miz doğ ma dan ön ce rü yâ lar gör-
müş ler di. Rü yâ la rı nı kâ hin le re ve za mâ nın meş hûr âlim le ri ne tâ bir 
et tir dik le rin de, bun la rın Mu ham med (aley his se lâm)ın ge le ce ği ni 
gös ter di ği ni söy le miş ler dir. 

Sev gi li Pey gam be ri mi zin de de si Ab dül mut ta lib şöy le an lat mış-
tır: “Bir de fâ sın da uy ku ya dal mış tım. Gör dü ğüm rü yâ dan bü yük ür-
per tiy le uyan dım. He men bir kâ hi ne gi dip, an la tıp, tâ bir et tir mek 
is te dim. Ya nı na var dı ğım da, yü zü me ba kıp; “Ey Ku reyş’in re îsi! Sa-
na ne ol du? Yü zün de bam baş ka bir hâl gö rü lü yor. Yok sa se ni bu hâ-
le ge ti ren mü him bir hâ di se mi var?” de di. “Evet, he nüz hiç kim se-
ye an lat ma dı ğım deh şet li bir rü yâ gör düm” de dik ten son ra, ya nın da 
otu rup an lat ma ya baş la dım.

“Bu ge ce rü yâm da çok bü yük bir ağaç var dı. Bir ucu se mâ ya yük-
sel miş, dal la rı do ğu ya ve ba tı ya ya yıl mış tı. O ağaç tan öy le bir nûr 
sa çı lı yor du ki, gü neş ya nın da çok ha fif ka lır. Bâ zan gö zü kü yor, bâ zan 
göz den kay bo lu yor du. İn san lar ona yö nel miş ti. Her an nû ru ar tı yor du.

Ku reyş ka bî le sin den bâ zı la rı o ağa cın dal la rı na tu tu nu yor, di ğer 
bir kıs mı da ağa cı kes me ye ça lı şı yor du. Bir genç de onu kes mek 
is te yen le re mâ ni olu yor du. Çok gü zel bir yü zü var dı ve ben şim di ye 
ka dar öy le bir yüz gör me dim. Ay rı ca vü cû dun dan et ra fa hoş ko-

17) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 103.
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ku lar ya yı lı yor du. Ağa cın bir da lı nı tut mak için eli mi uzattım, fa kat 
ula şa ma dım” de dim. Rü yâ mı bi ti rin ce, kâ hi nin yü zü de ğiş ti. Ben zi 
sa rar dı. Son ra; “On dan se nin na si bin yok!” de me si üze ri ne; “Ki min 
na sî bi var?” di ye sor dum. “O ağa cın da lı na tu tu nan la rın” de di ve 
de vam ede rek; “Se nin sul bün den bir pey gam ber ge le cek, her ta-
ra fa mâ lik ola cak, in san lar O’nun dî ni ne gi re cek ler!” de di. Son ra 
ya nım da bu lu nan oğ lum Ebû Tâ lib’e dö ne rek; “Bu, her hâl de O’nun 
am ca sı ola cak” de di. Ebû Tâ lib bu hâ di se yi Pey gam ber efen di mi ze 
pey gam ber li ği bil di ri lin ce an lat mış ve; “İş te o ağaç, Ebü’l Kâ sım, 
el-Emîn Mu ham med (aley his se lâm) dır” de miş tir.

Sev gi li pey gam be ri miz Mu ham med (aley his se lâm)ın dün yâ ya 
gel di ği ge ce, bir yıl dız doğ du. Bu nu gö ren Ya hu di âlim le ri, Mu ham-
med (aley his se lâm)ın doğ du ğu nu an la mış lar dı. Es hâb-ı ki râm dan 
Has san bin Sa bit an la tır:

“Ben se kiz ya şın da idim. Bir sa bah vak ti Ya hu di’nin bi ri; “Hey 
Ya hu di ler!” di ye çığ lık ata rak ko şu yor du. Ya hu di ler; “Ne var, bu ba-
ğır manın sebebi ne dir?” di ye rek ya nı na top la nın ca, o; “Ha be ri niz 
ol sun, Ah med’in yıl dı zı bu ge ce doğ du! Ah med bu ge ce dün yâ ya 
gel di...” di ye ce vap ver di.”

Re sûl-i Ek rem efen di mi zin doğ du ğu ge ce Kâ be’de ki put la rın 
hep si yüz üs tü ye re yı kıl dı. Ur ve tü’bnü’z-Zü beyr ri vâ yet eder: “Ku-
reyş’den bir ce mâ atin bir pu tu var dı. Yıl da bir de fâ onu ta vâf eder-
ler, de ve ler ke sip şa rap içer ler di. Yi ne öy le bir gün, pu tun ya nı na 
var dık la rın da, onu yü züs tü ye re yı kıl mış bul du lar. Kal dır dı lar, yi ne 
ka pan dı. Bu hâl üç de fa tek rar lan dı. Bu nun üze ri ne et ra fı nâ iyi ce 
des tek ve rip dik tik le ri sı ra da, şöy le bir ses işi til di: “Bir kim se doğ du, 
yer ü zün de her yer ha re ke te gel di. Ne ka dar put var sa hep si yı kıl-
dı. Kral la rın kor ku dan kalb le ri tit re di!” Bu hâ di se tam Mu ham med 
(aley his se lâm)ın doğ du ğu ge ce ye rast lı yor du.

Me dâ yin şeh rin de ki İran Kis râ sı nın sa ra yı nın on dört ku le si (bur-
cu) yı kıl dı. O ge ce gü rül tüy le ve deh şet le uya nan Kis râ ve hal kı; yi ne 
ken di le rin den bâ zı ile ri ge len le rin gör dük le ri kor kunç rü yâ la rı tâ bir 
et tir dik le rin de, bu nun bü yük bir şe ye alâ met ol du ğu nu an la mış lar dı.

Yi ne o ge ce, me cû sî yâ ni ate şe ta pan la rın bin se ne den be ri yan-
mak ta olan ko ca man ateş yı ğın la rı âni den sö nü ver di. Ate şin sön-
dü ğü tâ ri hi kay det ti ler, Kis râ’nın sa ra yın da burç la rın yı kıl dı ğı ge ce ye 
rast lı yor du.
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O za mân mu kad des sa yı lan Sâ ve gö lü nün de o ge ce bir an da 
su yu çe ki lip ku ru yu vermiş ti. Şam ta ra fın da bin yıl dan be ri su yu ak-
ma yan ve ku ru muş olan Se mâ ve neh ri vâ di si, o ge ce de do lup ta-
şa rak ak ma ya baş la dı.

Mu ham med (aley his se lâm)ın doğ du ğu ge ce den iti ba ren, şey tan 
ve cin ler ar tık Ku reyş kâ hin le ri ne hâ di se ler den ha ber ve re mez ol du. 
Ke hâ net so na er di...

Ha bîb-i Ek rem Efen di mi zin doğ du ğu ge ce ve da ha son ra, o 
za mâ na ka dar gö rül me miş bu hâ di se ler den baş ka, bir çok hâ di se  
vukû bul du. Bü tün bun lar, son pey gam ber Mu ham med (aley his se-
lâm)ın doğ du ğu na işa ret ti.( 18)

MEV LİD GE CE Sİ
Pey gam ber Efen di mi zin (sal lal la hü aley hi ve sel lem) doğ du ğu 

ge ce ye Mev lid Ge ce si de nir. Mev lid, do ğum za ma nı de mek tir. Ka dir 
ge ce sin den son ra en kıy met li ge ce dir ve bu ge ce de sev gi li Pey gam-
be ri miz doğ du ğu için se vi nen ler af o lu nur. Bu ge ce, Pey gam ber efen-
di mi zin doğ du ğu sı ra da gö rü len hâl le ri, mûcize le ri oku mak, din le mek, 
öğ ren mek çok se vâb dır. Sev gi li Pey gam be ri miz ken di de an la tır dı. 

Es hâ bı ki râm da bu ge ce bir ye re top la nır lar, o gü nü yâd eder-
ler, okur lar ve an la tır lar dı. Dün yâ nın her ta ra fın da ki müs lü man lar, 
her se ne bu ge ce yi Mev lid Kan di li ola rak kut la mak ta dır. Her yer de 
Mev lid ka si de le ri oku na rak, Kâ ina tın sul tâ nı ha tır la nıl mak ta dır.

Her pey gam be rin üm me ti, ken di pey gam be ri nin do ğum gü nü nü 
bay ram yap mış tır. Bu gün de, müs lü man la rın bay ra mı olup, neş’e 
ve se vinç gü nü dür.

SÜT ANNEYE VERİLMESİ
Âmi ne vâli de miz, nûr lu yav ru su nu ku ca ğı na al dı ğın da, ko ca-

sı Hazret-i Ab dul lah’ın ve fât acı sı nı unu tur gi bi ol du. Do kuz gün 
em zir dik ten son ra da, Ebû Le heb’ in ca ri ye si olan Sü vey be Hâ tûn 
birkaç gün süt an ne lik hiz me tin de bu lun du. Sü vey be Hâ tûn da ha 
ön ce de Hazret-i Ham za’yı, son ra da Ebû Se le me’yi em zir miş ti. Ha-
fız ib ni Cez rî di yor ki: “Ebû Le heb rü ya da gö rü lüp, ne hâl de ol du ğu 
so rul duk ta, ka bir aza bı çe ki yo rum. An cak, her se ne, Re bî’ul-ev vel 

18) İbni Kesîr, el-Bidâye, III, 211-212.
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ayı nın on ikin ci ge ce le ri, aza bım ha fif i yor. İki par ma ğım ara sın dan 
çı kan se rin su yu eme rek fe rah lı yo rum. Bu ge ce, Re sû lul lah dün yâ ya 
ge lin ce, Sü vey be is min de ki ca ri yem, bu nu ba na müj de le miş ti. Ben 
de, se vin cim den, bu nu âzâd et miş ve O’na süt an ne lik yap ma sı nı 
em ret miş tim. Bu nun için, bu ge ce ler de aza bım ha fif i yor de di.”

O za man da Mek ke hal kı, âdet ola rak, ço cuk la rı nı bir süt an ne ye 
ve rir ler di. Ha va sı iyi, su yu tat lı olan ci var yer ler de ki yay la la ra gön-
de ri len ço cuk lar, bir müd det, ve ril dik le ri süt an ne le ri nin ya nın da ka-
lır lar dı. Bu na Mek ke’nin sı cak ha va sı se bep olu yor du. Her se ne bu 
mak sat la Mek ke’ye pek çok ha nım ge lir di. Bun lar em zir mek için bi-
rer ço cuk alıp gi der ler di. Ço cuk la rı bü yü tüp teslîm edin ce, pek çok 
üc ret ve he di ye ler alır lar dı.

Pey gam ber efen di mi zin doğ du ğu se ne de yay la lar da ya şa yan 
Be nî Sa’d kabîle sin den bir çok ha nım, süt an ne li ği ni ye ti ile Mek-
ke’ye gel di. Her bi ri em zir mek üze re bi rer ço cuk al mış tı. Be nî Sa’d 
kabîle si, Mek ke ci va rın da ki ka bî le ler ara sın da; şe ref e, cö mert lik te, 
mert lik ve te vâ zû da ve Arap ça’yı düz gün ko nuş mak ta pek meş-
hur du. Ku reyş kabîle si nin ile ri ge len le ri ço cuk la rı nın, da ha çok bu 
kabîle ye ve ril me si ni is ter ler di. O se ne Be nî Sa’d kabîle si nin yur-
dun da şid det li bir ku rak lık ve kıt lık hü küm sü rü yor du. Bu kabîle den 
Ha lî me Hâ tûn bu du ru mu şöy le an la tır: 

“Ben o se ne kır lar da ge zip ot top lar, bu nu bul du ğum için Al la hü 
te âlâ ya şük re der dim. Bâ zan üç gün geç me si ne rağ men ağ zı ma bir 
şey koy maz dım. Bu hâl de iken bir ço cu ğum ol du. Bir ta raf an aç-
lık, di ğer yan dan da do ğu mun sı kın tı sı var dı. Aç lık tan yer ile gö ğü, 
ge ce ile gün dü zü fark ede me di ğim an lar da olur du. Bir ge ce sah-
ra da uyu ya kal mı şım. Rü yam da bir şa hıs be ni süt ten ak bir su yun 
içi ne dal dır dı ve; “Bu su dan iç” de di. Ka nın ca ya ka dar iç tim. Son ra 
iç mem için yi ne zor la dı. İç tik çe iç tim, bal dan tat lı idi. “Sü dün çok 
ol sun ey Ha lî me! Be ni ta nı dın mı?” di ye sor du. Ta nı ma dı ğı mı söy-
le yin ce; “Ben se nin sı kın tı lı hâ lin de et ti ğin hamd ve şük rü nüm. Ey 
Ha lî me! Mek ke’ye git. Ora da sa na bir “Nûr” ar ka daş olur, be re ket-
ler le do lar sın. Bu rü ya yı da kim se ye söy le me!” de di. Uyan dı ğım da 
gö ğüs le ri mi süt ile do lu bul du ğum gi bi, sı kın tı ve aç lı ğın da be ni 
ter ket ti ği ni gör düm.”

Kıt lık tan do la yı, üc ret le ço cuk em zi rip sı kın tı la rı nı gi der mek üze-
re, di ğer se ne le re nis bet le; da ha çok süt an ne si Mek ke’ye gel miş ti. 
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Hep si de zen gin ai le le rin ço cuk la rı nı al mak te lâ şı için de idi. Ace le 
ile ge len ka dın lar, bi rer ço cuk al mış lar dı. Fa kat Pey gam ber efen-
di miz ye tim ol du ğu için, faz la üc ret ala ma ma dü şün ce siy le, O’na 
is tek li gö rün me miş ler di. Bu ka dın lar için de; if e ti, te miz li ği, hil mi 
yâ ni yu mu şak lı ğı, ha yâsı ve gü zel ah la kıy la ta nın mış Ha lî me Hâ tûn 
da var dı. Bin dik le ri hay van za yıf ol du ğu için Mek ke’ye gel mek te geç 
kal mış lar dı. Fa kat bu ge cik me on la ra, ara dık la rından da ha faz la sı na 
ka vuş ma ya se bep ol muş tu. Ko ca sı ile Mek ke’de do la şa rak zen gin 
ai le le rin ço cuk la rı nın alın mış ol du ğu nu gör dü ler. Lâ kin boş dön mek 
de is te mi yor lar dı. Bir ço cuk la dön mek tek ar zu la rı ol muş tu. 

Ni hâyet hür met cel be den ve si ma sı çok se vim li olan bir zât la 
kar şı laş tı lar. Bu, Mek ke’nin re îsi Ab dül mut ta lib idi. İs tek le ri ni öğ-
ren dik ten son ra, to ru nu nu al ma la rı nı, bu sa ye de, bü yük dev let ve 
sa ade te ka vu şa cak la rı nı söy le di. Ab dül mut ta lib’in mu hab be ti ve 
ya kın lı ğı on la rı ken di si ne çe ki yor du. Tek li fi ni he men ka bul et ti ler. 
Son ra yaş lı de de, Ha lî me Hâ tûn’u Hazret-i Âmi ne’nin evi ne gö tür-
dü. Ha lî me Hâ tûn şöy le an la tır: 

“Ço cu ğun ba şu cu na var dı ğım da, kun da ğa sa rı lı, ye şil ipek ten bir 
ör tü nün üs tün de mı şıl mı şıl uyu yor, et ra fa misk ko ku su ya yı lı yor du. 
Hay ret için de ka lıp bir an da O’na öy le si ne ısın dım ki, gön lüm uyan-
dır ma ğa ra zı ol ma dı. Eli mi göğ sü ne ko yun ca, uyan dı ve ba na ba kıp 
te bes süm et ti. Ben se bu te bes sü me tu tu lup ken dim den geç tim. 
Son ra, an ne si böy le si ne gü zel ve mü bâ rek ço cu ğu ba na ver mez 
dü şün ce siy le yü zü nü ör tüp, he men ku ca ğı ma al dım. Sağ me me mi 
ver dim, em me ğe baş la dı. Sol me me mi ver dim, em me di. Ab dül-
mut ta lib, ba na dö ne rek; “Sa na müj de ler ol sun ki, ha nım lar için de 
se nin gi bi nî me te ka vu şan ol ma dı” de di.( 19) 

Âmi ne Hâ tûn da ba na sev gi li yav ru su nu ver dik ten son ra; “Ey 
Ha lî me, üç gün ev vel; “Se nin oğ lu na süt ve re cek ka dın, Be nî 
Sa’d kabîle si nin Ebû Zü eyb so yun dan dır” di ye bir ses işit tim” 
de di. Bu nun üze ri ne; “Ben, Be nî Sa’d ka bî le sin de nim ve ba ba-
mın kün ye si Ebû Zü eyb’dir” ce vâ bı nı ver dim.” Ha lî me Hâ tûn yi ne 
şöy le an lat mış tır: 

“Âmi ne Hâ tûn ba na da ha ni ce vak’alar an lat tı ve va si yet te bu-
lun du. Ben de Mek ke’ye gel me den ön ce gör dü ğüm rü ya yı ve ge lir-

19) Kastalânî, Mevâhib-i Ledünniyye, s, 37.
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ken sa ğım dan so lum dan; “Sa na müj de ler ol sun ey Ha lî me! O göz ler 
ka maş tı ran ve âlem le ri ay dın la tan nu ru em zir mek sa na na sîb ola-
cak” di ye ses ler gel di ği ni an lat tım.”

Ha lî me Hâ tûn der ki: 

“Mu ham med (aley his se lâm)ı alıp Hazret-i Âmi ne’nin evin den 
ay rıl dım. Ko ca mın ya nı na gel dim. O da ku ca ğım da ki ço cu ğun yü zü-
ne ba kıp ken din den geç ti ve; “Ey Ha lî me bu gü ne ka dar böy le gü zel 
yüz gör me dim”, O’nu ya nı mı za alır al maz ka vuş tu ğu muz be re ket le ri 
gö rün ce de; “Ey Ha lî me! Bil miş ol ki, sen çok mübârek ve kad ri yük-
sek bir ço cuk al mış sın” de di. Ben de; “Val la hi, zâ ten böy le di ler dim, 
is te di ğim ol du” di ye mu ka be le de bu lun dum.”

Ha lî me Hâ tûn, ko ca sı ile bir lik te, Mu ham med (aley his se lâm)ı 
alıp, Mek ke’den yo la çık tık la rı an dan îti ba ren O’nun be re ke ti ne ka-
vuş ma ya baş la dı lar. Çe lim siz ve hız lı gi de me yen mer keb le ri, ar tık 
kü hey lan ke sil miş ti. Be ra ber gel dik le ri ka fi le, on lar dan ön ce yo la 
çı kıp çok uzak laş mış ol ma sı na rağ men, ka fi le ye ye ti şip on la rı ge-
ri de bı rak mış tı. Be nî Sa’d yur du na var dık tan son ra gö rül me miş bir 
bol lu ğa ve be re ke te ka vuş tu lar. Sü tü az olan hay van la rı nın me me-
le ri do lup ta şı yor du. Bu nu gö ren kom şu la rı hay ret edip, bu nun, em-
zir mek için al dık la rı ço cuk se be biy le ol du ğu nu açık ça an la mış lar dı.

Ku rak lık se be biy le çok sı kın tı ya düş tü ler ve bir ara yağ mur du-
âsı na çık tı lar. Mu ham med (aley his se lâm)ı yan la rın da gö tü rüp duâ 
ede rek O’nun hür me ti ne bol yağ mu ra ve be re ke te ka vuş tu lar.

Pey gam ber efen di miz, süt an ne si Ha lî me Hâ tun’un sağ me me-
si ni emer, sol me me si ni em mez di. Onu da süt kar de şi ne bı ra kır dı. 
İki ay lık iken emek le di. Üç ay lık olun ca ayak ta du rur, dört ay lık iken 
du va ra tu tu na rak yü rür dü. Beş ay lık iken yü rü dü, al tı ay lık iken ça-
buk yü rü me ye baş la dı. Ye di ay lık iken her ta ra fa gi der ol du. Se kiz 
ay lık iken an la şı la cak şe kil de, do kuz ay lık iken gâyet açık ko nuş ma-
ya baş la dı. On ay lık iken ok at ma ya baş la dı. Ha lî me Hâ tûn şöy le an-
lat mış tır: “İlk ko nuş ma ya baş la dı ğın da “Lâ ilâ he il lal la hü val la hü 
ek ber. Vel ham dü lil la hi rab bil âle min” de di. O gün den son ra 
Al la hü te âlâ nın is mi ni an ma dan hiçbir şe ye eli ni uzat ma dı. Sol eli 
ile bir şey ye mez di. Yü rü me ye baş la dı ğın da, ço cuk la rın oy na dık la rı 
yer den uzak du rur ve on la ra; “Biz, bu nun için ya ra tıl ma dık” bu-
yu rur du. Her gün O’nu gü neş ışı ğı gi bi bir nûr kap lar ve yi ne açı lır dı. 
Ay ile ko nu şur, ona işa ret et tik çe ay ha re ket eder di.
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Ha lî me Hâ tûn şöy le an la tır: 

“Mu ham med (aley his se lâm), iki ya şı na gi rin ce, O’nu süt ten kes-
tim. Son ra an ne si ne ver mek üze re ko cam la Mek ke’ye git tik. Fa kat 
O’nun öy le be re ket le ri ne ka vuş muş tuk ki, O’ndan ay rıl mak, mü bâ-
rek yü zü nü gör me mek bi ze çok güç ge li yor du. O’nun hâl le ri ni an-
ne si ne an lat tım. Âmi ne Hâ tûn; “Be nim oğ lu mun bü yük şâ nı var dır” 
de di. Ben; “Val la hi, bun dan da ha mü bâ rek bir kim se gör me dim” 
de dim. Son ra, Âmi ne Hâ tun’a, bir çok ba ha ne ler bu la rak bi raz da-
ha ya nı mız da kal ma sı nı is te dim. Bi zi kır ma dı ve ya nı mız da kal ma sı 
için izin ver di. O’nun la tek rar ka bî le mi ze dön dük. Bu sa ye de evi miz 
be re ket le dol du, ma lı mız, mül kü müz ve şâ nı mız art tı. Sa yı sız nî-
met le re ka vuş tuk.”( 20)

MÜ BÂ REK GÖĞ SÜ NÜN YA RIL MA SI 
Ha lî me Hâ tûn an lat tı: “Ser ver-i âlem (sal lal la hü aley hi ve se llem) 

bir gün; “Gün düz le ri kar deş le rim gö rün mez ler. Se be bi ne dir?” 
di ye so run ca; “Ko yun güt me ye gi der ler. Eve, an cak ge ce ge lir ler” de-
dim. Bu nun üze ri ne, “Be ni de on lar la be ra ber gön der. Ben de 
ko yun gü de yim” de di. Ba ha ne ler bu lup ni ce özür ler söy le dim. So-
nun da gön lü nün ra zı ol ma sı için; “Pe ki” de dim. Er te si gün mü bâ-
rek saç la rı nı ta ra dım. El bi se le ri ni giy di rip süt kar deş le riy le be ra ber 
gön der dim. Birkaç gün gi dip gel di. Bir gün süt kar de şi Şey mâ kır-
dan gel di ğin de; “Gö zü mün nu ru oğ lum Mu ham med ne re de dir?” di ye 
sor dum. “Sah ra da dır” de di. “Ci ğe ri min kö şe si bu sı ca ğa na sıl da-
ya nı yor?” di ye sor du ğum da, Şey mâ; “Ey an ne ci ğim! O’na as lâ za rar 
gel mez. Zî râ, mü bâ rek ba şı üze rin de bir bu lut, de vam lı O’nun la ha-
re ket et mek te; böy le ce gü ne şin sı ca ğın dan ko run mak ta dır” ce vâ bı nı 
ver di. “Ne ler söy lü yor sun? Bu söy le dik le rin ha kî ka ten doğ ru mu dur?” 
de di ğim de, ye mîn et ti. An cak o za man ra hat la dım. 

Yi ne bir öğ le vak ti süt kar de şi Ab dul lah ba na ge lip; “An ne ci ğim! 
Ace le ko şun!.. Ku rey şî ka rın da şım la be ra ber ko yun gü dü yor duk. An-
sı zın ye şil ler giy miş iki kim se gel di. Kar de şi mi ya nı mız dan alıp da ğın 
ba şı na gö tür dü ler. Ar ka sı üze re ya tı rıp bı çak ile kar nı nı yar dı lar. Ha ber 
ver mek için gel di ğim de ora day dı lar. Kar de şi min sağ ka lıp kal ma dı-
ğı nı bi le mi yo rum” de di. O ân da kan beynime sıç ra dı. Sür’at le ora ya 

20) İbni İshâk, es-Sire, s, 25-28;  İbni Hişâm, es-Sire, I, 158-167;  İbni Sa’d,   
et-Tabakât, I, 108,115.
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gel dik. O’nu gör dük. He men mübârek yü zü nü ba şı nı öpüp; “Ey gö-
zü mün nû ru! Ey âlem le re rah met oğ lum! Bu ni ce hâl dir? Ve ba şı na 
ge len ne dir? Se ni kim ra hat sız et ti?” di ye sor dum. O da; 

“Ev den çık tık tan son ra ye şil el bi se li iki kim se gör düm. Bi ri nin 
elin de gü müş ten bir ib rik, bi ri nin elin de ye şil züm rüt ten bir le ğen 
var dı. Le ğen, kar dan be yaz bir şey ile do lu idi. Be ni dağ ba şı na gö-
tür dü ler. 

Bi ri, ar kam üze re ya tır dı. Ben sey re der ken göğ sü mü gö be ği me 
ka dar yar dı. Hiç acı ve elem duy ma dım. Eli ni so kup için de ne var-
sa çı kar dı lar. O be yaz şey ile yı ka yıp ye ri ne koy du lar. Bi ri di ğe ri ne; 
“Kalk, ben de hiz me ti mi ye ri ne ge ti re yim” de di ve eli ni so kup yü re-
ği mi çı kar dı. İki par ça et ti ve için den si yah bir şey çı ka rıp at tı. Ve; 
“Se nin vü cû dun da şey ta nın na sî bi bu idi. Çı ka rıp at tık. Ey Al la hü 
te âlâ nın sev gi li si! Se ni ves ve se den ve şey ta nın hî le sin den emîn et-
tik” de di. Son ra yü re ği mi ken di yan la rın da olan la tîf ve yu mu şak 
bir şey ile dol dur du lar. Nûr dan bir mü hür le mü hür le di ler. Hâ len o 
müh rün so ğuk lu ğu, bü tün âzâ la rım da mev cut tur. On lar dan bi ri, eli ni 
ya rı lan ye re ko yun ca ya ram iyi leş ti. Son ra be ni üm me tim den on ki şi 
ile tart tı lar, ben ağır gel dim. Bin kim se ile tart tı lar yi ne ağır gel dim. 
Bu nun üze ri ne on lar dan bi ri di ğe ri ne; “Ar tık onu tart ma yı bı rak. Val-
la hi O’nu bü tün üm me tiy le bi le tar ta cak ol san, ağır ge lir” de di. O 
za man her bi ri eli mi ve yü zü mü öp tü ler ve be ni bu ra da ko yup git ti-
ler” de di. Ya rı lan yer, mü bâ rek göğ sün de bel li idi.( 21)

Sev gi li Pey gam be ri mi zin ba şın dan ge çen ve Kur’ân-ı ke rî min 
İn şi rah sû re si nin bi rin ci âyet-i ke rî me sin de bil di ri len bu hâ di se ye 
“Şakk-ı sadr” yâ ni göğ sü nün ya rıl ma sı de nir.

Mu ham med (aley his se lâm)a pey gam ber li ği bil di ril dik ten son ra 
Es hâb-ı ki râm dan bâ zı la rı, “Yâ Re sû lal lah! Bi ze ken di niz den bah se-
der mi si niz?” de yin ce; “Ben, ced dim İb ra him’ in du âsı yım. Kar-
de şim Îsâ’nın müj de si yim! An ne min ise rü yâ sı yım. O ba na 
hâ mi le iken Şam sa ray la rı nı ay dın la tan bir nû run ken di sin-
den çık tı ğı nı gör müş tü... Ben Sa’d bin Bekr oğul la rı ya nın da 
em zi ri lip bü yü tül düm” bu yur du. 

Ha lî me Hâ tûn, dört ya şın dan son ra O’nu Mek ke’ye gö tü rüp an-
ne si ne ver di. De de si Ab dül mut ta lib, Ha lî me Hâ tun’a çok bü yük 

21) Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, III, 121;  İbni Hişâm, es-Sire, I, 164-165.
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he di ye ler ve rip ih san da bu lun du. Hâ li me Hâ tûn O’nu Mek ke’ye bı-
ra kın ca, ay rı lı ğı nın acı sı nı; “San ki ca nım ve gön lüm de O’ nun la 
bir lik te kal dı” söz le ri ile di le ge tir miş ti.

MÜ BÂ REK AN NE SİNİN VE FÂ TI 
Sev gi li Pey gam be ri miz (sal lal la hü aley hi ve sel lem), al tı ya şı na 

ka dar da an ne si nin ya nın da bü yü dü. Al tı ya şın da iken, an ne si, Üm-
mü Ey men adın da ki câ ri ye ile bir lik te, akrabâ la rı nı ve ba ba sı Ab-
dul lah’ın me za rı nı ziyâ ret et mek için Me dî ne’ye git ti ler. Bu ra da, bir 
ay kal dı lar. Pey gam ber efen di miz Me dî ne’de Nec câ ro ğul la rı na ait 
ha vuz da yüz me yi öğ ren di. 

Bu sı ra da bir Ya hu di âlimi O’nda ki nü büv vet alâ met le ri ni gör dü. 
Ya nı na yak la şıp is mi ni sor du. “Ah med” de yin ce, o âlim; “Bu ço-
cuk, âhir za man pey gam be ri ola cak tır!” di ye ba ğır dı. Ay rı ca ora da-
ki Ya hu di âlim le rin den bâ zı la rı da, O’nda ki pey gam ber lik alâ me ti ni 
gör müş ler, pey gam ber ola ca ğı nı ara la rın da ko nu şup an lat mış lar dı. 

On la rın bu söz le ri ni du yan Üm mü Ey men, du ru mu Hazret-i 
Âmi ne vâli de mi ze ha ber ve rin ce, mü bâ rek an ne le ri bir za rar gel-
me sin den çe ki ne rek, O’nu alıp Mek ke’ye dön mek üze re yo la çık tı. 
Eb vâ de ni len ye re gel dik le rin de, Hazret-i Âmi ne vâli de miz has ta-
lan dı. Has ta lı ğı ar tıp sık sık ken din den ge çi yor du. Ba şın da du ran 
sev gi li oğ lu Mu ham med (aley his se lâm)a ba ka rak; “Ey çe ki len deh-
şet li ölüm okun dan, Al la hü te âlâ nın lüt fu ve yar dı mı ile yüz de ve 
kar şı lı ğın da kur tu lan zâ tın oğ lu! Al la hü te âlâ se ni, mü bâ rek ey le sin. 
Eğer rü ya da gör dük le rim doğ ru çı kar sa, sen ce lâl ve bol ik ram sa-
hi bi olan Al la hü te âlâ ta ra fın dan, âde mo ğul la rı na he lâl ve ha ra mı 
bil dir mek üze re gön de ri le cek sin. Ce nâ b-ı Hak se ni, mil let ler le bir-
lik te sü rüp ge len put lar dan ve put pe rest lik ten mu ha fa za edip ko ru-
ya cak tır” de di ve şu beyt le ri söy le di:

Eskir yeni olan, ölür yaşayan, 
Tükenir çok olan, var mı genç kalan?
Ben de öleceğim, tek farkım şudur: 
Seni ben doğurdum, şerefim budur.

Geride bıraktım hayırlı evlâd,
Gözümü kapadım, içim pek rahat.
Benim nâmım kalır dâim dillerde, 
Senin sevgin yaşar hep gönüllerde.
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Son ra ve fât et ti. Ora da defnedil di. Âmi ne vâ li de miz ve fât et ti-
ğin de yir mi ya şın da idi. Üm mü Ey men, Âlem le rin efen di si ni ya nı na 
alıp, bir kaç gün sü ren yol cu luk tan son ra Mek ke’ye ge ti rip de de si 
Ab dül mut ta lib’in ya nı na bı rak tı.

DE DE Sİ NİN YA NIN DA
Ha bî bi ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di mi zin ba ba sı 

ve an ne si İb ra him (aley his se lâm)ın dî nin de idi. Yâ ni mü’min idi ler. 
İs lâm âlim le ri; on la rın İb ra him (aley his se lâm)ın dî nin de ol duk la rı nı 
ve Mu ham med (aley his se lâm)a pey gam ber li ği bil di ril dik ten son ra 
da onun üm me tin den ol ma la rı için di ril ti lip, Ke li me-i şe hâ de ti işit-
tik le ri ni, söy le dik le ri ni ve böy le ce bu üm met ten de ol duk la rı nı bil-
dir miş ler dir.( 22)

Mu ham med (aley his se lâm), se kiz ya şı na ka dar de de si nin ya nın-
da bü yü dü. De de si Ab dül mut ta lib, Mek ke’de se vi len ve çe şit li iş le ri 
ida re eden bir zât olup, hey bet li, sa bır lı, ah lâk lı, dü rüst, mert ve 
cö mert idi. Fa kir le ri do yu rur, hat tâ aç ve su suz ka lan hay van la ra bi-
le yi ye cek ve su ve rir di. Al la hü te âlâ ya ve âhire te ina nır dı. Kö tü lük-
ler den sa kı nır, câ hi liy ye dev ri nin her tür lü çir kin âdet le rin den uzak 
du rur du. Mek ke’de zul me, hak sız lı ğa en gel olur ve ge len mi sa fir le-
ri ağır lar dı. Ra ma zân ayın da Hi ra da ğın da in zi va ya çe kil me yi âdet 
edin miş ti. Ço cuk la rı se ven ve şef at sa hi bi olan Ab dül mut ta lib, 
sev gi li to ru nu nu bağ rı na ba sıp ge ce gün düz ya nın dan ayır maz dı. 
O’na bü yük bir sev gi ve şef at gös te rir di. Kâ be’nin göl ge sin de ken-
di si ne mah sus olan min de ri ne O’nun la be ra ber otu rur, mâ ni ol mak 
is te yen le re; “Bı ra kın oğ lu mu, O’nun şâ nı yü ce dir” der di.( 23) Pey gam-
ber efen di mi zin da dı sı Üm mü Ey men’e, O’na iyi bak ma sı nı ıs rar la 
ten bih eder; “Oğ lu ma iyi bak. Ehl-i ki tab, be nim oğ lum hak kın da bu 
üm me tin pey gam be ri ola cak di yor lar” der idi. 

Üm mü Ey men de miş tir ki: “O’nun ço cuk lu ğun da ne aç lık tan, 
ne de su suz luk tan şi kâ yet et ti ği ni gör düm. Sa bah le yin bir yu dum 
zem zem içer di. Ken di si ne ye mek ye dir mek is te di ği miz de; “is te-
mem, to kum” der di.” 

Ab dül mut ta lib uyur ken ve oda sın da yal nız ken, O’ndan baş ka sı-
nın ya nı na gir me si ne mü sâ de et mez di. O’nu şef at le bağ rı na ba sar, 

22) Kastalânî, Mevâhib-i Ledünniyye, I, 652.

23) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 70-74; Ya‘kubî, Târih, II, 7-9.
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ok şar, söz le rin den ve ha re ket le rin den son de re ce hoş la nır dı. Sof ra-
da O’nu ya nı na alır, di zi ne otur tur, ye me ğin en iyi si ni, en lez zet li si ni 
O’na ye di rir ve O gel me den sof ra ya otur maz dı. O’nun hak kın da ni ce 
rü ya lar gö rüp, bir çok hâ di se le re şâ hid ol du. 

Bir de fa sın da, Mek ke’de ku rak lık ve kıt lık ol muş tu. Ab dül mut ta-
lib, gör dü ğü bir rü ya üze ri ne Mu ham med (aley his se lâm)ın elin den 
tu ta rak Ebû Ku beys da ğı na çı kıp; “Al lah’ım, bu ço cuk hak kı için, 
bi zi be re ket li bir yağ mur ile se vin dir” di ye rek duâ et ti. Du âsı ka bul 
olun du ve bol yağ mur yağ dı. O za man ki şâ ir ler bu hâ di se yi, şi ir ler 
ya za rak di le ge tir miş ler di.

NEC RÂN LI RÂHİP
Ab dül mut ta lib, bir gün Kâ be’nin ya nın da otu rur ken, Nec rân lı bir 

râhip ya nı na ge le rek ko nuş ma ya baş la mış tı. Bir ara; “Biz İs mâ ilo-
ğul la rın dan en son ge le cek olan pey gam be rin sı fat la rı nın ki tap lar da 
ya zı lı ol du ğu nu oku duk. Bu ra sı, yâ ni Mek ke O’nun do ğum ye ri dir. 
Sı fat la rı şöy le, şöy le dir!” di ye rek bi rer bi rer say ma ya baş la dı. Bu 
sı ra da, sev gi li Pey gam be ri miz yan la rı na gel miş ti. Nec rân lı râhip, 
O’nu dik kat le sey ret me ye baş la dı, son ra da yak la şıp göz le ri ne, sır-
tı na, ayak la rı na bak tı ve he ye can la; “İş te, O bu dur. Bu ço cuk se-
nin nes lin den mi dir?” de di. Ab dül mut ta lib; “Oğ lum dur!” de yin ce, 
Nec rân lı râhip; “Ki tap lar da oku du ğu mu za gö re O’nun ba ba sı nın sağ 
ol ma ma sı lâ zım!” de di. Ab dül mut ta lib; “O, oğ lu mun oğ lu dur. Ba ba-
sı da ha O doğ ma dan, an ne si hâ mi le iken öl müş tü” de yin ce, râhip; 
“Şim di doğ ru söy le din” de di. Bu nun üze ri ne Ab dül mut ta lib, oğul-
la rı na; “Kar de şi ni zin oğ lu hak kın da söy le ni le ni işi tin de, O’nu gö rüp 
gö ze tin ve iyi ko ru yun” de di. 

DE DE Sİ NİN VEFÂTI 
Ab dül mut ta lib vefât ede ce ği ne ya kın, oğul la rı nı top la yıp; “Ar tık 

dün yâ dan âhire te göç et me vak tim gel di. Tek dü şün cem bu ye tim-
dir. Keş ke öm rüm uzun olay dı da bu hiz me ti se ve rek de vam et tir-
sey dim. Fa kat el den ne ge lir? Ömür ve fa et me ye cek. Şim di gön lüm 
ve di lim bu has ret ate şiy le ya nı yor. Bu in ci ta ne si ni içi niz den bi ri ne 
emâ net et me yi is te rim. Aca ba han gi niz lâ yı kı ile O’nun hak la rı nı 
gö ze tir ve hiz me tin de ku sur et mez” de di. 

Ebû Le heb diz le ri üze ri ne çö küp; “Ey Arab’ın efen di si! Eğer bu 
emâ ne ti teslîm et mek için ak lı nız dan ge çir di ği niz bi ri var sa ne âlâ, 
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yok sa bu hiz me ti ben gö rü rüm” de di. Ab dül mut ta lib ona; “Ma lın 
çok tur. Fa kat sen ka tı kalb li sin ve mer ha me tin az dır. Ye tim kal bi ise 
ya ra lı ve in ce dir. He men kı rı lır” de di. 

Di ğer ço cuk lar dan bâ zı la rı da ay nı is te ği tek rar la dı lar. Ab dül-
mut ta lib her bi ri nin hu su si yet le ri ni söy le ye rek ka bul et me di. Sı ra 
Ebû Tâ lib’e ge lin ce; “Ben, hep sin den çok bu nu is ti yo rum. Fa kat, 
bü yük le rim du rur ken, öne geç mek uy gun ol maz dı. Ma lım az dır, 
ama, be nim sa dâ ka tim kar deş le rim den zi yâ de dir” de di. Ab dül mut-
ta lib de; “Doğ ru söy ler sin. Bu hiz me te lâ yık olan sen sin. Lâ kin, ben 
her iş te O’na da nı şır ve is te ği üze re ha re ket ede rim. Her se fe rin de 
de doğ ru ne ti ce ye va rı rım. Bu hu sus ta ken di siy le meş ve ret ede yim. 
Han gi ni zi ter cih eder se o, be nim de ka bû lüm dür” de di. 

Son ra sev gi li Pey gam be ri mi ze dö ne rek; “Ey göz le ri min nu ru! 
Se nin has re tin le âhire te yö nel dim. Bu am ca la rın dan han gi si ni ter-
cih edi yor sun?” di ye sor du. Pey gam ber efen di miz o an kal kıp, Ebû 
Tâ lib’in boy nu na sa rıl dı ve di zi ne otur du. Ab dül mut ta lib, o za man 
çok fe rah la dı ve; “Al la hü te âlâ ya ham dol sun. Be nim is te di ğim de 
bu idi” de di ve Ebû Tâ lib’e dö ne rek; 

“Ey Ebû Tâ lib! Bu in ci dâ ne si, ana ba ba şef a ti gör me miş tir. 
Ona gö re ba kıp üze ri ne tit re ye sin. Se ni di ğer ço cuk la rım dan da-
ha üs tün gö rü rüm. Bu bü yük ve pek kıy met li emâ ne ti sa na ha va le 
et tim. Çün kü sen, O’nun ba ba sıy la ay nı ana dan sı nız. O’nu ken di 
nef sin gi bi ko ru ya sın. Bu va si ye ti mi ka bul et tin mi?” di ye sor du. O 
da; “Ka bul et tim” de yin ce, Ab dül mut ta lib sev gi li Pey gam be ri mi zi 
ku cak la dı, mü bâ rek ba şı nı, yü zü nü öp tü ve kok la dı. Son ra; “He pi niz 
şâ hid olun ki, ben bun dan da ha gü zel bir ko ku kok la ma dım ve bun-
dan da ha gü zel bir yüz gör me dim” de di.( 24)

EBÛ TÂLİB’İN HİMÂYE SİN DE
De de si nin vefâtın dan son ra, Kâ ina tın efen di si (sal lal la hü aley hi 

ve sel lem) se kiz ya şın dan iti ba ren am ca sı Ebû Tâ lib’in ya nın da kal-
ma ya baş la dı ve onun himâye sin de bü yü dü. O za man Ebû Tâ lib de, 
ba ba sı Ab dül mut ta lib gi bi, Mek ke’de Ku reyş’in ile ri ge len le rin den, 
se vi len, say gı gös te ri len ve sö zü din le ni len bir zât idi. O da Pey-

24) İbni İshâk, es-Sire, s, 45-48;  İbni Hişâm, es-Sire, I, 169-178;  İbni Sa’d,   
et-Tabakât, I, 117;  Süheylî, Ravzü’l-ünüf, I, 299;  Şemseddin Şâmî, Sübülü’l-
Hüdâ, II, 135; İbni Esîr , Üsüd-ül-gâbe, I, 22.
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gam ber efen di mi ze bü yük bir sev gi ve şef at gös ter di. O’nu ken di 
ço cuk la rın dan çok se ver, ya nı na al ma dan uyu maz, bir ye re git mez 
ve; “Sen çok ha yır lı sın, çok mübârek sin!” der di. O, eli ni uzat ma dan 
ye me ğe baş la maz, ön ce O’nun baş la ma sı nı is ter di. Ba zan da O’na 
ay rı sof ra kur du rur du. Sa bah la rı uyan dığın da yü zü nün ay gi bi par la-
dı ğı nı, saç la rı nın ta ran dı ğı nı gö rür ler di. 

Ebû Tâ lib’in faz la ma lı yok tu, ai le si de ka la ba lık tı. Re sû l-i ek rem 
(sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di mi zi himâye si ne al dık tan son ra 
bol lu ğa ve be re ke te ka vuş tu. Mek ke’de vu kû bu lan ku rak lık se be-
biy le halk sı kın tı ya düş tüğünde, Ebû Tâ lib O’nu Kâ be’nin ya nı na gö-
tü rüp, duâ et ti. O’nun be re ke tiy le bol yağ mur yağ dı. Ku rak lık tan ve 
kıt lık tan kur tul du lar.( 25)

RÂ HİP BA HÎRA
Sev gi li Pey gam be ri miz on iki yaş la rın da iken, bir  gün Ebû Tâ-

lib’in ti câ ret için se fer ha zır lı ğı yap tı ğı nı gör dü. Ken di si ni gö tür mek 
is te me di ği ni an la yın ca, Ebû Tâ lib’e; “Bu şe hir de be ni ki me bı ra-
kıp gi di yor sun? Ne ba bam var, ne de bir acı ya nım!...” bu yur-
du. Bu söz Ebû Tâ lib’e çok te’sir et ti. O’nu da ya nın da gö tür me ye 
ka rar ver di. Ti câ ret ker va nı uzun bir yol cu luk tan son ra, Bus ra’da Hı-
ris ti yan la ra mah sus bir ma nas tı rın ya kı nın da ko nak la dı. 

Bu ma nas tır da “Ba hî ra” adın da bir râhip ka lı yor du, ön ce den 
Ya hu di âlim le rin den iken, son ra dan Hı ris ti yan olan bu bil gi li ra hi-
bin ya nın da, el den ele ge çe rek sak la nan bir ki tap var dı ve so ru-
lan la ra on dan ce vap ve rir di. Ku reyş’in ker va nı, da ha ön ce ki yıl lar da 
bu ra dan de fa lar ca ge lip geç me si ne rağ men hiç il gi len me miş ti. 
Her sa bah ma nas tı rın da mı na çı kıp, ka fi le le rin gel di ği yö ne ba-
kar, ara yış için de me rak la bir şey ler bek ler di. Râ hib Ba hî ra’ya bu 
de fa bir hâl ol muş ve he ye can la ir ki lip ye rin den fır la mış tı. Çün kü, 
Ku reyş ker va nı uzak tan gö rü nün ce, üs tün de bir bu lu tun da on lar la 
bir lik te sü zü lüp gel di ği ni far ket miş ti. Bu bu lut, Pey gam ber efen-
di mi zi göl ge le mek tey di. 

Ker van ko nak la yın ca, Ba hî ra, Ha bî bi ek rem efen di mi zin al tı na 
otur du ğu ağa cın dal la rı nın üze ri ne doğ ru eğil di ği ni de gö re rek iyi-
ce he ye can lan mış tı. Der hal sof ra lar kur dur du. Son ra, adam gön de-

25) İbni Hişâm, es-Sire, I, 179-180; İbni Sa’d, et-Tabakât, I, 119.
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re rek, Ku reyş ker va nın da bu lu nan la rın hep si ni ye me ğe dâvet et ti. 
Ker van da bu lu nan lar, sev gi li Pey gam be ri mi zi, mal la rı nın ya nın da 
bı ra kıp, ra hi bin ya nı na git ti ler. 

Ba hî ra, ge len le re dik kat le ba kıp; “Ey Ku reyş top lu lu ğu, içi niz-
de ye me ğe gel me yen var mı?” di ye so run ca; “Evet, bir ki şi var” 
de di ler. Çün kü Ku reyş li ler gel di ği hâl de bu lut hâ lâ ora da idi. Bu nu 
gö rün ce, ker van da bi ri nin kal dı ğı nı an la mış tı. Râ hib Ba hî ra, ıs rar la 
O’nun da gel me si ni is te di. Ge lir gel mez O’na dik kat le bak ma ya ve 
in ce le me ye baş la dı. Ebû Tâ lib’e; “Bu ço cuk se nin nes lin den mi dir?” 
de di. Ebû Tâ lib; “Oğ lum” de yin ce, Ba hî ra; “Ki tab lar da bu ço cu ğun 
ba ba sı nın sağ ol ma ya ca ğı ya zı lı, O se nin oğ lun de ğil dir” de di. Bu 
se fer Ebû Tâ lib; “O be nim kar de şi min oğ lu dur” di ye ce vap ver di. 
Ba hî ra’nın; “Ba ba sı ne ol du?” so ru su na da; “Ba ba sı, doğ ma sı na ya-
kın öl dü” de di. Ba hî ra; “Doğ ru söy le din, an ne si ne ol du?” de yin ce; 
“O da öl dü” di ye ce vap ver di. Bun lar kar şı sın da; “Doğ ru söy le din” 
di yen Ba hî ra, Pey gam ber efen di mi ze dö nüp, put lar adı na ye min 
ver di. Sev gi li Pey gam be ri miz, Ba hî ra’ya; “Put la rın is miy le ye min 
ver me. Dün yâ da ba na on lar dan bü yük düş man yok tur. Ben, 
on lar dan nef ret ede rim” bu yur du. 

Ba hî ra, bu se fer Al la hü te âlâ adı na ye min ve rip; “Uyur mu sun?” 
de di. “Göz le rim uyur fa kat kal bim uyu maz” bu yur du. Ba hî ra, 
da ha pek çok su âl ler so rup, ce vap la rı nı al dı. Al dı ğı ce vap lar, ön ce-
den oku du ğu ki tap la ra ay nen uyu yor du. Son ra sev gi li Pey gam be-
ri mi zin mü bâ rek göz le ri ne ba kıp, Ebû Tâ lib’e; “Bu kır mı zı lık, mü bâ-
rek göz le rin de de vam lı du rur mu?”di ye sor du. O da; “Evet, git ti ği ni 
gör me dik” de di. 

Ba hî ra, bu alâ me tin de uy gun lu ğu nu gö rün ce, kal bi nin ya kîn 
hâ sıl et me si için, mühr-i nü büv ve ti gör me yi is te di. Pey gam ber 
efen di miz (sal lal la hü aley hi ve sel lem) edeb le rin den mü bâ rek sır-
tı nı aç mak is te me di ler. Ebû Tâ lib; “Ey gö zü mün nu ru! Bu ar zu su nu 
da ye ri ne ge tir” de yin ce, mü bâ rek sır tı nı aç tı. Ba hî ra, peygamberlik 
mührünü bü tün gü zel li ği ile do ya do ya te ma şa et ti. He ye can la öp-
tü ve göz le rin den sel gi bi yaş lar bo şan dı. Son ra da; “Ben şe hâ det 
ede rim ki, sen Al la hü te âlâ nın re sû lü sün”de di. Se si ni da ha da yük-
sel te rek; “İş te Âlem le rin efen di si.. İş te âlem le rin Rab bi nin resûlü... 
İş te Al la hü te âlâ nın âlem le re rah met ola rak gön der di ği bü yük pey-
gam ber..,” de di. Ora da bu lu nan Ku reyş li ler, hay ret ede rek; “Mu ham-
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med’in, bu râ hib ya nın da ki kıy me ti ne ka dar faz la imiş” de di ler. 

Ba hî ra, Ebû Tâ lib’e dö ne rek; “Bu, pey gam ber le rin so nun cu su 
ve en şe ref i si dir. Bu nun dî ni, bü tün yer ü zü ne ya yı lır ve es ki din-
le ri nesh eder. Bu ço cu ğu Şam’a gö tür me. Zîrâ İs râ ilo ğul la rı O’na 
düş man dır. Kor ka rım ki, mübârek be de ni ne bir za rar ve rir ler. Bu nun 
hak kın da çok ahd ve mî sak ol muş tur” de di. Ebû Tâ lib; “Bu ahd ve 
mî sak ne dir?” di ye so run ca; “Al la hü te âlâ bü tün pey gam ber ler den 
ve en son da Îsâ (aley his se lâm) dan üm met le ri ne, âhir za man pey-
gam be ri nin ge le ce ği ni bil dir me le ri üze ri ne söz al mış tır” de di. 

Ebû Tâ lib, Ba hî ra’nın bu söz le ri üze ri ne Şam’a git mek ten vaz-
geç ti. Mal la rı nı Bus ra’da sa tıp Mek ke’ye dön dü.( 26) Ba hî ra’dan işit-
tik le ri, Ebû Tâ lib’in öm rü bo yun ca ku lak la rın da çın la dı. Pey gam ber 
efen di mi zi da ha da çok sev di. O’nu ölün ce ye ka dar ko ru du ve her 
işin de yar dım cı ol du.

Her hâliy le fa zî let ler ve gü zel lik ler sa hi bi ve müs tes na bir in san 
olan sev gi li Pey gam be ri miz, bü yü müş ve on ye di ya şı na gir miş ti. 
Bu sı ra da Ye men’e ti câ ret için gi den am ca sı Zü beyr, ti câ re ti nin be-
re ket li ol ma sı için O’nu da ya nın da gö tür dü. Bu se fer de de ni ce hâ-
ri ku lâ de hâl le ri gö rül dü. Mek ke’ye dön dük le rin de, O’nun bu hâl le ri 
an la tıl dı ve Ku reyş kabîle si ara sın da; “Bu nun şâ nı pek yü ce ola cak” 
di ye söy len me ye baş lan dı...( 27)

GENÇLİĞİ
Her ba kım dan in san la rın en üs tü nü olan Mu ham med (aley his-

se lâm), da ha genç lik yıl la rın da Mek ke hal kı ara sın da ak ran la rı na 
gö re çok be ğe nil di. Gü zel ah lâ kı, in san la ra gö rül me miş bir şe kil-
de iyi dav ran ma sı, sa kin li ği, yu mu şak lı ğı ve di ğer üs tün hal le riy le 
se vil di. İn san lar bu has let le rin den do la yı O’na hay ran oldu. Mek ke 
hal kı, gör dük le ri şa şı la cak de re ce de ki doğ ru söz lü lük ve gü ve ni lir-
lik ten do la yı, O’na “El-Emîn” yâ ni; ken di si ne her za man gü ve ni lir 
la ka bı nı ver di ler. Böy le ce genç li ğin de bu isim le meş hur ol du.

Pey gam be ri mi zin genç lik yıl la rın da, Arap lar ko yu bir câ hi liy yet 
dev ri ya şı yor lar dı. Pu ta tap mak, iç ki, ku mar, zi na, fa iz ve da ha bir 

26) İbni İshâk, es-Sire, s, 53-58;   İbni Hişâm, es-Sire, I, 180-182; İbni Sa’d,   
et-Tabakât, I, 76, 154-156; Taberî, Târih, II, 277-279;  Süheylî, Ravzü’l-ünüf, II, 
216-220; İbni Kesîr, el-Bidâye, III, 283-286.

27) İbni İshâk, es-Sire, s, 53-59; İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 120-123.



43

çok çir kin iş ler ara la rın da yay gın laş mış tı. Mu ham med (aley his se-
lâm) on la rın bu bo zuk hâl le rin den son de re ce nef ret eder, her kö tü-
lük le rin den dâ ima uzak du rur du. Bü tün Mek ke hal kı, O’nun bu hâ li ni 
bi lir ler ve hay ret eder ler di. Put lar dan şid det le nef ret et ti ği için aslâ 
yan la rı na yak laş maz dı. Put lar için ke si len kur ban la rın et le rin den hiç 
ye me di. Ço cuk lu ğun da ve genç li ğin de ken di ne ait ko yun la rı, Ci yad 
da ğı ve ci va rın da gü der, ge çi mi ni böy le sağ lar dı. Bu şe kil de aşı rı 
de re ce de bo zul muş olan ce mi yet ten, uzak du rur du. Bir de fa sın da 
Es hâ bı ki râ ma; “Ko yun güt me yen hiçbir pey gam ber yok tur” 
bu yur muş tu. “Yâ Re sû lal lah! Siz de güttünüz mü?” de dik le rin de; 
“Evet ben de güt tüm” bu yur du.

Sev gi li Pey gam be ri miz yir mi yaş la rın da bu lun du ğu sı ra lar da, 
Mek ke’de âsâ yiş ta ma men bo zul muş tu. Zu lüm son de re ce yay-
gın la şıp; mal, can ve na mus em ni ye ti kal ma mış tı. Mek ke’nin yer li 
hal kı, ti câ ret ve Kâ be’yi ziyâ ret için ge len ya ban cı la ra hak sız lık ve 
zul me di yor lar dı. Zul me uğ ra yan kim se ler, hak la rı nı al mak için mü-
râ caat ede cek bir yer bu la mı yor lar dı. Bu sı ra da ti câ ret mak sa dıy la 
Mek ke’ye ge len Ye men li bir tüc ca rın mal la rı, As bin Vâ il adın da bir 
Mek ke li ta ra fın dan zor la elin den alı nıp gasb edil miş ti. 

Bu hâ di se üze ri ne Ye men li, Ebû Ku beys da ğı na çı kıp fer âd ede-
rek, hak kı nın alın ma sı için kabîle ler den yar dım is te di. Ar tık zul mün 
had saf a ya ulaş tı ğı nı di le ge ti ren böy le hâ di se ler üze ri ne, Hâ şim 
ve Züh re oğul ları ile di ğer kabîle le rin ile ri ge len le ri Ab dul lah bin 
Cüd’ân’ın evin de top lan dı lar. Yer li, ya ban cı hiç kim se ye zu lüm ve 
hak sız lık ya pıl ma ma sı na, zul me mâ ni ol ma ya ve hak sız lı ğa uğ ra mış 
olan la rın hak la rı nı al ma ya ka rar ver di ler. Bu mak sad la bir ada let ce-
mi ye ti kur du lar.( 28) 

Sev gi li Pey gam be ri mi zin genç yaş ta ka tıl dı ğı ve ku ru lu şun da da 
çok te’sir li ol du ğu bu ce mi ye te Hıl fül Fü dûl de nil di. Da ha ön ce 
Fadl adın da iki ki şi ve Fu dayl adın da bi ri ta ra fın dan da böy le bir ce-
mi yet ku rul muş tu. On la rın ön ce den kur duk la rı ce mi ye te iza fe ten bu 
isim ve ril miş ti. Bu ce mi yet, zul mü ön le yip, Mek ke’de bo zul muş olan 
âsâ yi şi ye ni den kur du. Te’si ri uzun müd det de vam et ti. Re sû lul lah 
efen di miz, ken di si ne pey gam ber lik bil di ril dik ten son ra Es hâ bı ki râ-
ma an la tıp; “Ab dul lah bin Cüd’ân’ın evin de ya pı lan ye min leş-

28) Süheylî, Ravzü’l-ünüf, I, 91.
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me de ben de bu lun dum. Ba na o ye min leş me, kır mı zı tüy lü 
de ve le re (ser ve te) sa hip ol mak tan da ha se vim li dir. Şim di de 
böy le bir mec li se çağ rıl sam icâbet ede rim” bu yur du.( 29)

TİCÂRET LE MEŞGÛL OL MA SI 
Mek ke li ler öte den be ri ti câ ret le uğ ra şa rak ge çim le ri ni bu yol-

dan sağ lar lar dı. Pey gam ber efen di mi zin (sal lal la hü aley hi ve sel-
lem) am ca sı Ebû Tâ lib de ti câ ret le uğ ra şır dı. Sev gi li Pey gam be ri miz 
yir mi beş yaş la rın da iken, Mek ke’de ge çim sı kın tı sı iyi ce art mış tı. 
Bu se bep le Mek ke li ler, Şam’a git mek üze re bü yük bir ti câ ret ker va-
nı ha zır la dı lar. Bu gün ler de Ebû Tâ lib, Re sû lul lah efen di mi ze ge lip;

“Ey muh te rem ye ğe nim! Fa kir lik son had di ne ulaş tı. Kıt lık ve 
mü câ de le ile ge çir di ği miz bu son yıl lar eli miz de, avu cu muz da bir 
şey bı rak ma dı. İş te, Ku reyş ker va nı ha zır lan mış, Şam’a ha re ket et-
mek üze re dir. Ha dî ce Hâ tûn da ker van la mal gön de re cek. Mut la ka 
bu işi ya pa cak gü ve ni lir kim se ler arı yor dur. Mu hak kak ki, se nin gi bi 
emîn, te miz ve ve fa kâr bir kim se ye ih ti yâ cı var dır. Gi dip bir ko-
nuş sak da, se nin ve kil ola rak git me ni sağ la sak iyi ola cak. Şüp he-
siz se ni, baş ka la rı na ter cih eder. As lın da ben se nin Şam’a git me ni 
is te mi yo rum. Zî râ ora da ki Ya hu di le rin sa na bir za rar ver me sin den 
kor ku yo rum. Fa kat baş ka çâ re de bu la mı yo rum” de di. Pey gam ber 
efen di miz ona; “Sen na sıl is ter sen öy le yap” bu yur du lar.

Hazret-i Ha dî ce; gü zel li ği, ma lı, ak lı, if e ti, ha yâ sı ve ede bi ile 
Ara bis tan’da bü yük şöh re ti olan bir ha nı me fen di idi. Bu se bep le 
her ta raf an ken di si ne tâ lib olan ve rağ bet eden pek çok kim se var-
dı. Fa kat gör dü ğü bir rü ya ge re ği o hiç kim se ye il ti fat et me miş ti. 
Rü ya sın da, gök ten ay inip koy nu na gir miş, ayın nu ru kol tu ğun dan 
çı kıp bü tün âle mi ay dın lat mış tı. Sa bah le yin bu rü ya yı akrabâ sın dan 
olan Va ra ka bin Nev fel’e an lat tı. Va ra ka; “Ahir za man Pey gam be-
ri vü cû de gel miş tir. Se nin le ev le nir ve se nin za ma nın da O’na va-
hiy nâzil olur. Dî ni nin nu ru âle mi dol du rur. En ön ce îmân eden sen 
olur sun. O Pey gam ber, Ku reyş’ten ve Be nî Hâ şim’den olur” de di. 
Hazret-i Ha dî ce, bu ce vâ ba çok se vin di ve o Pey gam be rin gel me-
si ni bek le me ye baş la dı. 

29) İbni Hişâm, es-Sire, I, 133; İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 82;  Süheylî, Ravzü’l-ünüf, 
s, I, 91;  İbni Habîb, el-Mühebber, s, 167;  İbni Kesîr, el-Bidâye, III, 290-293; 
Ya‘kubî, Târih, II, 13-14.
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Hazret-i Ha dî ce, ti câ ret le uğ ra şır, an laş tı ğı kim se ler le or tak-
lık ya par dı. Ebû Tâ lib, Hazret-i Ha dî ce vâli de mi ze du ru mu an lat tı. 
Bu nun üze ri ne Hazret-i Ha dî ce, Re sû lul lah efen di mi zi gö rüp ko-
nuş mak üze re evi ne dâ vet et ti. Efen di miz teş rif edin ce pek zi yâ-
de tâ zim ve hür met te bu lun du. Pey gam ber efen di mi zin ne zâ ke ti ni, 
ne zîh ve pak ce mâ li ni gö rüp hay ran kal dı. Re sû lul lah efen di mi ze 
de di ki: “Doğ ru söz lü, gü ve ni lir, em ni yet li ve gü zel huy lu ol du ğu-
nu zu bi li yo rum. Bu iş için hiç kim se ye ver me di ğim üc re tin, kat kat 
faz la sı nı ve re ce ğim...” Son ra bu hiz met te lâ zım ola cak el bi se ler ve-
re rek, kalb huzûru için de uğurladı.

Hazret-i Ha dî ce vâli de miz, bil gi li bir Hı ris ti yan olan am ca sı nın 
oğ lu Va ra ka bin Nev fel’den pey gam ber lik alâ met le ri ni öğ ren miş ti. 
Re sû lul lah efen di mi zin bu ziyâ re tin de de pey gam ber lik va sıf a rı nı 
üze rin de teş his et miş ti. Bu se bep le Mey se re is min de ki kö le si ne; 
“Ker van Mek ke’den ay rı la ca ğı za man, de ve nin yu la rı nı Mu ham med 
(aley his se lâm)ın eli ne ver ki, Mek ke li ler her han gi bir de di ko du yap-
ma sın lar. Şehir den uzak la şıp göz den kay bo lun ca bu kıy met li el bi-
se le ri O’na giy dir” de di. Son ra de ve le rin den en gü ze li ni sul tan la ra 
lâ yık bir şe kil de do nat tı. Mey se re’ye; “O’nu bu de ve ye bü yük bir 
hür met ile bin di rip yu la rı nı eli ne al ve ken di ni o Hazretin hiz met kâ rı 
bil! O’ndan izin siz bir iş yap ma ve O’nu mu ha fa za et mek, teh li ke-
ler den ko ru mak için ca nı nı esir ge me! Git ti ği niz yer ler de çok eğ-
len me yi niz ve ça buk ge li niz. Böy le ce Hâ şi mo ğul la rı ka tın da mah-
cûb ol ma ya lım. Eğer bu de dik le ri mi har fiy yen ye ri ne ge ti rir sen, se ni 
âzâd eder ve is te di ğin ka dar da mal ve ri rim” de di.

Ker van ha zır lan dı, Mek ke li ler ya kın la rıy la ve da laş mak üze-
re bü yük ka la ba lık lar hâ lin de top lan dı lar, Sev gi li Pey gam be ri mi zin 
akrabâ sı, am ca la rı ve Hâ şi mo ğul la rı nın bü yük le ri de ora da ha zır ol-
du lar. Pey gam be ri mi zin ha la sı, Al la hü te âlâ nın Resûlü nü (sal lal la-
hü aley hi ve sel lem) hiz met çi el bi se si ile ve de ve nin yu la rı nı eli ne 
al mış gö rün ce diz le ri nin ba ğı çö zül dü. Ağ la yıp fer âd et ti. Ah ve 
vah edip, göz le rin den yaş lar dö ke rek; “Ey Ab dül mut ta lib! Ey Zem-
zem ku yu su nu ka zan bü yük zât! Ey Ab dul lah! Ka bir le ri niz den kal kıp, 
ba şı nı zı bu ta ra fa çe vi rip de şu mü ba re ğin hâ li ni gö rün!” di ye rek 
acı la rı nı di le ge tir di. Ebû Tâ lib de ay nı duy gu lar ve ay nı hâl ler için de 
idi. Re sû lul lah efen di mi zin Hakk’ı gö ren mübârek göz le rin den in ci 
gi bi yaş lar dö kül dü ve; 
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“Be ni sa kın unut ma yın. Gur bet el de gam ve ke der çek ti ği mi yâd 
ey le yin” bu yur du. Bu söz le ri işi ten le rin hep si ağ laş tı. Gök te ki me-
lek ler de bu hâ le or tak ol du lar ve; “Ey Rab bi miz! Bu, ken di ne ha bîb 
ya pa rak, en bü yük ma ka mı ih san ey le di ğin Mu ham med (aley his se-
lâm) dır. Bu hâ lin hik me ti ne dir?” de di ler. Al la hü te âlâ on la ra; “Evet, 
O be nim ha bî bim dir. Fa kat siz mu hab bet sır rı nı bi le mez si-
niz. Se vi len ve se ven ara sın da ki sır la ra vâ kıf ola maz sı nız. 
Bu ma kâ mı kim se bil mez. Bu giz li iş ten kim se bir şey an la-
maz” bu yur du.

Ni hâyet ker van yü rü yüp, Mek ke gö rün mez olun ca, Mey se re, al-
dı ğı emir üze ri ne, kıy met li el bi se le ri, sev gi li Pey gam be ri mi ze giy-
dir di. Çe şit li ku maş la ör tül müş ve pek gü zel süs len miş de ve ye bin-
dir di. Yu la rı nı da ken di eli ne al dı.

Bu yol cu luk ta ker van da ki ler, âlem le re rah met ola rak gön de ri len 
sev gi li Pey gam be ri mi zin üze rin de, O’nu göl ge le yen bir bu lu tun ve 
kuş şek li ne gi ren iki me le ğin O’nun la bir lik te, se fer bi tin ce ye ka dar 
ha re ket et ti ği ni gör dü ler.( 30) Yol da yü rü ye me ye cek de re ce de yo ru-
lup ker van dan ge ri ka lan iki de ve nin ayak la rı nı eliy le sı ğa ma sın dan 
son ra, de ve le rin bir den sür’at len me si gi bi ni ce hâl le ri ni gö rün ce, 
O’nu son de re ce se vip, şâ nı nın çok yü ce ola ca ğı nı an la dı lar. 

RÂ HİP NAS TÛ RA
Bus ra de ni len ye re var dık la rın da, yi ne ora da ki ma nas tı rın ya kı-

nın da ko nak la mış lar dı. Gör dü ğü bir çok alâ met ler den, O’nun son 
pey gam ber ola ca ğı nı an la yıp söy le yen râhip Ba hî ra öl müş, ye ri ne 
Nas tû ra adın da bir baş ka sı geç miş ti. Ma nas tı rın ya kı nı na ge lip ko-
nan Ku reyş ker va nı nı sey re den râ hip Nas tû ra, ya kı nın da bu lu nan bir 
ku ru ağa cın al tı na bi ri nin otur du ğu nu ve o an da ye şer di ği ni gö rün-
ce, Mey se re’ye; 

“Şu ağa cın al tın da ki zât kim dir?” di ye sor du. Mey se re; “Bu, Ku-
reyş kabîle si nin Ha rem hal kın dan bir zât tır” de di. Râ hip; “Şim di ye 
ka dar bu ağa cın al tı na pey gam ber den baş ka sı otur ma mış tır” de di. 
Son ra da; “O’nun göz le rin de bi raz kır mı zı lık var mı?” di ye sor du. 
Mey se re; “Evet var dır ve göz le rin den hiç ay rıl maz” de di. Nas tû ra; 
“Îsâ (aley his se lâm)a İn cil’i in di ren Al la hü te âlâ hak kı için bu zât son 

30) Kastalânî, Mevâhib-i Ledünniyye, s, 41.
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pey gam ber ola cak tır. Ne olay dı ben O’nun pey gam ber lik le em ro-
lun du ğu za ma na ulaş say dım” de di...

Mu ham med (aley his se lâm), Bus ra pa za rın da Ha dî ce Hâ tun’un 
mal la rı nı sa tar ken de, O’nun la pa zar lık ya pan bir Ya hu di inan ma dı ğı 
için; “Lât ve Uz zâ’ adın da ki put la ra ye min et de, ina na yım” de yin ce, 
Mu ham med (aley his se lâm); “Ben o put lar adı na aslâ ye min et-
mem! On la rın ya nın dan ge çer ken yü zü mü baş ka ta ra fa çe-
vi ri rim” bu yur du. O’nda ki di ğer alâ met le ri de gö ren Ya hu di; “Söz, 
se nin sö zün dür. Val la hi bu zât pey gam ber ola cak bir kim se dir” de di 
ve; “Âlim le ri miz ki tap lar da bu nun vas fı nı bul muş lar dır” di ye rek hay-
ran lı ğı nı di le ge tir di.

Mey se re, Re sû lul lah efen di miz de gör dü ğü ve hak kın da duy du ğu 
her şe yi zih ni ne nakş edi yor ve O’na olan hay ran lı ğı git gi de ar tı yor-
du. Mey se re’nin kal bin de Âlem le rin efen di si ne kar şı bü yük bir mu-
hab bet hâ sıl ol muş tu. Ar tık O’na zevk le ve hür met le hiz met edi yor, 
en kü çük bir işa re ti ni bü yük bir aşk la ye ri ne ge ti ri yor du.

Gö tü rü len mal lar sa tıl mış, Pey gam ber efen di mi zin be re ke tiy le 
her za man kin den kat kat faz la kâr edil miş ti. Ker van dö nü şe geç ti. 
Mer ruz zah rân mev ki ine gel dik le ri za man Mey se re, sev gi li Pey gam-
be ri mi ze, Mek ke’ye müj de ha be ri gö tür me si ni tek lif et ti. Efen di miz 
de ka bul bu yu ra rak ker van dan ay rı lıp Mek ke’ye doğ ru de ve si ni sü-
rat len dir di.

Ne fi se bin ti Mü niy ye Ha tun an lat tı ki: “Ker va nın gel me za ma nı 
yak laş mış tı. Ha dî ce Hâ tûn her gün hiz met çi le riy le evinin üze ri ne 
çı kıp ker va nın yol la rı nı bek ler di, öy le bir gün Ha dî ce’nin ya nın da 
idim. An sı zın uzak tan de ve ye bin miş bir kim se gö rün dü. Üze rin-
de bir bu lut ve kuş şek li ne gir miş iki me lek O’na göl ge ya pı yor, 
Pey gam be ri mi zin mübârek al nın da ki nûr, ay gi bi par lı yor du. Ha dî ce 
Hâ tûn ge le nin kim ol du ğu nu an la yıp gön lü fe rah la dı. Fa kat bil mez-
lik ten ge lip; “Bu sı cak gün de ge len kim ola bi lir?” di ye sor du. Hiz-
met çi ler; “Bu ge len Mu ham med’e (aley his se lâm) ben zer” de di ler ve 
gör dük le rin den hay re te düş tü ler. Az son ra Re sûl-i ek rem (sal lal la hü 
aley hi ve sel lem) efen di miz, Ha dî ce vâ li de mi zin ko na ğı na gel di ve 
du ru mu an lat tı. Ver di ği müj de ile onu çok se vin dir di.

Bir müd det son ra ker van Mek ke’ye gir di. Mey se re, Hazret-i Ha-
dî ce vâli de mi ze, yol cu luk es na sın da Pey gam ber efen di mi zin göl ge-
len di ril di ği ni, râ hib Nas tû ra’nın söy le dik le ri ni, za yıf de ve le rin na sıl 
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sür’at len di ril di ği ni ve bu na ben zer gör dü ğü ni ce fev ka lâ de hâl le ri 
tek tek an lat tı. Pey gam ber efen di mi zi di li dön dü ğü ka dar medh et-
ti. Hazret-i Ha dî ce, bun la rı bi li yor du, fa kat bu söz ler onun ya kî ni-
ni art tır dı. Mey se re’ye; “Bu gör dük le ri ni kim se ye söy le me!” di ye rek 
ten bih et ti.( 31)

Ha dî ce vâli de miz, bu işit tik le ri ni ha ber ver mek üze re Va ra ka bin 
Nev fel’e git ti. Olan la rı bü yük bir hay ran lık la din le yen Va ra ka; “Ey 
Ha dî ce, bu an lat tık la rın doğ ru ise, Mu ham med (aley his se lâm), bu 
üm me tin pey gam be ri ola cak tır” de di.

Pey gam ber efen di miz 12 ya şın da iken am ca sı Ebû Tâ lib ile ti câ-
ret için Bus ra’ya ka dar, 17 ya şın da iken am ca sı Zü beyr ile Ye men’e, 
20 ya şın da Şam’a ve 25 ya şın da da Hazret-i Ha dî ce’nin mal la rı nı 
sat mak üze re yi ne Şam’a ol mak üze re tam dört de fa se ya ha te çık tı. 
Bu se ya hat le rin den baş ka hiçbir ye re se ya hat yap ma dı.

HAZRET-İ HA DÎCE İLE EV LEN ME Sİ 
Hazret-i Ha dî ce vâ li de miz, Va ra ka bin Nev fel’in ver di ği müj dey-

le ve sevgi li Pey gam be ri mi zin gü zel has let le ri ni gö rün ce, O’nun ha-
nı mı olup, hiz me tiy le şe ref en me ye meyl et ti. Ne fî se bin ti Mü niy ye, 
bu hâ li se zip ara ya gir di. Bu ni yet le Re sû li ek re min yük sek huzûru na 
gel di ve; “Yâ Mu ham med! Zâ tı âli ni zi ev len me den alı ko yan ne dir?” 
di ye sor du. Pey gam be ri miz; “Ev len mek için ye ter li pa ra elim de 
mev cut de ğil dir” bu yur du. 

Ne fî se Hâ tûn; “Yâ Mu ham med! Eğer if et li ve şe ref i, mal ve ce-
mâl sa hi bi bir hâ tûn la ev len mek is ter sen hiz me ti ne ha zı rım” de di. 
Sev gi li Pey gam be ri miz; “O hâ tûn kim dir?” bu yu run ca; “Ha dî ce 
bin ti Hü vey lid’dir.” de di. Re sû lul lah efen di miz; “Bu işe kim ve sî le 
olur?” bu yu run ca; “Bu işi ben ya pa rım” de yip huzûr la rın dan ay rıl dı. 
Hazret-i Ha dî ce’ye va rıp müj de yi ver di. Hazret-i Ha dî ce, akrabâ sı 
Amr bin Esed ile Va ra ka bin Nev fel’i ça ğı rıp du ru mu an lat tı. Ay rı ca 
Re sû lul lah efen di mi ze ha ber gön de rip bel li bir sa at te teş rif et me si 
için dâvet et ti. Ebû Tâ lib ve kar deş le ri de ha zır lık la rı nı yap tı lar ve 
Pey gam ber efen di miz le bir lik te git ti ler.

Hazret-i Ha dî ce vâ li de miz, evi ni do na tıp süs le di. Bu gü nün şük-
râ ne si ola rak bü tün zî net le ri ni hiz met çi le ri ne he di ye et ti. Son ra on la rı 

31) İbni İshâk, es-Sire, s, 59; İbni Kesîr, es-Sire, I, 262; İbni Cevzî, el-Vefa bi ahvâl-il-
Mustafâ, I, 143.
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hür ri yet le ri ne ka vuş tur du, Re sû lul lah efen di miz, Ha dî ce vâ li de mi zin 
evi ne am ca la rı ile teş rif et ti ler. Ebû Tâ lib; “Ya ra da nı mı za ham dol sun 
ki, bi zi İb ra him (aley his se lâm)ın ev lâ dın dan ve İs ma il (aley his se lâm)
ın nes lin den ey le di. Bi zi, Bey tul lah’ın mu ha fı zı kıl dı. İn san la rın kıb le si 
ve âlem le rin ta vâf et ti ği o mübârek hâ ne yi, her kö tü lük ten ko ru du-
ğu Ha rem-i şerîfi bi ze mü yes ser ey le di. Kar de şim Ab dul lah’ın oğ lu 
Mu ham med öy le bir kim se dir ki, Ku reyş’ten her kim ile kı yas lan sa 
üs tün ge lir. Ger çi ma lı az dır, lâ kin ma la îti bâr olun maz. Çün kü mal 
göl ge gi bi dir. El den ele ge çe rek gi der. Ye ğe ni min şe re fi, üs tün lü ğü 
he pi ni zin ma lû mu dur. Şim di Ha dî ce bin ti Hu vey lid’i he lâl lı ğa ta leb 
eder. Ma lım dan ne ka dar mehr ve ril me si ni is ter si niz? Ye mîn ede rim 
ki, Mu ham med’in mer te be si yük sek ol sa ge rek tir” de di. 

Va ra ka bin Nev fel, bu ko nuş ma la rı tas dik et ti. Ha dî ce vâ li de-
mi zin am ca sı Amr bin Esed; “Şâhid olun ki, Ha dî ce bin ti Hu vey-
lid’i Mu ham med (aley his se lâm)a hâ tun lu ğa ver dim” de di. Böy le ce 
ni kâh ak di ta mam ol du. Bir ri vâyete gö re mehir; 400 mis kal al tın, 
bir ri vâyete gö re de beş yüz dirhem altın, baş ka bir ri vâyete gö re 
de 20 de ve idi.( 32) 

Ebû Tâ lib, dü ğün ziyâ fe ti için bir de ve ke sip, o gü ne ka dar gö-
rül me dik bir ye mek ver di. Ev li lik vâ ki ol du. Hazret-i Ha dî ce vâ li-
de miz bü tün var lı ğı nı Pey gam ber efen di mi ze he di ye et ti ve; “Bu 
mal la rın hep si yü ce şah sı nı za ait tir. Ben de sa na muh ta cım ve min-
ne tin al tın da yım” de di. 

Hazret-i Ha dî ce vâ li de miz, ev li lik ha yâ tı bo yun ca, pey gam be ri-
miz Mu ham med (aley his se lâm)a dâ ima hiz met edip yar dım cı sı ol-
du. Pey gam ber efen di mi zin bu ev li li ği, Ha dî ce vâ li de mi zin ve fâ tı na 
ka dar yir mi beş se ne sür dü. Bu nun on beş se ne si bi’set ten ön ce, 
on se ne si bi’set ten (pey gam ber li ğin bil di ril me sin den) son ra idi. 

Pey gam be ri miz Mu ham med (aley his se lâm), ilk zev ce si Hazret-i 
Ha dî ce ha yat ta iken baş ka sı ile hiç ev len me di. İki si er kek, dör dü kız 
ol mak üze re al tı ço cu ğu ol du. Bun lar; Kâ sım, Zey neb, Ru kay ye, Üm-
mü Gül süm, Fâ tı ma ve Ab dul lah (Tay yib ve ya Tâ hir) dir. Pey gam ber-
li ği sı ra sın da ev len di ği Hazret-i Mâ ri ye’den de İb ra him adın da bir 
oğ lu ol muş tu. Di ğer zev ce le rin den ço cu ğu ol ma dı. Zey nep, kız la rı-

32) İbni Hişâm, es-Sire, I, 43; İbni Sa’d,  et-Tabakât, VIII, 9;  Süheylî, Ravzü’l-ünüf, I, 
321;  Kastalânî, Mevâhib-i Ledünniyye, s, 41; İbni Esîr , Üsüd-ül-gâbe, I, 23.
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nın en bü yü ğü idi. En kü çük kı zı Fâ tı ma, ba ba sı nın en sev gi li siy di. 
Hic ret ten onüç se ne ön ce doğ du. Er kek ev lât la rı kü çük yaş ta vefât 
et tik le ri gi bi, Hazret-i Fâ tı ma’dan baş ka bü tün kız la rı da O’ndan 
ön ce vefât et ti ler. Fâ tı ma vâ li de miz de Pey gam ber efen di miz den 
al tı ay son ra ve fât et ti. Hazret-i Ali ile ev len miş ti. Sev gi li pey gam-
be ri miz Mu ham med (aley his se lâm)ın so yu, Hazret-i Fâ tı ma’nın ev-
lâd la rı ile de vam et ti.( 33)

Re sûl-i ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz, Ha dî ce 
vâ li de miz le ev len dik ten son ra da ti câ ret le meşgûl ol du. Ka zanç-
la rıy la; mi sa fir le ri ağır lar lar, ye tim le re ve fa kir le re yar dım eder ler di.

ZEYD BİN HÂ Rİ SE 
Zeyd bin Hâ ri se ço cuk yaş la rın da iken, an ne si Su’da ile bir lik te 

akrabâ la rı nı ziyâ re te git miş ti. Bu sı ra da baş ka bir kabîle nin bas kı-
nı na uğ ra dı lar. Zeyd’i esir al dı lar. Mek ke’ye Sûk-ı Ukâz de ni len pa-
na yı ra ge ti rip sa tı lı ğa çı kar dı lar. Hazret-i Ha dî ce’nin ye ğe ni Hâ kim 
bin Hi zâm, Zeyd’i 400 dirhem altın sa tın al dı. Hâ kim bin Hi zam 
da, Zeyd bin Hâ ri se’yi ha la sı Hazret-i Ha dî ce’ye, o da Pey gam ber 
efen di mi ze he di ye et ti. Pey gam ber efen di miz, Hazret-i Ha dî ce ile 
ev li bu lu nu yor lar dı. Pey gam ber efen di miz onu der hal âzâd ede rek 
ya nın da alı koy du. Zî râ âzâd olan Zeyd bin Hâ ri se’nin gi de cek ye ri 
ol ma dı ğı gi bi, Re sû lul lah’dan da ha iyi ona ba ka cak kim se si de yok-
tu. O da se ve se ve Re sû lul lah’ın ya nın da kal dı.

Zeyd bin Hâ ri se, peygamberliği bildirilmeden ön ce de, adâ let, 
in sâf, mer ha met, in san sev gi si, gü ler yüz lü lük, ke rem, cö mert lik, 
ah de ve fâ (sö zün de dur ma), emâ ne te ri âyet, yar dım se ver lik, fe-
dâ kâr lık, gü ve ni lir lik, maz lu mu, düş kü nü, fa ki ri ko ru ma, ço cuk la ra 
sev gi ve mu hab bet gös ter me, dü rüst lük, doğ ru söz lü lük, ne zâ ket, 
te va zu, îti dâl, in san la rı gü zel su ret te ida re et me, ce sa ret ve şe-
câ at gi bi gö rü nür gö rün mez, bi li nir bi lin mez her tür lü gü zel ah-
lâ kı ta mam la mak için ya ra tıl mış, her ba kım dan, gel miş-ge le cek 
bü tün ya ra tıl mış lar dan üs tün olan, her ke sin iti mâ dı nı ka za na rak 
“El-Emîn” la ka bı nı alan Pey gam ber efen di miz den gör dü ğü gü zel 
mu ame le den do la yı, ba ba sın dan ve ana sın dan da ha çok se vi yor, 
ya nın dan hiç ay rıl mak is te mi yor du.

33) İbni İshâk, es-Sire, s, 59-61; İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 82-85, 131-132; Taberî, 
Târih, II, 280-282; İbni Kesîr, el-Bidâye, III, 293-295; Ya‘kubî, Târih, II, 15-16.
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An ne ve ba ba sı, oğul la rı nın ne re ye gö tü rül dü ğü nü, ne ya pıl dı ğı-
nı bil mi yor lar dı. Ba ba sı Hâ ri se, ev lâd ate şiy le ya nıp tu tu şu yor, di yar 
di yar do la şa rak oğ lu nu arı yor du. Ye men’den çe şit li ül ke le re gi den 
akrabâ la rı na ve ta nı dık la rı na sı kı sı kı ten bih ede rek, oğ lu Zeyd’den 
bir ha ber ge tir me le ri ni is ti yor, şi ir ler söy le ye rek, göz ya şı dö kü yor du. 
Oğ lu na olan has re ti ni di le ge ti ren bir şi iri şöy le dir:

Ağladım Zeyd’ime bilmem ne yaptı?
Sağ mı yoksa ona ecel mi çarptı?

Sorma ey gönül beyhûde onu!
Bilemezsin mezârı ya ova, ya sarptı.

Zeyd’im, yavrum! Gidenin geri döneceğini bilsem âh! 
Senden başkasının dönmesini istemem vallahi

Anarım esince rüzgâr, nerde bir çocuk görsem onu,
Ve doğarken güneş hatırlatıyor seni her sabah.

Ferâd, ciğer pârem için binlerce ferâd,
Binerek hayvanıma ararım, hâlim olsa da berbâd.

Ben ve bineğim bilmeyiz ne usanmak ne bıkmak,
İhtimâlken oğlum bulunup karşıma çıkmak.

Ne kadar ümid insanı aldatsa da o fânidir nihâyet,
Oğullarım! Kays, Amr, Yezîd, Cebel; Zeyd’im size emânet
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Ne ti ce de, İs lâ mi yet’in gel me sin den ön ce Be nî Kelb kabîle sin-
den Kâ be’yi ziyâ re te ge len ler den bâ zı la rı, Hazret-i Zeyd’i gö re rek ta-
nı mış lar, Hazret-i Zeyd on la ra; “Ai le min be nim için fer âd ü fi gân 
ede ce ği ni bi li rim, şu beyt le ri on la ra ulaş tı rın” di ye rek aşa ğı da ki şi iri 
söy le miş tir:

Yanıyor yüreğim, uzağım ben yuvamdan,
Komşuyum Kâbe’ye, uzaksam da anam babamdan

Üzüntünüz sakın kalbinizi yakmasın,
Benim için ferâdınız arşa kadar çıkmasın.

Hamdolsun Mevlâya öyle bir yuvadayım,
Ki gördüğüm şeref ve hayırdan hep duâdayım.

Hâ ri se bu ha ber üze ri ne çok se vin di. He men kar de şi Ka’b ile 
bir lik te ya nı na faz la mik tar da pa ra ala rak Mek ke’ye gel di. Mek ke’ye 
va rın ca, Pey gam be ri mi zin evi ni öğ re nip huzûr la rı na çık tı ve şöy-
le de di: “Ey Ku reyş kav mi nin efen di si, ey Ab dül mut ta lib’in to ru nu, 
ey Be nî Hâ şim so yu nun oğ lu! Siz Ha rem-i şerîfin kom şu su su nuz. 
Mi sa fir le re ik ram, esir le re ih san eder, on la rı esa ret ten kur ta rır sı nız. 
Kö le niz bu lu nan oğ lu mu zun kur tul ma sı için ne ka dar pa ra is ter sen 
onu ve re lim, ser best bı rak, ne olur bu di le ği mi zi ge ri çe vir me!” de-
di. Pey gam be ri miz (sal lal la hü aley hi ve sel lem;) “Zeyd’i ça ğı rıp 
ken di si ne du ru mu bil di re lim. Onu ser best bı ra ka lım. Şâyet 
si ze gel me yi ter cih eder se, siz her han gi bir pa ra ver me den 
onu alıp gö tü re bi lir si niz. Şâyet be ni ter cih eder, ya nım da 
kal ma yı is ter se, Al lah’a ye mîn ede rim ki, be ni ter cih ede ni 
kim se ye terk et mem, ya nım da ka lır” bu yur du.

Hâ ri se ve kar de şi, Pey gam ber efen di mi zin bu ce vâ bı na çok 
mem nun ol du lar; “Sen bi ze çok ada let li ve in saf ı dav ran dın” de di ler. 

Bu nun üze ri ne Pey gam ber efen di miz, Zeyd’i huzûru na ça ğı ra-
rak ken di si ne; “Bun la rı ta nı yor mu sun?” bu yu run ca; “Evet bi ri 
ba bam, di ğe ri am cam dır” de di. Bu nun üze ri ne; “Ey Zeyd sen be-
nim kim ol du ğu mu öğ ren din, sa na olan şef at ve mer ha-
me ti mi, dav ra nı şı mı gör dün. Bun lar se ni al ma ya gel miş ler. 
O hâl de, ya be ni ter cih et, ya nım da kal ve ya on ları ter cih 
et, git” bu yur du.

Ba ba sı ve am ca sı ar tık bi zi ter cih eder, Zeyd’i alıp gö tü rü rüz di-
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ye bek li yor lar dı. Zeyd; “Ben hiç kim se yi si ze ter cih et mem. Siz, be-
nim hem am cam, hem de ba bam ma kâ mın da sı nız. Si zin ya nı nız da 
kal mak is ti yo rum” de di.

Ba ba sı ve am ca sı hay ret ler için de şa şı rıp kal dı lar. Ba ba sı, kı za-
rak Zeyd’e; “Ya zık lar ol sun sa na, de mek ki, sen kö le li ği hür ri ye te, 
an ne ne, ba ba na ve am ca na ter cih edi yor sun!” de di. Zeyd de ba ba-
sı na; “Ba ba cı ğım ben bu zât tan öy le bir şef at ve mu ame le gör düm 
ki, O’na kim se yi ter cih ede mem” ce vâ bı nı ver di.

Pey gam ber efen di miz Zeyd’i çok se ver di. Ken di si ne olan bu bağ-
lı lı ğı nı ve sev gi si ni gö rün ce, onu Kâ be-i mu az za ma da Hicr’e gö tü rüp, 
ora da ki le re hi tâb ede rek; “Şâhid olu nuz Zeyd be nim oğ lum dur. O 
ba na vâ ris, ben ona vâ ri sim” bu yur du. Ba ba sı ve am ca sı bu du ru-
mu gö rün ce kız gın lık la rı geç ti. Se vinç için de mem le ket le ri ne dön dü ler. 

Es hâ bı ki râm bun dan son ra Zeyd’e, Zeyd bin Mu ham med (Mu-
ham med’in oğ lu Zeyd) de me ye baş la dı lar. Da ha son ra Al la hü te-
âlâ nın, Ah zâb sû re si nin 5. ve 40. âyet le rin de ki; “Ev lâd la rı nı-
zı ba ba la rı nın is miy le ça ğı rın, böy le si Al lah ka tın da da ha 
doğ ru dur.” “Mu ham med (aley his se lâm) siz den hiçbir er ke ğin 
(Zeyd gi bi) ba ba sı de ğil dir” emir le ri ile ev lâd edin mek de kal dı rı-
lın ca, Hazret-i Zeyd ba ba sı nın is miy le, yâ ni “Hâ ri se’nin oğ lu Zeyd” 
(Zeyd  bin Hâ ri se) di ye çağ rıl ma ya baş lan dı.( 34)

KÂ BE HA KEM Lİ Ğİ
Re sû lul lah efen di miz (sal lal la hü aley hi ve sel lem) otuz beş ya-

şın da iken, Kâ be ha kem li ği yap tı. O za man, yağ mur ve sel ler Kâ-
be’nin du var la rı nı iyi ce yıp rat mış tı. Ay rı ca çı kan bir yan gın, Kâ be’ 
yi tah rib et miş ti.( 35) Bi na yı ye ni den yap mak lâ zım dı. Bu nun üze ri-
ne Ku reyş ka bî le si, Kâ be’yi İb ra him (aley his se lâm)ın yap tı ğı te me le 
ka dar yı kıp, ye ni den yap ma ya baş la dı. Her kabîle ye bir bö lü mü nü 
ve re rek du var la rı yük selt ti ler. Bu işin bü yük bir şe ref ol du ğu nu bi len 
ka bî le ler, Ha ce rü les ved ta şı nı ye ri ne koy ma hu susun da an la şa ma-
dı lar. Her ka bî le, bu şe re fe ka vuş mak is te di ğin den, ara la rın da bü yük 
bir an laş maz lık çık tı. Ab düd dâ ro ğul la rı; “Bu işi biz den baş ka sı ya-
par sa kan dö ke riz” di ye rek ah det ti ler. Dört beş gün sü ren bu an laş-
maz lık se be biy le, ne re dey se kan akı tı la cak tı. 

34) Buhârî, Tefsir, 2;  İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 487,  Safedî, el-Vâfî, VII, 2.

35) İbni Kesîr, es-Sire, I, 273.
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Bu sı ra da Ab dül mut ta lib’in da yı sı ve yaş lı bir zât olan Hu zey-
fe bin Mu gî re; “Ey Ku reyş top lu lu ğu! An la şa ma dı ğı nız iş hak kın da 
hü küm ver mek üze re, şu ka pı dan ilk gi re cek zâ tı ara nız da ha kem 
ya pın” di ye rek, Kâ be’ye açı lan Be nî Şey be ka pı sı nı gös ter di. Ora da 
bu lu nan lar bu tek li fi ka bul et ti ler ve Be nî Şey be ka pı sı na ba ka-
rak, ilk gi re cek ve işin en nâ zik ânın da bu işi hâl le de cek kim se yi 
bek le me ye baş la dı lar. Ni hâyet ka pı dan; doğ ru lu ğu nu, üs tün ah lâ kı nı 
son de re ce tak dir et tik le ri ve El Emîn yâ ni hep ken di si ne gü ve ni lir 
de dik le ri Mu ham med (aley his se lâm)ın gel di ği ni gör dü ler. “İş te El 
Emîn. O’nun hük mü ne ra zı yız” de di ler. 

Du rum, sev gi li pey gam be ri miz Mu ham med (aley his se lâm)a an-
la tı lın ca, bir ör tü is te di. Onu ye re se re rek Ha ce rü les ved’i ör tü nün 
üze ri ne ko yup; “Her kabîle den bir ki şi bir ucun dan tut sun” 
bu yur du. Ta şı, ko nu la ca ğı ye re ka dar kal dırt tı. Son ra ken di si ta şı 
ku cak la yıp ye ri ne koy du. Böy le ce, çık mak üze re olan bü yük bir çar-
pış ma nın ön len di ği ni gö ren kabîle ler, bu ha re ket ten mem nun kal-
dı lar. Du var la rı, kal dık la rı yer den ya pa rak ta mam la dı lar.( 36)

GELMESİ ÇOK YAKIN!..
Âlem le rin efen di si (sal lal la hü aley hi ve sellem) otuz ye di ya şın-

da iken, gâ ib den; “Yâ Mu ham med!” di ye ken di si ni ça ğı ran ses ler 
du yar dı. Otuz se kiz ya şı na gi rin ce, birta kım nûr lar gör me ye baş la dı. 
Hâl le ri ni, sâ de ce Hazret-i Ha dî ce vâ li de mi ze an la tır lar dı. Mu ham-
med (aley his se lâm)a pey gam ber li ğin bil di ril me si yak laş tı ğı sı ra da, 
za ma nın meş hur edîb le rin den Kus bin Sa îde, Ukâz pa na yı rın da, 
de ve üze rin de bü yük bir ka la ba lı ğa kar şı oku du ğu hut be de, O’nun 
ge le ce ği ni müj de le miş ti. Sev gi li Pey gam be ri miz de bu hut be yi din-
le yen ler ara sın da idi. Kus bin Sâ ide, bu meş hur hut be si nin bir bö-
lü mün de şöy le de miş tir:

“Ey in san lar! Ge li niz, din le yi niz, bek le yi niz, ib ret alı nız! Ya şa yan 
ölür, ölen fe na bu lur, ola cak olur!... Ku lak ve ri niz iyi din le yi niz! Gök te 
ha ber var, yer de ib ret ola cak şey ler var!... Al lah’ın in din de bir din!... 
Ve Al lah’ın ge le cek olan bir pey gam be ri var dır. Gel me si pek ya kın-
dır. Göl ge si ba şı nı zın üs tü ne düş tü. O’nu din le yen ve O’na îmân 

36) İbni İshâk, es-Sire, s, 83-105; İbni Hişâm, es-Sire, I, 192-198; İbni Sa’d,  et-
Tabakât, I, 145-147; Taberî Târih, II, 287-290; İbni Kesîr, el-Bidâye, III, ’98-305; 
Ya‘kubî, Târih, II, 14-15.
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eden ler, ne mübârek tir. Vay O’na is yan ve mu ha le fet eden bed bah-
ta! Ya zık lar ol sun, ömür le ri gaf et ile ge çen üm met le re!...”

Bu sı ra da, Ara bis tan’da, in san lar ilâ hî öl çü ler den uzak laş mış, 
zen gin fa kir, kuv vet li za yıf, efen di kö le gi bi sı nıf a ra ay rıl mış tı. Bir 
ön ce ki ler, son ra ki le ri, ta hak kü mü al tın da ezi yor, on la rı in san he sa-
bı na kat mı yor du. Za yıf a rın mal la rı, zor la el le rin den alı nı yor, bu na 
mâ ni ola cak bir yet ki li bu lu na mı yor du. Al la hü te âlâ ya îmân et me nin 
ver di ği ha yâ ve kor ku dan mah rum, fazîlet ten iyi ce uzak laş mış lar dı. 
Her tür lü ah lâk sız lık, hay si yet ve na mu su ayak lar al tı na al mak gi bi, 
âdî ha re ket ler ser best çe iş le ni yor; ku mar, iç ki, zevk ve sefâ âlem le ri 
hiç ya dır gan mı yor du. Ar ka sı ke sil me yen öl dür me ler, zi na ve bas kın 
olay la rı, or ta lı ğı ka sıp ka vu ru yor, ma sum in san la rın inil ti le ri ve acık lı 
ba ğı rış la rı ar şı inletiyordu. Ah lâ kî ci het ten tam bir düş kün lük hü-
küm sü rü yor, in san lar ce ha let de ni zin de bo ğu lu yor du. Ka dın, ba sit 
bir mal gi bi alı nıp sa tı lı yor; kız ço cuk la rı, di ri di ri in saf sız ca top ra ğa 
gö mü lü yor du. Hep sin den kö tü sü, ka tı kalp li, inat çı ve mer ha met ten 
uzak olan bu in san lar, ken di el le riy le yap tık la rı fay da ve za ra rı do-
kun ma yan put la ra tap ma yı, bü yük bir şe ref ka bul edi yor lar dı.

Âdem (aley his se lâm) dan be ri, dün yâ da böy le si ne bir vah şet, sa-
pık lık, ah lâk sız lık, inanç sız lık ve se fâ het gö rül me miş ti. İn san lar ade-
tâ bi rer ca na var hü vi ye ti ne bü rün müş ler di. Her kes bir bi ri ne düş man, 
ce mi yet her an pat la ma ya ha zır bir du rum da idi. İn san la rın huzûra 
ka vuş ma la rı için, bu ka ran lık ta, bir sa adet gü ne şi nin doğ ma sı ge-
re kir di. O do ğun ca; inanç sız lı ğın ye ri ni îmân, zul mün ye ri ni ada let, 
câhil li ğin ye ri ni ilim ala cak ve in san lar ebe dî sa ade te ka vu şa cak lar dı.

Ni hâyet sev gi li Pey gam be ri mi ze, ön ce sâ dık rü ya lar gös te ril me-
ye baş lan dı. Ha dîs-i şe rîf de, vah yin ilk ola rak sâ dık rü ya ile baş la-
dı ğı bil di ril miş tir. Rü ya sın da gör dük le ri ay nen çı kı yor du. Bu hâl, al tı 
ay de vam et ti. Va hiy gel me si yak la şın ca; “Yâ Mu ham med” di yen 
ses ler ço ğal dı. Bun dan son ra yal nız lı ğı se vip, in san lar dan uzak la-
şa rak, Hi ra da ğın da ki bir ma ğa ra da te fek kü re dal ma ya baş la dı. Bâ-
zan Mek ke’ye ge lir, Kâ be’yi ta vaf eder ve sa âdet-hâ ne le ri ne gi der di. 
Hâ ne-i sa adet te bir müd det ka lıp, ya nın da bi raz yi ye cek le tek rar 
Hi ra da ğın da ki ma ğa ra ya dö ner; te fek kür ve ibâ det le meşgûl olur-
du. Bâ zan gün ler ce kal dı ğı olur du. O za man da Hazret-i Ha dî ce 
yi ye cek gön de rir ve ya götürürdü.( 37)

37) İbni Hişâm, es-Sire, I, 233-240.
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İLK VA HİY 
Pey gam ber efen di miz kırk ya şın da iken, yi ne bir Ra ma zan ayın-

da, Hi ra da ğın da ki ma ğa ra ya çe kil miş ve te fek kü re dal mış tı. Ra ma-
zan’ın 17. Pa zar te si ge ce si, ge ce ya rı sın dan son ra, adı nı ça ğı ran bir 
ses işit ti. Ba şı nı kal dı rıp et ra fa ba kın ca, ikin ci de fa ay nı se si duy du 
ve her ta ra fı ani den bir nu run kap la dı ğı nı gör dü. Ar ka sın dan Ceb râ il 
(aley his se lâm) kar şı sı na gel di ve “Oku!” de di. Efen di miz, ona; “Ben 
oku muş de ği lim” ce vâ bı nı ver di. O za man me lek, tu tup ta ka ti ke-
si lin ce ye ka dar sık tı ve; “Oku!” de di. Yi ne “Ben oku muş de ği lim” 
ce vâ bı nı ver di. Bir da ha sık tı ve; “Oku!” de di. “Ben oku muş de-
ği lim” bu yu run ca, üçün cü de fa sık tı. Son ra bı rak tı ve “(Ey Mu-
ham med!) Ya ra tı cı Al lah’ın adı ile oku! O, in sa nı pıh tı laş mış 
kan dan (alâk dan) ya rat tı! Oku, Al lah bü yük ke rem sa hi bi dir. 
O, ka lem le öğ re tir, bil me dik le ri ni öğ re tir” me alin de ki Alâk sû-
re si nin ilk beş âye ti ke rî me si ni ge tir di. Mu ham med (aley his se lâm) 
da onun la be ra ber oku du. İlk va hiy bu su ret le gel di ve bü tün ci ha nı 
ay dın la tan İs lâm gü ne şi böy le doğ du.( 38)

Re sû lul lah (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz, bü yük bir ür-
per ti ve he ye can la Hi ra da ğın da ki ma ğa ra dan çı kıp, aşa ğı ya in me ye 
baş la dı. Da ğın or ta sı na gel di ği sı ra da bir ses duy du. Ceb râ il (aley-
his se lâm); “Yâ Mu ham med! Sen, Al la hü te âlâ nın resûlü sün, ben de 
Ceb râ il’im” de di ve ök çe si ni ye re vur du. Vur du ğu yer den su çık tı ve 
ab dest al ma ya baş la dı. Pey gam ber efen di miz dik kat le onu sey re di-
yor du. Ceb râ il (aley his se lâm) ab des ti ni bi ti rin ce, Pey gam ber efen di-
mi ze, gör dü ğü gi bi ab dest al ma sı nı söy le di. Sev gi li Pey gam be ri miz, 
ab des ti ni bi tir dik ten son ra, Ceb râ il (aleyhis se lâm) imâm olup, iki re-
kat na maz kıl dı lar. Bun dan son ra Ceb râ il (aley his se lâm); “Yâ Mu ham-
med! Rab bi nin sa na se lâ mı var” de yip, pe şin den; “Sen be nim, cin ve 
in san la ra re sû lüm sün. O hâl de on la rı tev hî de dâvet ey le” bu yur du ğu-
nu söy le di ve ay rı lıp gö ğe yük sel di. Sev gi li Pey gam be ri miz; böy le ce 
Ceb râ il (aley his se lâm)ı hem gör müş, hem de ko nuş muş ol du.

Pey gam ber efen di miz, hâ ne-i sa âdet le ri ne ge lin ce ye ka dar, ya-
nın dan geç ti ği her ta şın, her ağa cın; “Es se lâ mü aley ke yâ Re sû lal-
lah!” de di ği ni işit ti. Evi ne ge lip; “Be ni ör tü nüz! Be ni ör tü nüz!” 
bu yur du ve ür per me si ge çin ce ye ka dar, is ti ra hat et ti ler. Son ra gör-
dük le ri ni Hazret-i Ha dî ce vâli de mi ze an lat tı lar ve “Ceb râ il (aley-

38) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 196.
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his se lâm) gö züm den gayb ol du. Lâ kin onun hey bet, şid det 
ve kor ku su üze rim den git me di. Ba na mec nûn di ye cek le rin-
den ve dil uza tıp kö tü le ye cek le rin den kork tum” bu yur du lar. 

Bu hâl le ri ve bu gün le ri bek le yen, bu na ha zır olan Hazret-i Ha dî-
ce; “Al la hü te âlâ ko ru sun. Hak te âlâ sa na ha yır ih san eder ve ha yır-
dan baş ka bir şey di le mez. Al la hü te âlâ nın hak kı için, bu üm me tin 
pey gam be ri ola ca ğı na ina nı yo rum. Zî râ sen, mi sa fi ri se ver sin. Doğ-
ru söy ler sin ve emin sin. Âciz le re yar dım eder, ye tim le ri ko rur, ga-
rip le re yar dım da bu lu nur sun. İyi huy lu sun, bu has let le rin sa hi bin de 
kor ku ol maz” de di.( 39) 

Son ra, bu du ru mu sor mak üze re, Va ra ka bin Nev fel’e git ti ler. 
Va ra ka, Re sû lul lah efen di mi zin an lat tık la rı nı din le dik ten son ra; 
“Müj de ey Mu ham med (aley his se lâm)! Al la hü te âlâ ya ye mîn ede-
rim ki, sen, Hazret-i İsa’nın ha ber ver di ği son pey gam ber sin. Sa na 
gö rü nen me lek, sen den ev vel Mu sa (aley his se lâm)a ge len Ceb râ il 
(aley his se lâm) dır. Ah! Keş ke genç ol say dım. Se ni Mek ke’den çı kar-
dık la rı za ma na ye tiş sey dim de, yar dı mı na koş say dım. Çok ya kın bir 
za man da teb liğ ve ci hâd la em ro lu nur sun” de di ve Pey gam ber efen-
di mi zin mübârek eli ni öp tü. Çok geç me den vefât et ti.( 40)

TEB LİĞ EM Rİ NİN GEL ME Sİ
Sev gi li Pey gam be ri mi ze, pey gam ber li ği nin bil di ril di ği ilk va hiy 

böy le gel miş ti. Son ra ke sil di ve üç se ne gel me di. Bu ara da İs ra fil 
(aley his se lâm) is min de ki me lek ge lip, bâ zı şey ler öğ ret ti. Bun lar 
va hiy de ğil di. Bu za man zar fın da, ara sı ra Re sû lul lah efen di miz çok 
muz da rip olur du. Efen di miz üzül dük çe, Ceb râ il (aley his se lâm) gö-
rü ne rek; “Ey Ha bî bul lah! Sen Al la hü te âlâ nın pey gam be ri sin” der ve 
üzün tü sü nü ya tış tı rır dı. 

Pey gam ber efen di miz bu yur du ki: “Vah yin ke sil di ği za man da 
idi. Hi ra da ğın dan aşa ğı iner ken, an sı zın gök ta ra fın dan bir 
ses işit tim. Yu ka rı bak tım. Ceb râ il’i (aley his se lâm) gör düm. 
Yer ile gök ara sın da, bir kür sî üze rin de otur muş idi. Ba na 
kor ku gel di. Eve var dım. Be ni bir şey ile ör tün, de dim. Hak 

39) Taberî Târih, II, 298-302; Belâzûrî, Ensâb, I, 108-110.

40) İbni İshâk, es-Sire, s, 140-142; İbni Hişâm, es-Sire, I, 239-240;  İbni Sa’d,  et-
Tabakât, I, 129, 194-195; Taberî, Târih, II, 299-302; Belâzûrî, Ensâb, I, 111;  
Kastalânî, Mevâhib-i Ledünniyye, s, 48.
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te âlâ va hiy gön der di; “Ey ör tü ye bü rü nen Pey gam ber! Kalk da 
(kav mi ni Al lah’ın aza bı ile) kor kut! (îmân et mez ler se, aza ba uğ ra ya-
cak la rı nı ken di le ri ne ha ber ver). Rab bi ni tek bîr et. El bi se ni de te miz 
tut” (me alin de ki) Müd des sir sû re si nin ilk âyet le ri ni ge tir di. 
Bun dan son ra vah yin ar ka sı ke sil me di.”

Fahr-i kâ inat (aley hisselam) efen di miz, in san la rı İs lâm’a dâvete, 
Al la hü te âlâ nın emir ve ya sak la rı nı teb li ğe baş la dı. Ceb râ il (aley his-
se lâm), va hiy ge ti rir ken bâ zan in san şek li ne gi rer ve umumiyetle 
Eshâb-ı kirâmdan Dıh ye-i Kel bî’nin sûre tin de ge lir di. Bâ zan Pey-
gam ber efen di mi zin kal bi ne il kâ, tel kin eder di. Re sûl ul lah efen di miz, 
onu gör mez di. Bâ zan rü ya ile, bâ zan da deh şet sa çan bir uğul tu ile 
ge lir di. Vah yin, Pey gam ber efen di mi ze en ağır ve çe tin ge le ni bu idi. 
Bu hâl le rin de Re sû lul lah’ın en so ğuk gün de bi le mübârek alın la rın-
dan ter ler dö kü lür, de ve üze rin de ise ler, vah yin ağır lı ğın dan de ve ye re 
çö ker di. Ya nın da bu lu nan sa hâ bî ler de, vah yin ağır lı ğı nı his se der ler di. 
Ceb râ il (aley his se lâm), bir kaç de fa ken di şe kil ve sûre tin de gel di.

Al la hü te âlâ, me lek siz ve per de siz, yâ ni hiçbir vâ sı ta ol ma dan da 
Pey gam ber efen di mi ze vah yet miş tir. Bu hâl Mî râc ge ce sin de vâ ki 
ol muş tur.

İlk vah yin gel me siy le pey gam ber lik va zi fe si ne baş la yan Mu-
ham med Mus ta fâ (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di mi zin, İs lâm’ı 
teb li ği yir mi üç se ne de vam et ti. Bu za ma nın onüç se ne si Mek-
ke’de, on se ne si de Me dî ne’de geç miş tir.

Kur’ân-ı ke rîm 22 se ne 2 ay 22 gün gi bi bir za man da vah ye di lip 
ta mam lan mış tır,

Mu ham med (aley his se lâm) üm mî idi. Yâ ni ki tap oku ma mış, ya zı 
yaz ma mış ve hiç kim se den ders gör me miş ti. Mek ke’de do ğup bü-
yü müş, bel li kim se ler ara sın da ye tiş miş ti. Böy le ol du ğu hâl de, Tev-
rat’ta ve İn cil’de, Yu nan ve Ro ma de vir le rin de ya zıl mış ki tap lar da 
bu lu nan bil gi ler den, hâ di se ler den ha ber ver di. İs lâ mi yet’i bil dir mek 
için, hic re tin al tın cı se ne sin de Rum, İran ve Ha beş hü küm dar la rı na 
ve di ğer Arab pâ di şâh la rı na mek tup lar gön der di. Huzûru na alt mış-
tan zi yâ de ya ban cı el çi gel miş tir. Bu hu sus, Kur’ân-ı Kerîm de me-
âlen; “Sen, bu Kur’ân-ı Ke rîm gel me den ön ce, bir ki tap oku-
ma dın. Ya zı yaz ma dın. Okur ya zar ol say dın, baş ka la rın dan 
öğ ren din di ye bi lir ler di” ( 41) şek lin de bil di ril mek te dir. 

41) Ankebut sûresi, 29/48.
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Ha dî s-i şerîf e de; “Ben üm mî pey gam ber Mu ham med’im. 
Ben den son ra pey gam ber yok tur”( 42) buy rul du. Yi ne Kur’ân-ı ke-
rîm de şöy le buy rul mak ta dır: “O (Mu ham med (aley his se lâm)) ken-
di li ğin den ko nuş ma mak ta dır. O’nun söz le ri, O’na bir va hiy 
ile bil di ril mek te, öğ re til mek te dir.”( 43)

İLK MÜS LÜ MAN LAR 
Pey gam ber efen di mi ze, ilk vah yin gel me sin den son ra, ilk îmân 

eden Hazret-i Ha dî ce vâ li de miz dir.( 44) Hiç te red düt et me den İs lâ mi-
yet’i he men ka bul ede rek, ilk müs lü man ol mak la şe ref en di. Pey gam-
ber efen di miz, Hazret-i Ha dî ce vâ li de mi ze, Ceb râ il (aley his se lâm)ın 
gösterdiği gi bi ab dest al ma sı nı öğ ret ti. Son ra, Pey gam ber efen di miz 
imâm ol du, bir lik te iki re kat na maz kıl dı lar. Ha dî ce vâ li de miz, sev gi-
li Pey gam be ri mi zin her sö zü ne, her em ri ne, en mü kem mel şe kil de, 
itâ at et ti. Böy le ce Al la hü te âlâ nın ka tın da pek yük sek de re ce le re ka-
vuş tu. Re sû lul lah efen di miz üzül se, in kâr eden le rin alay et me siy le 
elem çek se, O’nu tesellî eder, ke de ri ni gi de rir di. Der di ki: “Yâ Re-
sû lal lah! Hiç üzül me, gam çek me. So nun da dî ni miz kuv vet bu lup, 
müş rik ler he lâk olur lar. Kav min sa na ita at eder...” Ha dî ce vâ li de mi zin 
bu yar dım la rın dan ötü rü bir gün, Ceb râ il (aley his se lâm) ge lip; “Yâ 
Re sû lal lah! Ha dî ce’ye, Al la hü te âlâ nın se lâ mı nı bil dir” de di. Pey gam-
ber efen di miz; “Ey Ha dî ce! İş te Ceb râ il (aley his se lâm), Al la hü 
te âlâ nın sa na se lâ mı nı bil di ri yor” bu yur du.( 45) 

Pey gam ber efen di miz bir de fa sın da da; “Al la hü te âlâ ba na 
Cen net’te in ci den bir ev ile Ha dî ce’ye müj de ver me mi em-
ret ti. Ora da has ta lık, üzün tü ve baş ağ rı sı yok tur.” bu yur du.

Hazret-i Ha dî ce’den son ra ye tiş kin ler den ilk müs lü man olan, 
Re sû lul lah efen di mi zin ya kın ar ka daş la rın dan Hazret-i Ebû Bekr’dir. 
Hazret-i Ebû Bekr, yir mi se ne ön ce bir rü ya gör müş tü: “Gök ten do-
lu nay inip, Kâ be-i mu az za ma ya gel miş, par ça par ça ol muş, par-
ça lar dan her bi ri, Mek ke ev le rin den bi ri üze ri ne düş müş, son ra 
bu par ça lar bir ara ya ge le rek gök yü zü ne yük sel miş ti. Ebû Bekr’in 

42) Heysemî, Mecmâ’uz-Zevâid, I, 205.

43) Necm sûresi, 53/3-4.

44) İbni Hacer, el-İsâbe, IV, 281-283.

45) Hâkim, el-Müstedrek, III, 206; İbni Hişâm, es-Sire, I, 241;   
Süheylî, Ravzü’l-ünüf, II, 416.
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evi ne dü şen par ça ise, gök yü zü ne yük sel me miş ti. Hâ di se yi gö ren 
Hazret-i Ebû Bekr, he men evin ka pı sı nı ka pa mış, san ki bu ay par-
ça sı nın git me si ne mâ ni ol muş tu.”

Ebû Bekr he ye can la rü ya dan uyan mış, sa bah olun ca, he men, 
Ya hu di âlim le rin den bi ri si ne ko şup, rü ya sı nı an lat mış tı. O âlim ce-
vâ bın da; “Bu ka rı şık rü ya lar dan bi ri dir, onun için tâ bir edil mez” de-
miş ti. Fa kat bu rü ya, Ebû Bekr’in zih ni ni kur ca la ma ya de vam et-
miş, Ya hu di’nin ce vâ bı da onu tat min et me miş ti. Bir ara  ti câ ret 
için git tik le rin de, yo lu râhip Ba hî ra’nın di ya rı na uğ ra mış tı. Gör dü ğü 
rü ya nın tâ bi ri ni Ba hî ra’dan is te yin ce, Ba hî ra; “Sen ne re den sin?” 
de di. Hazret-i Ebû Bekr; “Ku reyş’te nim” di ye ce vap ve rin ce, Ba hî ra; 
“Ora da bir pey gam ber çı ka cak ve hi dâ yet nu ru Mek ke’nin her ye ri ne 
ula şa cak. Sen, ha yâ tın da O’nun ve zî ri, vefâtın dan son ra da, ha lî fe si 
ola cak sın” de di. Hazret-i Ebû Bekr bu ce vâ ba çok hay ret et miş ti. 
Bu rü ya sı nı ve tâ bir le ri ni, Pey gam ber efen di miz, pey gam ber li ği ni 
açık la yın ca ya ka dar kim se ye söy le me miş ti.

Mu ham med (aley his se lâm) pey gam ber li ği ni açık la yın ca, Hazret-i 
Ebû Bekr he men Pey gam ber efen di mi ze ko şup; “Pey gam ber le rin, 
pey gam ber lik le ri ne de lil le ri var dır, se nin de lî lin ne dir?” di ye su âl et ti. 
Pey gam ber efen di miz ce vâ bın da; “Bu nü büv ve ti me de lil, o rü-
ya dır ki, bir Ya hu di âlim den tâ bi ri ni is te din. O âlim; “Ka rı şık 
rü ya dan dır, tâbir edil mez’” de di. Son ra râhip Ba hî ra, doğ ru tâ bir 
et ti” bu yu ra rak, Hazret-i Ebû Bekr’e hi ta ben; “Ey Ebâ Bekr! Se ni, 
Al lah’a ve Re sû lü ne dâ vet ede rim” bu yur du. 

Bu nun üze ri ne Hazret-i Ebû Bekr; “Şehâ det ede rim ki, sen, Al-
la hü te âlâ nın re sû lü sün, se nin pey gam ber li ğin hak dır ve ci hâ nı ay-
dın la tan bir nûr dur” di ye rek müs lü man ol du.

Di ğer bir ri vâyet te ise Hazret-i Ebû Bekr, Pey gam ber efen di mi ze 
pey gam ber lik gel me den ön ce, ti câ ret mak sa dıy la Ye men’e git miş-
ler di. Bu se fer le rin de, Ye men’de bu lu nan, Ezd kabîle sin den, çok ki-
tap oku muş bir ih ti yâ ra rast la mış tı. Bu ih ti yâr, Hazret-i Ebû Bekr’e 
ba kıp; “Zan ne de rim ki sen, Mek ke hal kın dan sın” de yin ce, Hazret-i 
Ebû Bekr; “Evet, öy le dir” de miş ve ara la rın da şu ko nuş ma geç miş ti: 

“Sen Ku reyş’ ten mi sin?” “Evet!” “Be nî Te mîm’den mi sin?” “Evet!,” 
“Bir alâ met da ha kal dı.” “Ne dir?” “Kar nı nı aç, gö re yim.“ “Bun dan 
mak sa dın ne dir, söy le?” 

Ki tap lar da oku dum ki, Mek ke’de bir pey gam ber ge lir. O’na, iki 
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kim se yar dım cı olur. Bi ri genç, di ğe ri ih ti yâr dır. Genç ola nı, ni ce 
zor luk la rı ko lay lı ğa çe vi rir. Çok be lâ la rı gi de rir. O ih ti yâr ki şi ise, be-
yaz be niz li, in ce bel li olup, kar nı üze rin de bir si yah ben var dır. Zan-
ne de rim ki, o kim se sen sin. Kar nı nı aç, gö re yim. 

Bu nun üze ri ne Hazret-i Ebû Bekr mübârek kar nı nı aç mış; gö-
be ği üze rin de ki si yah be ni gö rün ce; “Val la hi o kim se sen sin” de yip, 
Ebû Bekr’e bir çok va si yet ler de bu lun muş tu. 

Hazret-i Ebû Bekr, işi ni bi ti rin ce, ve dâ laş mak için ih ti yâ rın 
huzûru na var mış, Pey gam ber efen di miz hak kın da birkaç beyt söy-
le me si ni on dan is te miş, bu nun üze ri ne ih ti yâr, on iki beyt oku muş, 
Hazret-i Ebû Bekr bun la rı ez ber le miş ti.

Hazret-i Ebû Bekr se fer den Mek ke-i mü ker re me ye dö nün ce, 
Uk be ib ni Ebî Mu’ayt, Şey be, Ebû Cehl, Ebü’l-Büh te rî gi bi, Ku-
reyş’ten ile ri ge len kim se ler, onu zi yâ re te evi ne gel miş ler di. Ebû 
Bekr efen di miz on la ra hi ta ben; “Ara nız da hiçbir hâ di se ol du mu?” 
bu yur muş. Ce vap la rın da; “Bun dan da ha ga rip bir hâ di se olur mu ki, 
Ebû Tâ lib’in ye ti mi, pey gam ber lik dâ va sı edi yor ve siz ler, ba ba ve 
de de le ri niz, bâ tıl di nden si niz di yor. Eğer ha tı rın ol ma say dı, O’nu bu 
za ma na ka dar sağ bı rak maz dık. Sen O’nun iyi dos tu sun, bu işi sen 
hâl let” de miş ler di. 

Hazret-i Ebû Bekr on la rı ba şın dan sa vıp, Pey gam ber efen di-
mi zin, Hazret-i Ha dî ce’nin evin de ol du ğu nu öğ ren di. Gi dip ka pı yı 
çal dı. Pey gam ber efen di miz ken di le ri ni kar şı la yın ca; “Yâ Mu ham-
med! Se nin hak kın da söy le ni len ler ne dir?” de di. Pey gam ber efen-
di miz; “Ben Hak te âlâ nın pey gam be ri yim. Sa na ve bü tün 
âde mo ğul la rı na gön de ril dim, îmân ge tir ki, Hak te âlâ nın 
rı zâ sı na vâ sıl ola sın ve ca nı nı Ce hen nem’den ko ru ya sın” 
bu yur du lar. Hazret-i Ebû Bekr; “Bu na de lil ne dir?” de yin ce, Re sû li 
ek rem efen di miz; “O, Ye men’de gör dü ğün ih ti ya rın hi kâ ye si 
de lil dir” bu yur du lar. 

Hazret-i Ebû Bekr; “Ben, Ye men’de pek çok ih ti yâr ve genç gör-
düm” de di. Pey gam ber efen di miz ce vâ bın da; “O ih ti yâr ki, sa na 
on iki beyt emâ net ver di ve ba na gön der di” di ye rek, o beyt le rin 
hep si ni oku du. Hazret-i Ebû Bekr; “Bu nu sa na kim ha ber ver di” de-
yin ce, ce vâ bın da; “Ben den ev vel ki pey gam ber le re ge len me lek 
ha ber ver di” bu yur du lar. Bu nu söy ler söy le mez, eli ni ba na ver de yip, 
mü bâ rek eli ni tut muş; “Eş he dü en lâ ilâ he il lal lah ve eş he dü en ne 
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Mu ham me den ab dü hû ve re sû lüh” di ye rek müs lü man ol muş tur.( 46)

Hazret-i Ebû Bekr, evine müslüman olarak büyük bir sevinçle 
dönmüştür. Ni te kim bir ha dî si şe rîf de: “Her ki me îmâ nı ar zet-
tiy sem, yü zü nü bu ruş tu rur, te red düt le ba kar dı. An cak Ebû 
Bek ri Sıd dîk îmâ nı ka bul et mek te hiç te red düt et me di, du-
raklamadı.” buy rul muş tur.

Pey gam ber efen di miz, bir gün Hazret-i Ha dî ce vâ li de miz le na-
maz kı lar lar ken, Hazret-i Ali on la rı gör dü. O za man on ve ya on iki 
ya şın da idi. Na maz dan son ra; “Bu ne dir?” di ye sor du. Re sû li ek rem 
(sal lal la hü aley hi ve sel lem;) “Bu, Al la hü te âlâ nın dî ni dir. Se ni 
bu dî ne dâ vet ede rim. Al la hü te âlâ bir dir, or ta ğı yok tur. Se-
ni bir olan, eşi, or ta ğı bu lun ma yan Al lah’a îmâ na dâ vet edi-
yo rum...” bu yur du. Hazret-i Ali: “Ön ce ba ba ma da nı şa yım” de di. 
Re sû lul lah ona; “İs lâm’a gel mez sen, bu sır rı kim se ye söy le-
me!” bu yur du lar. Hazret-i Ali er te si sa bah, Re sû lul lah’ın huzûru na 
ge le rek; “Yâ Re sû lal lah! Ba na İs lâm’ı öğ ret” de di ve müs lü man ol-
du.( 47) Hazret-i Ali, müs lü man olan la rın üçün cü sü dür. Re sû li ek rem 
efen di miz uğ run da gös ter di ği fe dâ kâr lık ve O’nu ken di ne ter cih et-
me si ise her tür lü tak di rin üs tün de dir.

Zeyd bin Hâ ri se ilk îmân eden ler den dir. Hazret-i Ha dî ce, Hazret-i 
Ebû Bekr ve Hazret-i Ali’den son ra dör dün cü, âzâd ol muş kö le ler 
için de ise ilk müs lü man ol mak la şe ref en di.( 48) Ken di siy le be ra ber, 
ha nı mı Üm mü Ey men de müs lü man ol muş tu.

Hazret-i Ebû Bekr, müs lü man olun ca, he men çok sev di ği ar ka-
daş la rı na git ti. On la rı da, müs lü man ol ma la rı için ik na et ti. Es hâb-ı 
ki râ mın ile ri ge len le rin den; Os man bin Af ân, Tal hâ bin Ubey dul lah, 
Zü beyr bin Av vâm, Ab dur rah mân bin Avf, Sa’d bin Ebî Vak kas gi bi 
kav mi nin ile ri ge len yük sek şah si yet le ri bun la rın bel li baş lı la rı dır.( 49) 
Hazret-i Ha dî ce vâ li de miz den son ra müs lü man olan bu se kiz ki şi ye 
Sâ bı kûn-ı İs lâm yâ ni ilk müs lü man lar de nir.

Hazret-i Os man, müs lü man ol ma sı nı şöy le an la tır: “Be nim kâ-

46) İbni İshâk, es-Sire, s, 120-121; İbni Hişâm, es-Sire, I, 249-250.

47) İbni İshâk, es-Sire, s, 118;  İbni Hişâm, es-Sire, I, 245-247.

48) İbni Hişâm, es-Sire, I, 247-248.

49) İbni Hişâm, es-Sire, I, 250-251; Taberî, Târih, II, 307, 309-318; İbni Kesîr, el-
Bidâye, III, 24-33; Ya‘kubî, Târih, II, 18-19; Belâzûrî, Ensâb, I, 112-113.
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hin bir tey zem var dı. Bir gün onu ziyâ ret et miş tim. Ba na; ”Sa na bir 
ha nım na sîb olur. Fa kat ne sen on dan ön ce bir ha tun gör müş olur-
sun, ne de o, sen den ön ce bir er kek gör müş olur. O, gü zel yüz lü, 
za hi de bir ha nım ve bir bü yük pey gam ber kı zı ol sa ge rek” de di. Ben, 
tey ze min bu sö zü ne hay ret et tim. Yi ne ba na de di ki: “Bir pey gam-
ber gel di. O’na gök ten vahy nâzil ol du.” Ben de dim ki: “Ey tey zem! 
Böy le bir sır, şe hir de hiç du yul ma dı. O hâl de bu sö zü açık söy le.” 
O za man tey zem; “Mu ham med bin Ab dul lah’a pey gam ber lik gel di. 
Hal kı dî ne dâvet eder. Kı sa za man da O’nun dî ni ile âlem nûr la nır ve 
kar şı ge len le rin ba şı ke si lir” de di.

Tey ze min bu söz le ri, ba na çok te’sir et ti. En di şe ye düş tüm. 
Hazret-i Ebû Bekr ile ara mız da bü yük bir dost luk var dı. Bir bi ri miz den 
hiç ay rıl maz dık. Bu mes’ele yi gö rüş mek üze re, iki gün son ra Hazret-i 
Ebû Bekr’in ya nı na git tim. Tey ze min söy le dik le ri ni an la tın ca, ba na 
de di ki: “Yâ Os man! Sen akıl lı bir kim se sin. Hiç gör me yip, işit me-
yen; bir şe ye fay da ve za rar ver mek ten uzak olan birkaç taş, tan rı lı ğa 
na sıl lâ yık olur?” Ben; “Doğ ru söy lü yor sun, tey ze min sö zü ger çek tir” 
de dim.

Hazret-i Ebû Bekr, Hazret-i Os man’a İs lâ mi yet’i an lat tık tan 
son ra, onu, Re sû lüs se ka leyn yâ ni in san ve cin le rin pey gam be ri olan 
Efen di mi zin huzûru na gö tür dü. Sev gi li Pey gam be ri miz, Hazret-i 
Os man’a şöy le bu yur du: “Yâ Os man! Hak te âlâ, se ni Cen net’e 
mi sâ fir li ğe dâ vet eder. Sen de icâ bet ey le. (ka bûl et) Ben, bü-
tün in san la ra hi dâ yet reh be ri ola rak gön de ril dim.” Hazret-i 
Os man, Re sû lul lah’ın yük sek hâl le ri ve gü ler yüz le söy le di ği söz ler 
kar şı sın da ken din den ge çip, bü yük bir şevk ve tes li mi yet le; “Eş-
he dü en lâ ilâ he il lal lah ve eş he dü en ne Mu ham me den ab dü hû ve 
re sû lüh” de yip müs lü man ol du.

Re sû lul lah efen di miz, pey gam ber li ği nin ilk üç yı lın da, in san la rı 
giz li ce İs lâm’a dâ vet et ti, in san lar, ya vaş ya vaş, bi rer iki şer müs lü-
man olu yor lar dı. Bu za man için de müs lü man ların sa yı sı an cak otu-
za ula şa bil di. On lar da, ibâ det le ri ni ev le rin de ya pı yor lar ve Kur’ân-ı 
ke rî min nâzil olan âye ti kerîme le ri ni giz li ce oku yup ez ber li yor lar dı.

YA KIN AKRABÂ YI DÂ VET 
Re sû lul lah efen di miz, Müd des sir sû re si nin nâ zil ol ma sıy la, in-

san la rı İs lâm dî ni ne dâ ve te baş la mış tı. Bu dâ ve ti giz li ola rak ya-
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pı yor du. Bir müd det son ra da; “Ya kın akrabâ nı Al la hü te âlâ-
nın aza bı ile kor ku ta rak, on la rı hak dî ne ça ğır”( 50) me alin de ki 
âye ti ke rî me nâzil ol du. Bu nun üze ri ne Mu ham med (aley his se lâm), 
akrabâ sı nı dî ne dâ vet et mek için Hazret-i Ali’yi gön der di ve hep si ni 
Ebû Tâ lib’in evi ne ça ğır dı. Ön le ri ne bir ki şi ye ye te cek ka dar, bir ta-
bak ye mek ve bir tas süt koy du, ön ce ken di si bes me le ile baş la yıp, 
ge len akrabâ sı na; “Bu yu run” de di. Ge len le rin sa yı sı kırk ki şi idi. 
An cak, ko nu lan ye mek hep si ni do yur du ve hiç ek sil me di. Ge len-
ler bu mû ci ze kar şı sın da şa şıp kal dı lar. Ye mek ten son ra Pey gam-
ber efen di miz, akrabâ la rı nı İs lâm’a dâ vet et mek için sö ze baş la mak 
üze re idi. Am ca sı Ebû Le heb düş man lık ede rek; “Biz bu gün kü gi bi 
bir si hir gör me dik. Ak ra bâ nız si zi bir si hir le bü yü le di. Ey kar de şi-
min oğ lu! Ben se nin ge tir di ğin gi bi şer ve kö tü lük ge ti ren baş ka bir 
kim se gör me dim” di ye rek, söz le ri ne hakâret le de vâm et ti. 

Pey gam be ri miz de, Ebû Le heb’e; “Ku reyş ve bü tün Arab 
kabîle le ri nin ya pa ma ya ca ğı kö tü lü ğü ba na sen yap tın” bu-
yur du. Hiçbi ri müs lü man ol ma dan da ğıl dı lar. Bu hâ di se den kı sa bir 
müd det son ra, ak ra bâ sı nı tek rar dâ vet et ti. Hazret-i Ali yi ne hep-
si ni ça ğır dı. Ön ce ki gi bi ön le ri ne ye mek kon du. Pey gam ber efen di-
miz, ye mek ten son ra aya ğa kal kıp; “Hamd, yal nız Al la hü te âlâ ya 
mah sus tur. Yar dı mı an cak O’ndan is te rim. O’na ina nır, O’na 
da ya nı rım. Şüp he siz bi lir ve bil di ri rim ki, Al la hü te âlâ dan 
baş ka ilâh yok tur, O bir dir. O’nun eşi ve or ta ğı yok tur” bu-
yur duk tan son ra, söz le ri ne şöy le de vam et ti: “Si ze aslâ ya lan 
söy le mi yo rum ve doğ ru yu bil di ri yo rum... 

Si zi, bir olan ve O’ndan baş ka ilâh ol ma yan Al la hü te âlâ-
ya îmân et me ye dâ vet edi yo rum. Ben, O’ nun si ze ve bü tün 
in san lı ğa gön der di ği pey gam be ri yim. Val la hi siz, uy ku ya 
dal dı ğı nız gi bi, öle cek si niz, uy ku dan uyan dı ğı nız gi bi de di-
ril ti le cek si niz ve bü tün yap tık la rı nız dan he sa ba çe ki le cek-
si niz, iyi lik le ri ni zin kar şı lı ğın da mü kâ fat, kö tü lük le ri ni zin 
kar şı lı ğın da da ce za gö re cek si niz. Bun lar da, ya Cen net’te 
ebe dî kal mak ve ya Ce hen nem’de ebe dî kal mak tır. İn san lar-
dan, âhi ret aza bı ile ilk kor kut tu ğum kim se ler siz ler si niz.” 

Ebû Tâ lib, bu söz le ri din le dik ten son ra; “Ey muh te rem ye ğe nim! 

50) Şuarâ sûresi, 26/214.
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Sa na yar dım et mek ten da ha kıy met li bir şey bil mi yo rum. Na si hat le ri ni 
be nim se yip ka bul len dik, söz le ri ni de gö nül den tas dik et tik. Şu an da, 
bu ra da top la nan lar, de den Ab dül mut ta lib’in ço cuk la rı dır. Mu hak kak ki, 
ben de on lar dan bi ri yim. Se nin is te di ğin şe ye, içi miz de en ön ce ben 
ko şa rım. Et ra fı nı ku şa tıp, se ni ko ru mak tan bir an ge ri dur ma ya ca ğı ma 
söz ve ri yo rum. Sen, em ro lun du ğun şe ye de vam et. Fa kat, es ki dî nim-
den ay rıl mak hu su sun da, nef si mi ba na bo yun eğer bul ma dım” de di. 

Ebû Le heb hâ riç, ora da ki akrabâ la rı ve am ca la rı yu mu şak ko nuş-
tu lar. Fa kat Ebû Le heb; “Ey Ab dül mut ta lib oğul ları! Baş ka la rı O’nun 
eli ni tu tup mâ ni ol ma dan ön ce, siz mâ ni olun. Eğer bu gün O’nun 
de dik le ri ni ka bul eder se niz, zil le te, hakârete uğ rar sı nız. O’nu ko ru-
ma ya kal kar sa nız he pi niz öl dü rü lür sü nüz...” di ye teh dit ler sa vur du. 
Ebû Le heb’e kar şı lık, Pey gam ber efen di mi zin ha la sı; “Ey kar de şim! 
Kar de şi min oğ lu nu ve O’nun dî ni ni yar dım sız bı rak mak sa na ya kı şır 
mı? Val la hi bu gün ya şa yan âlim ler, Ab dül mut ta lib’in so yun dan bir 
pey gam be rin ge le ce ği ni bil di ri yor lar. İş te o pey gam ber bu dur” de di. 

Ebû Le heb, bu söz ler kar şı sın da çir kin ko nuş ma la rı na de vam et ti. 
Ebû Tâ lib, Ebû Le heb’e kı za rak; “Ey kor kak! Val la hi biz sağ ol duk ça, 
O’nun yar dım cı sı ve ko ru yu cu su yuz” de di. Mu ham med (aley his se-
lâm)a dö ne rek; “Ey kar de şi min oğ lu! İn san la rı Rab bi ne îmâ na dâvet 
et mek is te di ğin za ma nı bi le lim; si lâh la nıp se nin le bir lik te or ta ya çı-
ka rız” de di. Son ra, Fah ri kâ inat efen di miz tek rar sö ze baş la yıp; “Ey 
Ab dül mut ta lib oğul la rı! Val la hi, Arab lar için de be nim si ze 
ge tir di ğim, dün yâ ve âhi re ti niz için ha yır lı olan şey den (yâ ni 
bu din den) da ha üs tü nü nü ve da ha ha yır lı sı nı kav mi ne ge-
tir miş bir kim se yok tur. Ben si zi, di le ko lay ge len, mi zan da 
ağır ba san iki ke li me yi söy le me ye dâvet edi yo rum. O da; 
Al lah’dan baş ka ilâh ol ma dı ğı na ve be nim O’nun ku lu ve 
re sû lü ol du ğu ma şe hâ det et me niz dir. Al la hü te âlâ si zi bu na 
dâ vet et me mi em ret ti. O hâl de, han gi niz be nim bu dâ ve ti mi 
ka bul eder ve bu yol da yar dım cım olur?” bu yur du. Kim se den 
ses çık ma dı, baş la rı nı ön le ri ne eğ di ler, Pey gam ber efen di miz, bu 
söz le ri ni üç de fa tek rar la dı. Her söy le yi şin de Hazret-i Ali aya ğa kal-
kı yor du. Üçün cü de fa sın da; “Yâ Re sû lal lah! Her ne ka dar bun-
la rın yaş ça en kü çü ğü isem de, sa na ben yar dım cı olu rum” 
de di. Bu nun üze ri ne Re sû lul lah efen di miz, Hazret-i Ali’nin elin den 
tut tu. Di ğer le ri hay ret için de da ğıl dı lar.
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Al la hü te âlâ nın Ha bî bi (sal lal la hü aley hi ve sel lem), akrabâ la rı nın 
bu tu tu mu kar şı sın da çok üzül dü ler. Fa kat yıl ma dan, on la rın Ce hen-
nem’den kur tul ma sı, sa ade te ka vuş ma sı için dâ ve te de vam et ti ler.

Bi’se tin (peygamberliğin) dör dün cü yı lın da Hicr sû re si nin 94. 
âyet-i ke rî me si nâzil ol du. Me âlen; “(Ey Ha bî bim!) Sa na em ro lu-
nan şe yi (emir ve ya sak la rı) açık la, hak ile bâ tı lın ara sı nı ayır. 
Müş rik ler den yüz çe vir! (On la rın söz le ri ne il ti fat et me)” ilâ hi em ri 
ge lin ce, sev gi li Pey gam be ri miz, Mek ke li le ri açık tan açı ğa İs lâm’a dâ-
vet et me ye baş la dı. Bir gün Sa fâ te pe si ne çı kıp; “Ey Ku reyş hal kı! 
Bu ra ya top la nıp söz le ri mi din le yi niz!” bu yur du. Ka bi le ler top-
lan dık tan son ra da; “Ey kav mim! Hiç ben den ya lan söz işit ti niz 
mi?” bu yu run ca, hep si bir den; “Ha yır, işit me dik” de di ler. 

Bu yur du ki: “Al la hü te âlâ ba na pey gam ber lik ih san et ti ve 
be ni si ze pey gam ber ola rak gön der di.” Son ra da; “(Ey Ha-
bî bim!) On la ra de ki: Ey in san lar! Ben si zin he pi ni ze gel miş, 
Al la hü te âlâ nın re sû lü yüm. O Al la hü te âlâ ki, yer le rin ve 
gök le rin sa hi bi ve ida re ci si dir. O’ndan baş ka ibâ de te müs-
te hak yok tur. Her can lı yı öl dü ren ve di ril ten O’dur...” me alin-
de ki A’râf sû re si nin 158. âye ti ke rî me si ni oku du. Din le yen ler den, 
am ca sı Ebû Le heb kı za rak; “Kar de şi min oğ lu di vâ ne ol muş! Bi zim 
put la rı mı za tap ma ya nın, dî ni miz den ay rı la nın sö zü nü din le me yi niz” 
di ye kü für de di re te rek ba ğır dı. Ora da bu lu nan lar da ğıl dı ve hiç kim-
se îmân et me di. Pey gam ber efen di mi zin, doğ ru söz lü, yük sek ah-
lâk lı ol du ğu nu bil dik le ri hâl de, yüz çe vir di ler ve düş man ke sil di ler.

Yi ne bir gün Al la hü te âlâ nın; “Sa na em ro lu nan şe yi (emir ve 
ya sak la rı) açık la” em ri ne uya rak, tek rar Sa fâ te pe si ne çık tı. Yük-
sek ve gür bir ses le; “Yâ sa bâ hâh! (Ey kureyş topluluğu! Düş man 
ta ra fın dan ku şa tıl dık, sa rıl dık! Sa bah vak ti ge lip çat tı. He men çar-
pış ma ya ha zır la nın) Bu ra ya ge li niz, top la nı nız, si ze mü him bir 
ha be rim var” di ye ses len di.( 51) Bu dâ vet üze ri ne, kabîle ler ko şa rak 
top lan dı lar. Hay ret ve me rak için de bek le me ye baş la dı lar. Gel me-
yen ler adam la rı nı gön de re rek, ni çin top la nıl dı ğı nı öğ ren mek is te-
di ler. 

Ge len ler den bir grup; “Ey Mu ham me dü le mîn! Bi zi bu ra ya ni-
çin top la dın, ne yi ha ber ve re cek sin?” di ye sor ma ya baş la dı lar. O 

51) Buhârî, Tefsir, 4; Tirmizî, Tefsir-ül Kur’an, 91.
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da, “Ey Ku reyş kabîle le ri!” hi tâ bıy la ko nuş ma ya baş la dı. Her kes 
bü yük bir dik kat le din li yor du. “Be nim le si zin hâ li niz, düş ma nı 
gö rün ce, âi le si ne ha ber ver mek üze re ko şan ve düş ma nın 
ken di sin den ön ce ai le si ne ula şıp, za rar ver me sin den kor-
ka rak; yâ sa bâ hâh di ye hay kı ran bir kim se nin hâ li ne ben zer. 
Ey Ku reyş top lu lu ğu! Ben si ze, şu da ğın ar dın da bir düş man 
or du su var, üze ri ni ze hü cum et mek üze re dir de sem, ba na 
ina nır mı sı nız?” bu yur du lar. On lar; “Evet ina nı rız. Çün kü, sen de 
şim di ye ka dar doğ ru luk tan baş ka bir şe ye şâ hid ol ma dık. Se nin ya-
lan söy le di ği ni hiç gör me dik!...” de di ler.

Bu nun üze ri ne bü tün Ku reyş ka bî le le ri nin is mi ni; “Ey Hâ şim 
oğul la rı! Ey Abd-i Me nâf oğul la rı Ey Ab dül mut ta lib oğul la rı! 
(şek lin de sa ya rak:) Ben si ze ge le ce ği mu hak kak olan şid det li 
azâ bın bil di ri ci si yim. Al la hü te âlâ ba na, en ya kın akrabâ-
la rı mı âhi ret azâ bı ile kor kut ma mı em ret ti. Si zi, Lâ ilâ he 
il lal la hü vah de hû la şe rî ke leh (Al lah bir dir, O’ndan baş ka ilâh 
yok tur) di ye rek îmân et me ye dâ vet edi yo rum. Ben de O’nun 
ku lu ve re sû lü yüm. Eğer bu na îmân eder se niz, Cen net’e gi-
de cek si niz. Siz, “Lâ ilâ he il lal lah” de me dik çe, ben si ze ne 
dün yâ da bir fay da, ne de âhi ret te bir na sîb sağ la ya bi li rim?” 
bu yur du. Din le yen kabîle ler ara sın dan, Ebû Le heb “Bi zi bu nun için 
mi top la dın?” di ye rek, yer den al dı ğı ta şı sev gi li Pey gam be ri mi ze 
fır lat tı. Di ğer le rin den böy le bir mu ha le fet gel me di. Ara la rın da ko-
nu şa rak da ğıl dı lar.( 52)

GÜ NE Şİ SAĞ ELİ ME VER SE LER!.. 
Sev gi li Pey gam be ri miz, bu dâ vet ler den son ra ne re de bir kim se 

ve ya top lu luk gör se, on la ra İs lâm’ı an lat tı. Ha kî kî kur tu lu şun; nef se 
uy mak tan, zu lüm den, hak sız lık tan ve her tür lü kö tü iş ler den uzak-
laş mak la ve Al la hü te âlâ ya îmân et mek le müm kün ola ca ğı nı bil dir-
di. Nef sl eri nin is tek le ri ne, şeh vet le ri ne uyan lar, za yıf a rı ezen ler ve 
az gın lık ta aşı rı gi den ler bu na şid det le kar şı çık tı lar. Bü tün bu bo zuk 
iş le ri ne son ve ri le ce ği ni gö re rek, Mu ham med (aley his se lâm)ın bil-
dir dik le ri ni in kâr et ti ler. O’na ve ina nan la ra düş man ol du lar.

Müş rik ler, ön ce alay edi yor lar dı. Son ra bas kı ve iş ken ce le ri-

52) İbni İshâk, es-Sire, s, 188-191; İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 133; Taberî, Târih, II, 319; 
İbni Kesîr, el-Bidâye, III, 38-41.
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ni art tır ma ya ka rar ver di ler. Mü’min le ri sin dir mek, İs lâm dâ va sı nı 
sön dür mek is ti yor lar dı. Bun la rın baş la rın da; Ebû Cehl, Ut be, Şey be, 
Ebû Le heb, Uk be bin Ebî Mu’ayt, As bin Vâ il, Es ved bin Mut ta lib, 
Es ved bin Ab di Yag ves, Ve lîd bin Mu gî re... var dı.

Bir gün Ut be, Şey be ve Ebû Cehl, Ebû Tâ lib’e; “Sen bi zim bü-
yü ğü müz sün. Biz, sa na dâ ima say gı gös te rir, hür met ede riz. Şim di, 
kar de şin oğ lu, ye ni bir din kur du. Put la rı mı za sö ğüp bi zi kâ fir lik le 
it hâm edi yor. Ken di si ne na si hat et. Bu iş ten vaz ge çir. Şâyet vaz-
geç mez se, O’nun hak kın dan na sıl ge li ne ce ği ni biz bi li riz...” de di ler. 
Ebû Tâ lib, on la rı ya tış tı ra rak ge ri gön der di ve du ru mu Pey gam be-
ri miz üzül me sin di ye, O’ndan sak la dı. Müş rik ler, bir müd det son ra 
tek rar top la nıp, Ebû Tâ lib’e gel di ler; “Bun dan ön ce sa na gel miş, 
du ru mu bil dir miş tik. Sö zü mü ze il ti fat et me din. O, hâ lâ put la rı mı zı 
kö tü le me ğe de vam edi yor. Ar tık, tâ ka ti miz kal ma dı. Her iki niz le de 
ka nı mı zın son dam la sı na ka dar çar pı şa ca ğız. Mek ke’de, ya O, yâ-
hud da biz yok olu ruz” de di ler. Ebû Tâ lib, on la rı ya tış tır ma ya ça lış tı 
fa kat inâd la rın da ıs rar et ti ler.( 53) 

Ebû Tâ lib, Re sû lul lah efen di mi zin kı rıl ma sı nı is te me di ği gi bi 
kav miy le ara la rın da her han gi bir düş man lık çık ma sı nı da ar zu et-
mi yor du. Pey gam be ri mi ze ge lip; “Ey Mu ham med Bü tün ka vim sa na 
düş man lık ta bir leş ti ler ve ba na şi kâ ye te gel di ler. Akrabâ ara sın da 
düş man lık, iyi de ğil dir. On lar ken di le ri ne kâ fir de me me ni ve bo zuk 
yol da ol duk la rı nı söy le me yip kö tü le me me ni is ter ler” de di. Bu nun 
üze ri ne Ha bî bi ek rem efen di miz; “Ey am ca! Şunu bil ki, gü ne şi 
sağ eli me, ayı da sol eli me ver se ler (her ne vaat eder ler se et-
sin ler) ben aslâ bu din den ve onu in san la ra teb liğ et mek ten, 
bil dir mek ten vaz geç mem. Ya, Al la hü te âlâ bu dî ni bü tün ci-
hâ na ya yar, va zi fem bi ter; ve ya bu yol da ca nı mı fe dâ ede-
rim” bu yur du ve aya ğa kalk tı. Mü bâ rek göz le ri yaş ile dol muş tu. 

Re sû lul lah efen di mi zin üzül dü ğü nü gö ren Ebû Tâ lib, söy le dik le-
ri ne piş man ol du ve O’nun boy nu na sa rı la rak; “Ey kar de şi min oğ lu! 
Yo lu na de vam et, is te di ği ni yap. Ben ha yat ta ol duk ça se ni himâye 
edip, ko ru ya ca ğım” de di.( 54)

Müş rik le rin ile ri ge len le rin den on ki şi, Ebû Tâ lib’in, Hazret-i Mu-

53) Taberî, Târih, II, 322; Ya‘kubî, Târih, II, 19-20.

54) İbni İshâk, es-Sire, s, 135; Taberî, Târih, II, 326-327.



69

ham med’i himâye et ti ği ni an la yın ca, Umâ re bin Ve lid’i de yan la rı na 
ala rak Ebû Tâ lib’e git ti ler. Ona; “Ey Ebû Tâlib! Bi lir sin ki, bu Umâ re, 
Mek ke genç le ri nin en ya kı şık lı sı, en güç lü sü, en ah lâk lı sı dır. Ay rı ca 
şâ ir dir. Onu sa na ve re lim, ken di iş le rin de kul lan. Umâ re’nin kar şı-
lı ğın da bi ze Mu ham med’i ver, öl dü re lim. Sa na adam kar şı lı ğın da 
adam! Da ha ne is ter sin!” di ye rek, ka bu lü müm kün ol ma yan bir tek-
lif e bu lun du lar. 

Ebû Tâ lib, bu sö ze son de re ce hid det len di ve; “Siz, ön ce ba na 
ken di oğul la rı nı zı ve rin. On la rı ben öl dü re yim. On dan son ra ye ğe ni-
mi ve re yim” de yin ce, müş rik ler işin va hâ me ti ni an la yıp; “Bi zim ço-
cuk la rı mız, O’nun yap tı ğı nı yap mı yor ki...” de di ler. Ebû Tâ lib; “Ye mîn 
ede rim ki, be nim ye ğe nim si zin ço cuk la rı nı zın cüm le sin den da ha 
ha yır lı dır. De mek, siz oğ lu nu zu ba na ve rip bes le te cek, be nim ci ğer-
pa re mi alıp öl dü re cek si niz ha!... Di şi de ve bi le yav ru sun dan baş ka-
sı nı öz le mez ve esir ge mez. Bu iş akıl ve man tık tan çok uzak tır. Ar tık 
iş çığ rın dan çık mış tır. Kim ci ğer pâ rem Mu ham med’in (aley his se-
lâm) düş ma nı ise, ben de onun düş ma nı yım. Bu nu böy le ce bi lin ve 
eli niz den ne ge lir se ya pın!” de di.( 55) Müş rik ler, hı şım la yer le rin den 
kal kıp git ti ler. 

Ebû Tâ lib, he men Hâ şi mo ğul la rı nı ve Ab dül mut ta li bo ğul la rı nı 
top la dı. On la ra du ru mu an la tıp, sev gi li Pey gam be ri mi ze (sal lal la hü 
aley hi ve sel lem) yar dım et me ye ik na et ti. Re sû lul lah’ı öl dür me ye 
kal kan kol lar kı rı la cak tı. Bu ko nu da müş rik le re kar şı bir leş ti ler. Sâ de-
ce Ebû Le heb ka tıl ma dı. Ebû Tâ lib on la ra; “Ey yi ğit ler! Ya rın her bi ri niz 
kı lınç la rı nı zı be li ni ze ta kın ve be nim ar dım dan ge lin” de di. Er te si gü-
nü Ebû Tâ lib, Pey gam ber efen di mi zin evi ne git ti. Hep be ra ber Ha-
re m-i şerîfe doğ ru yü rü dü ler. Hâ şim oğul la rı nın yi ğit le ri on la rı tâ kib 
edi yor lar dı. Kâ be’ye va rıp müş rik le rin kar şı la rı na geç ti ler. 

Ebû Tâ lib, müş rik le re; “Ey Ku reyş top lu lu ğu! Kar de şi min oğ lu nu 
öl dür me ye ka rar al dı ğı nı zı duy dum. Bu ar kam da ki genç le rin, el le ri 
kı lınç la rın da, sa bır sız lık la bir işa re ti mi bek le dik le ri ni bi li yor mu su-
nuz? Ye mîn ede rim ki, Mu ham med’i öl dü re cek olur sa nız, hiçbi ri ni zi 
sağ bı rak mam!...” de dik ten son ra, sev gi li Pey gam be ri mi zi öven şi-
ir ler söy le me ye baş la dı. Baş ta Ebû Cehl ol mak üze re, ora da bu lu nan 
müş rik ler da ğıl dı lar.

55) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 134-135; Taberî, Târih, II, 326-377.



70

EZİ YET, İŞ KEN CE VE ZU LÜM...
Ku reyş’in ile ri ge len müş rik le ri, ar tık, Pey gam ber efen di mi zi yal-

nız gör dük le ri za man, üze ri ne sal dı rır lar, hakâret et me ye, hat tâ döv-
me ye kal kı şır lar dı. Es hâ bı na da iş ken ce yap mak tan ge ri dur maz lar-
dı. Bir gün Ku reyş’in ile ri ge len müş rik le ri, Kâ be-i şe rî fin ya nın da 
otu ru yor lar dı. Pey gam ber efen di miz den bah set me ye baş la dı lar ve; 
“O’na ta ham mül et ti ği miz gi bi hiçbir şe ye ta ham mül et me dik. Bi-
ze se fih si niz der, ilâh la rı mı zı tah kir edip kö tü ler, dî ni mi zi ayıp lar, 
ce mâ ati mi zi bir bi rin den ayı rır, yi ne de sab re dip bir şey de me yiz” 
şek lin de ko nu şu yor lar dı. 

O an da Ha bîb-i ek rem, Kâ be’yi zi yâ re te gel di. Ha cer-i es ve di 
öpüp ta vâ fa baş la dı. On la rın ya nın dan ge çer ken, müş rik ler, Pey-
gam ber efen di mi ze hakâret do lu söz ler söy le me ye baş la dı lar. Re-
sû lul lah efen di miz bu na çok üzül dü ler, fa kat bir şey de me yip ta vâ fa 
de vam et ti ler. Üçün cü de fa yan la rın dan ge çer ken du rup; “Ey Ku-
reyş! Be ni din le yin! Nef sim ye d-i kud re tin de bu lu nan Al la hü 
te âlâ ya ye mîn ede rim ki, ba na, si zin pe ri şân ola ca ğı nız bil-
di ril di...” bu yu run ca, ora da ki müş rik ler ne ya pa cak la rı nı şa şı ra rak 
do na kal dı lar. Tek bir söz söy le ye me di ler. Sâ de ce Ebû Cehl, Re sû-
lul lah efen di mi zin huzûru na va rıp; “Ey Ebü’l-Kâ sım! Sen ya ban cı 
de ğil sin. Bi zim ka ba ha re ke ti mi ze bak ma, ibâ de ti ne de vam et. Bi-
ze uya cak ka dar câ hil de ğil sin” di ye rek yal var ma ğa baş la dı. Bu nun 
üze ri ne Mu ham med (aley his se lâm) ora dan ay rıl dı.

Er te si gün müş rik ler, ay nı yer de top lan mış lar dı. Pey gam ber 
efen di mi zin aley hin de atıp tut ma ya baş la dı lar. O sı ra da Re sû lul lah 
efen di miz ora yı teş rif et ti. Müş rik ler, he men Al la hü te âlâ nın Ha bî-
bi nin üze ri ne sal dır dı lar. İç le rin de en bed baht olan lar dan Uk be bin 
Mu’ayt, sev gi li Pey gam be ri mi zin mübârek ya ka sı na ya pış tı. Mü-
bâ rek boy nu nu ne fes ala ma ya cak ka dar sık tı. O an da ora ya ge len 
Hazret-i Ebû Bekr; “Rab bim Al lah’dır di yen bir kim se yi öl dü re cek 
mi si niz? Si ze Rab bü lâ le mîn den âyet ge tir di...” di ye ba ğı ra rak, Re-
sû lul lah’ı ko ru mak için ara la rı na dal dı. 

Müş rik ler, Sevgili Peygamberimizi bı ra kıp, Ebû Bek ri Sıd dîk’a 
sal dır dı lar. Mü bâ rek ba şı na yum ruk ve tek me ile vu ru yor lar dı. Ut be 
bin Re bîa de ni len bed baht, Hazret-i Ebû Bekr’in mü bâ rek yü zü-
ne ayak ka bı la rıy la vur du ve kan için de bı rak tı. Ta nın ma ya cak hâ-
le ge tir di. Tey mo ğul la rı ye ti şip ayır ma say dı lar, öl dü rün ce ye ka dar 
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dö ve cek ler di. Ka bi le sin den olan lar, bit kin ve pe ri şân bir hâ le ge len 
Hazret-i Ebû Bekr’i, bir çar şa fın içi ne ko ya rak evi ne gö tür dü ler. He-
men ge ri dö nüp Kâ be’ye gel di ler; “Eğer Ebû Bekr öle cek olur sa, ye-
mîn ol sun ki biz de Ut be’yi öldürürüz!” de di ler, son ra Hazret-i Ebû 
Bekr’in ya nı na git ti ler.( 56)

Hazret-i Ebû Bekr, uzun bir sü re ken di ne ge le me di. Ba ba sı ve 
Be nî Teym li ler, ayıl ma sı için çok uğ raş tı lar. An cak ak şa ma doğ ru 
ken di ne ge le bil di. Göz le ri ni açar aç maz ezik bir ses le; “Re sû lul lah 
ne ya pı yor? O, ne hâl de dir? O’na da dil uzat mış lar, hakâret et miş-
ler di” di ye bil di. An ne si Üm m-ül  Hayr’a; “Sor ba ka lım, bir şey yer 
ve ya içer mi?” de di ler. Ebû Bek ri Sıd dîk’in hiç tâ ka ti yok tu. Bir şey 
ye mek ve iç mek de is te mi yor du. Ev, ten hâ la şın ca, an ne si; “Ne yer-
sin, ne içer sin?” di ye so run ca, göz le ri ni aç tı ve; “Re sû lul lah ne hâl-
de dir, ne ya pı yor?” de di. An ne si; “Val la hi ar ka da şın hak kın da hiçbir 
bil gim yok!” di ye ce vap ver di. Hazret-i Ebû Bekr de; “Hat tâb’ın kı zı 
Üm mü Ce mil’e git, Re sû lul lah’ı on dan sor!” de di. 

An ne si Üm m-ül -Hayr, kal kıp, Üm mü Ce mil’in ya nı na git ti ve; 
“Oğ lum Ebû Bekr sen den Mu ham med (aley his se lâm)ı so ru yor. Aca-
ba ne hâl de dir?” de di. Üm mü Ce mîl de; “Be nim ne Mu ham med 
(aley his se lâm) ne de Ebû Bekr hak kın da bir bil gim var! İs ter sen 
se nin le bir lik te gi de lim?” de di. Üm m-ül -Hayr; “Olur” de yin ce, kalk-
tı lar, Hazret-i Ebû Bekr’in ya nı na gel di ler. Üm mü Ce mîl, Ebû Bek ri 
Sıd dîk’ı böy le pe ri şân bir va zi yet te, ya ra lar ve be re ler için de gö-
rün ce, ken di si ni tu ta mı ya rak çığ lık ko par dı ve; “Sa na bu nu ya pan 
bir ka vim, mu hak kak az gın ve taş kın dır. Al la hü te âlâ dan di le ğim, 
yap tık la rı nın kar şı lı ğı nı bul ma la rı dır” de di. 

Hazret-i Ebû Bekr, Üm mü Ce mil’e; “Re sû lul lah ne ya pı yor, ne 
hâl de dir?” di ye sor du. Üm mü Ce mîl, ona; “Bu ra da an nen var, söy-
le di ği mi işi tir” de yin ce, Hazret-i Ebû Bekr; “On dan sa na bir za rar 
gel mez, sır rı nı yay maz” bu yur du. Üm mü Ce mîl; “Ha yat ta dır, hâ li iyi-
dir” de di. Tek rar; “Şim di O ne re de dir?” di ye sor du. Üm mü Ce mîl, 
“Er kâm’ın evin de dir” di ye ce vap ver di. Hazret-i Ebû Bekr; “Val la hi, 
Re sû lul lah’ı gi dip gör me dik çe, ne ye mek yer, ne de bir şey içe rim!” 
de di. An ne si; “Sen, şim di bi raz bek le, her kes uy ku ya dal sın!” de di. 
Her kes uyu yup, or ta lık ten hâ la şın ca, Hazret-i Ebû Bekr, an ne si ne 

56) Taberî, Târih, II, 332-333.
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ve Üm mü Ce mil’e da ya na rak, ya vaş ya vaş Re sû lul lah’ın ya nı na var-
dı. Sa rı lıp öp tü. Müs lü man kar deş le riy le ku cak laş tı. 

Hazret-i Ebû Bekr’in bu hâ li, Pey gam ber efen di mi zi çok üz dü. 
Hazret-i Ebû Bekr; “Yâ Re sû lal lah! Anam-babam sa na fe dâ ol sun! 
O az gın ada mın, yü zü mü gö zü mü yer le re sür tüp, be ni bi lin mez hâ-
le ge tir me sin den baş ka bir üzün tüm yok! Bu ya nım da ki de, be ni 
dün yâ ya ge ti ren an nem Sel mâ’dır. Ona duâ bu yur ma nı zı is tir hâm 
edi yo rum. Umu lur ki, Al la hü te âlâ, se nin hür me ti ne onu Ce hen nem 
ate şin den kur ta rır” di ye ar zet ti. Bu nun üze ri ne sev gi li Pey gam be-
ri miz, Sel mâ’nın müs lü man ol ma sı için Al la hü te âlâ ya yal var dı. Re-
sû lul lah efen di mi zin du âsı ka bul ol muş tu. Böy le ce Ümm-ül-Hayr 
da hi dâ ye te ka vu şup müs lü man ol du ve ilk müs lü man la rın ara sın da 
ol mak şe re fi ne ka vuş tu.

EBÛ LEHEB’İN ELLERİ KURUSUN!..
Pey gam ber efen di mi zin evi, Ebû Le heb ile Uk be bin Mu’ayt de-

ni len iki azı lı müş ri kin ev le ri ara sın da idi. Bun lar her fır sat ta sev gi-
li Pey gam be ri mi ze ezi yet et me ye ça lı şır lar dı. Hat tâ, ge ce le ri hay-
van iş kem be le ri ni Re sû lul lah efen di mi zin ka pı sı nın önü ne atar lar dı. 
Am ca sı Ebû Le heb, bu nun la ye tin mez, kom şu su Adiy’in evin den, 
O’na taş ata rak ezi yet eder di. Ka rı sı Üm mü Ce mil on dan aşa ğı kal-
maz, top la dı ğı di ken li ağaç dal la rı nı Re sû lul lah’ın mübârek ayak-
la rı na bat ma sı için ge çe ce ği yol la ra dö ker di. Ebû Le heb bir gün, 
ge tir di ği pis li ği, Pey gam ber efen di mi zin ka pı sı önü ne dö ker ken, 
Hazret-i Ham za gör dü. He men ko şup kar de şi Ebû Le heb’i ya ka la dı 
ve ge tir di ği pis li ği ba şı na dök tü.

Ebû Le heb ve ka rı sı nın bu ezi yet le rin den son ra, on lar hak kın da; 
“Ebû Le heb’in el le ri ku ru sun, zâ ten ku ru du...” di ye baş la yan 
Teb bet sû re si nâ zil ol du.

Ebû Le heb’in ka rı sı Üm mü Ce mîl, ken di le ri hak kın da sû re in-
di ği ni işi tin ce, Pey gam ber efen di mi zi ara ma ya baş la dı. Kâ be’de 
ol du ğu nu öğ re nin ce, eli ne ko ca bir taş alıp ora ya git ti. Hazret-i 
Ebû Bekr, o an da Pey gam be ri mi zin soh be tiy le şe ref e ni yor du. Üm-
mü Ce mil’i elin de taş ol du ğu hâl de gö rün ce; “Yâ Re sû lal lah! Üm mü 
Ce mîl ge li yor. Çok şer li bir ka dın, si ze za rar ver me sin den kor ku yo-
rum. Bir kö şe ye çe kil sey di niz de ezi ye te mâ ruz kal ma say dı nız” de-
di. Re sû lul lah efen di miz; “O be ni gö re mez” bu yur du. Üm mü Ce-
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mîl, Hazret-i Ebû Bekr’in ba şı na di ki lip; “Ey Ebû Bekr! Ça buk söy le, 
o ar ka da şın ne re de! Be ni ve ko ca mı hicv edip, kö tü le miş. O şâ ir se 
ben de, ko cam da şâ iriz. İş te ben de O’nu hicv edi yo rum. Biz O’na 
is yan edi yor, pey gam ber li ği ni ka bul et mi yor ve dî nin den de hoş lan-
mı yo ruz. Ye mîn ede rim ki, eğer O’nu bir gör sey dim; şu ta şı ba şı-
na vu ra cak tım...” di ye rek al çak ça söz ler söy le di. Hazret-i Ebû Bekr; 
“Be nim sa hi bim şâ ir de ğil dir ve se ni hicv et me miş tir” bu yu run ca, 
Üm mü Ce mîl çe kip git ti. Hazret-i Ebû Bekr, Pey gam ber efen di mi-
ze dö ne rek; “Yâ Re sû lal lah! O, si zi gör me di mi?” di ye su âl edin ce; 
“Be ni gör me di. Al la hü te âlâ, onun gö zü nü, be ni gö re mez 
hâ le ge tir di” bu yur du.( 57)

Pey gam ber efen di mi zin, mü bâ rek kız la rın dan Hazret-i Üm mü 
Gül süm, Ebû Le heb’in oğ lu Utey be ile; Hazret-i Ru kay ye de öte ki 
oğ lu Ut be ile ni şan lı olup, he nüz ev len me miş ler di. Teb bet sû re si 
nâzil olun ca, ce hen nem lik Ebû Le heb, ka rı sı ve Ku reyş’in ile ri ge-
len le ri, Ut be ve Utey be’ye; “O’nun kız la rı nı alıp, yü kü nü ha fif et ti niz. 
Kız la rı nı bo şa yın ki, zah me te düş sün. Si ze Ku reyş’ten is te di ği niz kı-
zı ala lım” di ye tek lif et ti ler. On lar da; “Pe ki, bo şa dık” de di ler. Utey be 
de ni len al çak, da ha da ile ri gi de rek, Pey gam be ri mi zin (sal lal la hü 
te âlâ aley hi ve sel lem) hu zûr-u şerîfi ne ge lip; “Ey Mu ham me d! Ben, 
se ni ve dî ni ni ta nı mı yo rum. Kı zı nı da bo şa dım. Ar tık ne sen be ni 
sev, ne de ben se ni! Ne sen ba na gel, ne de ben sa na ge li rim!...” 
di ye hakâret et ti. Son ra, sev gi li Pey gam be ri mi ze sal dı rıp, mü bâ rek 
ya ka sı na ya pış tı. Göm le ği ni yırt tı ve hakâret te bu lun du. Bu nun üze-
ri ne sev gi li Pey gam be ri miz; “Yâ Rab bî! Bu na ca na var la rın dan 
bi ri ni mu sal lat et” di ye bed duâ bu yur du lar. Utey be bed bah tı, ba-
ba sı na gi dip olan la rı an la tın ca, Ebû Le heb; “Mu ham med’in, oğ lum 
hak kın da ki du âsın dan kor ku yo rum” de di.

Birkaç gün son ra Ebû Le heb, oğ lu Utey be’yi Şam’a ti câ ret için 
gön der di. Ka fi le Zer ka de ni len yer de yat mak üze re ko nak la mış tı. 
Bir as lan çev re de do laş ma ya baş la dı. Utey be bu hâ li gö rür gör mez; 
“Ey vah! Ye mîn ede rim ki, Mu ham med’in (aley his se lâm) bed du âsı 
ka bul ol du. Bu as lan be ni yi ye cek! Ken di si Mek ke’de ol sa da be-
nim kâ ti lim dir” de di. As lan bi raz son ra kay bol du. Utey be’yi yük sek-
çe bir ye re ya tır dı lar. Ge ce, as lan tek rar gel di. Kâ fi le de ki le ri bi rer 

57) Beyhekî, Delâil-ün-nübüvve, II, 71; Ebu Ya’la, el-Müsned,  I, 26, 50;  V, 413; İbni 
Asâkir, Târih-i Dımeşk, LXVII, 173; Heysemî, Mecmâ’uz-Zevâid, VII, 53.
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bi rer kok la ya rak Utey be’nin ya nı na var dı. Üze ri ne sıç ra yıp kar nı nı 
yar dı, ba şı nı ya ka la dı ve fe cî bir şe kil de ısı rıp işi ni bi tir di. Utey be 
can ve rir ken; “Ben si ze, Mu ham med, in san la rın en doğ ru söz lü sü-
dür, de me miş miy dim?” di ye rek fer âd ede ede can ver di. Bir as-
lan ta ra fın dan oğ lu nun par ça lan dı ğı nı işi ten Ebû Le heb; “Ben si ze, 
Mu ham med’in, oğ lum hak kın da ki du âsın dan kor ku yo rum de me miş 
miy dim?” di ye ağ la dı.( 58)

Sev gi li Pey gam be ri miz (sal lal la hü aley hi ve sel lem) in san la rı 
ebe dî sa ade te ça ğı rı yor, Al la hü te âlâ nın var lı ğı na, bir li ği ne dâvet 
ede rek, Ce hen nem’de yan ma ma la rı için uğ ra şı yor du. Müş rik ler ise; 
“Ba ba la rı mı zın dî ni bu dur” di ye rek put pe rest li ğe de vam edi yor lar dı. 
Pey gam ber efen di miz, on la rı in san ca ya şa ma ya, hay si yet li ve şe ref i 
ol ma ya, kıy met siz lik ten kur tu lup, yük sek ul vî ma kam la ra çı kar ma-
ya dâ vet edi yor du. On lar ise inad la rın da di re ti yor lar dı. Ebû Le heb, 
hakâret ve ezi yet eden le rin ba şın da ge li yor du. Re sû lul lah’ı de vam lı 
tâ kib edi yor, in san la rı, O’nu din le mekten vaz ge çir me ye, zi hin le rin-
de şüp he mey da na ge tir me ye uğ ra şı yor du. Top lan tı yer le rin de, pa-
na yır lar da, Re sû lul lah efen di miz; “Ey in san lar! Lâ ilâ he il lal lah, 
de yi niz ki kur tu la sı nız” bu yur duk ça, o he men ar ka sın dan ye ti şip; 
“Ey in san lar! Bu ko nu şan be nim ye ğe nim dir. Sa kın O’nun sö zü ne 
inan ma yın. O’ndan uzak du run!” di yor du.

Mu ham med (aley his se lâm) bir gün Kâ be-i şe rîf de na maz kı lı-
yor du. Ku reyş’in ile ri ge len le rin den Ebû Cehl, Şey be bin Re bîa, Ut be 
bin Re bîa, Uk be bin Ebî Mu’ayt’ın bu lun du ğu ye di ki şi lik bir müş rik 
top lu lu ğu, ge lip Re sû lul lah’a ya kın bir ye re otur du lar. O ci var da bir 
gün ön ce ke sil miş bir de ve nin iş kem be si ve ar tık la rı var dı. Al çak 
Ebû Cehl, ya nın da ki le re dön dü ve; “İçi niz den kim, şu de ve iş kem-
be si ni alıp, Mu ham med sec de ye va rın ca iki omu zu ara sı na kor” di-
ye, çir kin bir tek lif e bu lun du. Ora da ki le rin en zâ li mi, en gad da rı, en 
mer ha met si zi, en bed bah tı olan Uk be bin Ebi Mu’ayt; “Ben ya pa-
rım” di ye rek he men kalk tı. İş kem be yi için de ki ler le bir lik te, sec de de 
iken Pey gam be ri mi zin mü bâ rek omuz la rı na koy du. Bu nu sey re den 
müş rik ler, ka tı la ka tı la gül me ye baş la dı lar. Pey gam ber efen di miz, 
sec de si ni uza tı yor, mü bâ rek ba şı nı kal dır mı yor du. 

O sı ra da Es hâb-ı ki râm dan Ab dul lah bin Mes’ûd va zi ye ti gör dü. O, 

58) İbni Asâkir, Târih-i Dımeşk, XXXVIII, 301.
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bu hâ di se yi şöy le an lat mış tır: “Re sû lul lah’ı o hâl de gö rün ce kan bey-
ni me sıç ra dı. Fa kat, be ni müş rik le rin elin den ko ru ya cak bir kav mim, 
kabîlem yok tu. Kim se siz dim, za yıf ım. O an da ko nuş ma ya bi le gü cüm 
yet mi yor du. Ayak ta bek le yip du ru yor, Re sû lul lah’ı bü yük bir üzün tü 
için de sey re di yor dum. Ne olur du, o za man ken di mi müş rik ler den ko-
ru ya bi le cek bir gü cüm ve ya ko ru yu cum ol say dı da, Re sûl (aley his se-
lâm)ın mü bâ rek omu zu na koy duk la rı nı kal dı rıp at say dım. Ben böy-
le bek ler ken, Re sû lul lah’ın kı zı Hazret-i Fâ tı ma’ya ha ber ver di ler. O 
za man Fâ tı ma kü çük tü. Ko şa rak gel di, ba ba sı nın üze rin de ki le ri at tı. 
Bu nu ya pan la ra bed duâ et ti, ağır söz ler söy le di. Re sû lul lah efen di-
miz, hiçbir şey ol ma mış gi bi na ma zı nı ta mam la dık tan son ra üç de fa; 

“Al lah’ım! Ku reyş’ten şu top lu lu ğu sa na ha va le edi yo-
rum! Al lah’ım! Ebû Cehl Amr bin Hi şâm’ı sa na ha va le edi yo-
rum! Al lah’ım! Uk be bin Re bîa’yı sa na ha va le edi yo rum! Al-
lah’ım! Şey be bin Re bîa’yı sa na ha va le edi yo rum! Al lah’ım! 
Uk be bin Mu’ayt’ı sa na ha va le edi yo rum! Al lah’ım! Ümey ye 
bin Ha le f’i sa na ha va le edi yo rum! Al lah’ım! Ve lîd bin Ut be’yi 
sa na ha va le edi yo rum! Al lah’ım! Umâ re bin Ve lîd’i sa na ha-
va le edi yo rum!” bu yur du. Bu bed du âyı işi ten müş rik ler, gül me yi 
bı rak tı lar. Kork ma ya baş la dı lar. Çün kü Bey tul lah’da ya pı lan du ânın 
ka bul olu na ca ğı na ina nı yor lar dı. Re sû lul lah efen di miz, Ebû Cehl’e; 
“Val la hi sen, ya bun dan vaz ge çer sin, ve ya Al la hü te âlâ ba-
şı na bir fe lâ ket in di re cek tir” bu yur du. Al la hü te âlâ ya ye mîn 
ede rim ki, Re sû lul lah’ın isim le ri ni söy le di ği bu kim se le rin her bi ri nin, 
Bedr mu ha re be sin de öl dü rü lüp yer le re se ril dik le ri ni, sı cak tan kok-
muş bir leş hâ lin de Bedr çu ku ru na dol du rul duk la rı nı gör düm.”

Bir gün Ebû Cehl, Bey tul lah’da, Ku reyş li müş rik le re; “Ey Ku reyş 
top lu lu ğu! Gö rü yor su nuz ki, Mu ham med, dî ni mi zi ayıp la mak, put-
la rı mı za ve ona ta pan ba ba la rı mı za dil uzat mak ve biz le re akıl sız 
gö züy le bak mak tan ge ri dur mu yor. Huzûru nuz da ye mîn ede rek söy-
lü yo rum ki, ya rın ko lay ko lay ta şı ya mı ya ca ğım bir ta şı, bu ra ya ge lip 
na maz kı lar ken sec de ye ka pan dı ğın da, ba şı na hız la vu ra ca ğım. O 
za man siz be ni, Ab dül mut ta lib oğul la rı na kar şı is ter ko ru yun, is ter 
ko ru ma yın. Ben O’nu öl dür dük ten son ra, akrabâ la rı ba na is te di ği ni 
yap sın...” de di. Ora da bu lu nan müş rik ler; “Ye mîn ede riz ki, biz se-
ni hem ko ru ruz, hem de hiç kim se ye teslîm et me yiz. Ye ter ki, sen 
O’nu öl dür!” di ye kış kırt tı lar. 
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Sa bah le yin Ebû Cehl, elin de ko ca man bir taş ol du ğu hâl de Kâ-
be’ye gel di. Müş rik le rin ya nı na otu rup bek le me ye baş la dı. Sev gi li 
Pey gam be ri miz (sal lal la hü aley hi ve sel lem) her za man ki gi bi Bey-
tul lah’a ge lip na maz kıl ma ya baş la dı. Ebû Cehl, ye rin den kal kıp elin-
de ki ko ca man ta şı vur mak üze re Re sû lul lah’a doğ ru yü rü dü. Bü tün 
müş rik ler hâ di se yi he ye can la tâ kib edi yor lar dı. Ebû Cehl, Re sû lul-
lah’ın ya nı na yak la şın ca, bir den tit re me ye baş la dı. Ko ca taş elin-
den ye re düş tü, ben zi kül gi bi olup, bü yük bir kor ku ile ge ri çe kil di. 
Müş rik ler hay ret le Ebû Cehl’in ya nı na va rıp; “Ey Amr bin Hi şâm! 
Söy le, ne ol du?” di ye sor du lar. Ebû Cehl de; “Tam O’nu öl dür mek 
için ta şı kal dır dı ğım da, önü me hır çın bir de ve çık tı. Ye mîn ede rim 
ki, öm rüm de; öy le yük sek ayak lı, kes kin diş li, hey bet li bir de ve ne 
gör düm ne de işit tim. Eğer bi raz da ha yak laş say dım, mu hak kak be-
ni öl dü rür dü” de di.

Yi ne bir gün Ebû Cehl, müş rik le ri top la yıp; “Ab dul lah’ın ye ti mi, 
bu ra da na maz kı lar ve yü zü nü top ra ğa sü rer mi?” di ye sor du. On lar 
da; “Evet” de di ler. Zâ ten bu sö zü bek le yen Ebû Cehl; “Eğer O’nu 
öy le gö rür sem, ba şı nı aya ğım la eze ce ğim” de di. Bir gün Pey gam-
ber le rin efen di si, Kâ be’de na ma za dur muş tu. Ebû Cehl de ar ka daş-
la rı ile otu ru yor du. Ye rin den kal ka rak, Re sû lul lah (sal lal la hü aley hi 
ve sel le me) doğ ru yü rü dü. İyi ce yak laş tı. Fa kat bir den bi re eliy le 
yü zü nü si le rek kaç ma ya baş la dı. Müş rik ler ya nı na gi dip; “Ne ol du, 
ne dir bu hâ lin?” de di ler. Ebû Cehl; “Ara mız da bir ateş ku yu su mey-
da na gel di. Bâ zı kim se le rin üze ri me hü cum et ti ği ni gö rün ce, ge ri 
dön düm” di ye ce vap ver di.

Ve lîd bin Mu gî re, Ebû Cehl (Amr bin Hi şâm), Es ved bin Mut-
ta lib, Ümey ye bin Ha lef, Es ved bin Ab di yag ves, Âs bin Vâ il, Hâ ris 
bin Kays gi bi müş rik le rin ile ri ge len le ri, Re sû lul lah’ı gör dük çe; “Bu 
da pey gam ber ol du ğu nu ve ya nı na Ceb râ il’in gel di ği ni sa nır” di ye-
rek alay eder ler di. Bu nun üze ri ne Ha bîb-i ek re min çok üzül dü ğü bir 
gün, Ceb râ il (aley his se lâm) gel di ve bâ zı âyet-i ke rî me ler ge tir di. 
Me âlen; “And ol sun ki (Ey Resûlüm) sen den ön ce gön de ri len 
pey gam ber ler le de is tih za (alay) edil di. On la rı, pey gam ber-
le ri is tih zâ, alay eden le ri, is tih zâ la rı nın kar şı lı ğı ola rak be lâ 
ve azâb çe pe çev re ku şa tı ver di.” ( 59)

59) En’am sûresi, 6/10.
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“Mu hak kak ki biz, se nin le alay eden le re kar şı kâ fi yiz. 
On lar, o kim se ler dir ki, Al la hü te âlâ ile be ra ber baş ka bir 
ilâh ta nır lar. On lar, ya kın da (baş la rı na ge le cek âkı be ti) bi le cek-
ler dir. Ger çek ten bi li riz ki, on la rın söz le ri ne, (şirk koş ma la rı-
na, Kur’ ân-ı ke rî me dil uzat ma la rı na ve sa na kar şı alay lı söz söy le-
me le ri ne) göğ sün da ra lı yor, için sı kı lı yor” buy rul du.( 60) 

Kâ ina tın sul tâ nı, bir gün Kâ be-i mu az za ma yı ta vaf eder ken, 
Ceb râ il (aley his se lâm) gel di ve; “Ben on la rın (alay eden le rin) hak-
kın dan gel mek üze re emir al dım” de di. Bi raz son ra Ve lîd bin 
Mu gî re ön le rin den geç ti. Ceb râ il (aley his se lâm); “Bu ge çen na sıl 
bir kim se dir?” di ye sor du. Pey gam ber efen di miz de; “O, Al la hü 
te âlâ nın en kö tü kul la rın dan bi ri dir” bu yur du, Ceb râ il (aley his-
se lâm), Ve lîd’in ba ca ğı na işa ret et ti ve; “Hak kın dan gel dim” de di. 
Bi raz son ra Âs bin Vâ il ge çi yor du. Onu da so rup ay nı ce vâ bı alın ca, 
kar nı na işa ret et ti ve; “Ona da had di ni bil dir dim” de di. Es ved bin 
Mut ta lib ge çin ce, gö zü ne; Ab di yag ves’i gö rün ce, ba şı na işa ret et ti. 
Hâ ris bin Kays ge çer ken de kar nı na işa ret et ti ve; “Yâ Mu ham med! 
Al la hü te âlâ bun la rın şer rin den se ni kur tar dı. Ya kın da bun la rın her 
bi ri bir be lâ ya uğ rar” de di. 

Bun lar dan Âs bin Vâ il’in aya ğı na di ken bat tı. Ne ka dar ilâç yap-
tı lar sa da der di ne çâ re bu la ma dı lar. Ni hâyet aya ğı de ve boy nu gi bi 
şi şip; “Mu ham med’in Al lah’ı be ni öl dür dü” di ye fer âd ede rek can 
ver di. Es ved bin Mut ta lib’in göz le ri kör ol du. Ceb râ il (aley his se lâm), 
ba şı nı ağa ca çar pa rak he lâk et ti. Es ved bin Ab di yag ves, Bâd-ı se-
mûm de ni len yer de iken, yü zü ve göv de si sim si yah ol du. Evi ne ge-
lin ce ta nı ma dı lar ve ka pı dan kov du lar. Kah rın dan ba şı nı evi nin ka-
pı sı na vu ra vu ra öl dü. Hâ ris bin Kays da tuz lu ba lık ye miş ti. Ha ra re ti 
art tık ça art tı. Ne ka dar su iç tiy se kan ma dı. So nun da çat la dı. Ve lîd 
bin Mu gî re’nin de bal dı rı na de mir par ça sı bat tı. Ya ra sı iyi leş me di, 
çok kan kay bet ti ve; “Mu ham med’in Al lah’ı be ni öl dür dü” di ye fer-
yâd ede rek can ver di. Böy le ce her bi ri yap tık la rı nın kar şı lı ğı nı gör-
müş ol du. Ay rı ca müş rik le rin, ebe dî ola rak Ce hen nem’de ka la cak la-
rı, âyet-i ke rî me ler le bil di ril di.

Sev gi li Pey gam be ri miz (sal lal la hü aley hi ve sel lem), bir gün 
Ebü’l-As’a rast la dı. Ya nın dan ay rıl dık tan son ra Ha kem, Re sû lul lah 

60) Hicr sûresi, 15/95-97.
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efen di mi zin ar ka sın dan alay ede rek; ağ zı nı, yü zü nü ve vü cû du nu 
oy nat tı. Re sûl-i ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) Ha kem’in yap-
tık la rı nı nü büv vet nu ru ile gör dü ve öy le kal ma sı için duâ bu yu run-
ca, vü cû du nu bir tit re me al dı, öm rü nün so nu na ka dar öy le kal dı.

ES HÂB-I Kİ RÂ MA YA PI LAN İŞ KEN CE LER 
Müş rik ler sâ de ce Pey gam ber efen di mi ze ezi yet et mekle kalmı-

yor, O’nun şan lı Es hâ bı na da iş ken ce ya pı yor lar dı. Bil has sa fa kir, 
kim se siz olan la rı ter cih edi yor, el le rin den ge len, ak la ha yâ le sığ-
ma yan bas kı ve zul mü hiç çe kin me den ya pı yor lar dı. Bun lar dan bi ri 
de Bi lâl-i Ha be şî idi. Ü mey ye bin Ha lef is min de bir müş ri kin kö le si 
olan Hazret-i Bi lâl, Ebû Bekr-i Sıd dîk’ın vâ sı ta sı ile müs lü man ol-
muş tu. Ümey ye, on iki kö le sin den en çok Bi lâl’i sev di ği için, put hâ-
ne ye bek çi yap mış tı, Hazret-i Bi lâl, müs lü man olun ca, put hâ ne de ki 
bü tün put la rı sec de va zi ye ti ne ge tir di. 

Bu ha ber Ümey ye’ye ula şın ca, bü yük bir deh şe te ka pıl dı. Ça ğır-
tıp; “Sen müs lü man ol muş sun. Mu ham med’in Rab bi ne sec de edi-
yor muş sun, öy le mi?” di ye sor du. Hazret-i Bi lâl de; “Evet. Bü yük ve 
yü ce olan Al la hü te âlâ ya sec de ede rim” de di. Ümey ye, hoş lan ma dı ğı 
bu ce vâ bı alın ca, der hal ezi yet ve iş ken ce le ri ne baş la dı. Öğ le vak ti 
gü neş tam te pe ye gel di ğin de, onu so yar, sı cak tan kav rul muş taş la rı, 
çıp lak vü cû du na ko ya rak dağ lar dı. Ateş gi bi ya nan taş la rın bir kıs mı nı 
ar ka sı na, bâ zı sı nı da kar nı üze ri ne yığ dık tan son ra; “İs lâm dî nin den 
dön!.. Lât ve Uz zâ put la rı na îmân et” der, Hazret-i Bi lâl ise; “Al la hü 
te âlâ bir dir! Al la hü te âlâ bir dir!” di ye rek îmâ nı nı bil di rir di. 

Ümey ye bin Ha lef, onun bu sab rı nı gör dük çe de li ye dö ner, di-
ken ler üze rin de sürü te rek vü cû du nu ya ra lar ve iş ken ce eder di. 
Hazret-i Bi lâl, vü cû dun dan oluk gi bi akan kan la ra al dır ma dan; “Al-
lah’ım! Sen den ge le ne ra zı yım. Al lah’ım! Sen den ge le ne ra zı yım” 
der ve îmâ nın da se bat gös te rir di.

Hazret-i Bi lâl, bu hâ li ni şöy le an lat mış tır: “O ha bis Ümey ye, be ni, 
gü nün sı ca ğın da bağ la yıp, ge ce de azâb eder di. Sı cak bir gün idi. 
Her za man ki gi bi yi ne iş ken ce ye baş la dı. İs lâm’dan dön dür mek için; 
“Put la rı mı za tap! Mu ham med’in Al lah’ını in kâr et, in kâr et, in kâr et!” 
de dik çe; “Al lah bir dir! Al lah bir dir!” der dim. Hın cı nı al mak için, o gün 
çok bü yük bir ka ya yı göğ sü mün üze ri ne koy du. O an da ba yıl mı şım. 
Ayıl dı ğım da, üze rim de ki ka ya nın kalk mış ve gü ne şin bu lu ta gir miş 
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ol du ğu nu gör düm. Al la hü te âlâ ya şük ret tim ve ken di ken di me; “Ey 
Bi lâl! Ce nâb-ı Hak’dan ge len her şey gü zel dir, hoş tur” de dim.”

Ümey ye bin Ha lef, yi ne bir gün Bi lâl-i Ha be şî’ye iş ken ce yap-
mak için dı şa rı çı kar mış tı. El bi se le ri ni çı ka rıp sâ de ce bir don ile, 
ya kı cı sı cak ta kız gın kum la ra ya tı rıp, üze ri ne taş lar yığ mış tı. Müş-
rik ler top la nıp ağır iş ken ce ler ya pı yor lar; “Dî nin den dön mez sen se-
ni öl dü re ce ğiz” di yor lar dı. Bi lâl-i Ha be şî, bu da ya nıl maz iş ken ce ler 
al tın da; “Al lah bir dir! Al lah bir dir!” di yor du. Bu sı ra da sev gi li Pey-
gam be ri miz (sal lal la hü aley hi ve sel lem) ora dan ge çi yor du. Hazret-i 
Bi lâl-i Ha be şî’nin bu hâ li ni gö rün ce çok üzül dü; “Al la hü te âlâ nın 
is mi ni söy le mek se ni kur ta rır” bu yur du. 

Evi ne dön dük ten bi raz son ra, ya nı na Hazret-i Ebû Bekr gel di. 
Bi lâl-i Ha be şî’nin çek ti ği iş ken ce yi, Ebû Bekr-i Sıd dîk’a an la tıp; 
“Çok üzül düm” bu yur du, Hazret-i Ebû Bekr, he men ora ya git ti. 
Müş rik le re; “Bi lâl’e böy le yap mak la eli ni ze ne ge çer? Bu nu ba na 
sa tın” de di. “Dün yâ do lu su al tın ver sen sat ma yız. Fa kat, se nin kö len 
Âmir ile de ği şi riz” de di ler. Hazret-i Ebû Bekr’in kö le si Âmir, onun 
ti câ ret iş le ri ni ya par ve çok pa ra ka za nır dı. Ya nın da şah sî ma lın dan 
baş ka, on bin al tı nı var dı. Hazret-i Ebû Bekr’in yar dım cı sı olup, her 
işi ni yü rü tür dü. Fa kat kâ fir idi ve küf rün de ıs rar edi yor du. Hazret-i 
Ebû Bekr; “Âmir’i bü tün ma lı ve pa ra la rı ile, Bi lâl için si ze ver dim” 
bu yur du. Ümey ye bin Ha lef ve di ğer müş rik ler çok se vi nip; “Ebû 
Bekr’i al dat tık” de di ler. 

Hazret-i Ebû Bekr, he men Bi lâl-i Ha be şî’nin üze rin de ki ağır taş-
ları atıp aya ğa kal dır dı. Bi lâl-i Ha be şî, ağır iş ken ce ler se be biy le çok 
hâl siz leş miş ti. Elin den tu tup, doğ ru ca sev gi li Pey gam be ri mi zin hu-
zû ru na ge tir di. “Yâ Re sû lal lah! Bi lâl’i, bu gün Al lah rı zâ sı için âzâd 
et tim” de di. Re sû lul lah efen di miz, çok se vin di. Hazret-i Ebû Bekr’e 
çok duâ bu yur du. O sı ra da Ceb râ il (aley his se lâm); Ebû Bekr’in Ce-
hen nem’den uzak ol du ğu nu müj de le yen, Leyl sû re si nin 17 ve 18. 
âyet-i ke rî me le ri ni ge tir di. Âyet-i ke rî me ler de me âlen; “(Hazret-i 
Ebû Bekr gi bi) zi yâ de tak vâ sa hi bi olup, (şirk ve gü nah dan sa-
kı nıp) ma lı nı, Al la hü te âlâ nın ka tın da pak ol mak (ve va’d-i 
ilâ hî ye ka vuş mak) için hayr yo lun da har ca yan kim se, on dan 
(Ce hen nem’den) uzak laş tı rıl mış tır” buy rul du.

Hab bâb bin Eret haz ret le ri de dî nin den dön dü rül mek için zul-
me di len ler den di. Hazret-i Hab bâb da kim se siz di ve Üm mü En mâr 
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ad lı müş rik bir ka dı nın kö le si idi. Onu ko ru ya cak bir akrabâ sı ol ma-
dı ğı için, müş rik ler top la nır lar, mübârek vü cû du nu so yup, üze ri ni 
di ken ler le ta rar lar dı. Bâ zan da çıp lak vü cû du na de mir den göm lek 
giy di rip, gü neş al tın da bek le tir ler di. Gü neş te ve ya ateş te ısıt tık la rı 
taş la rı çıp lak vü cû du na bas tı rır lar; “Dî nin den dön! Lât ve Uz zâ’ya 
tap!” der ler di. Hab bâb da îmâ nın da ıs rar eder; “Lâ ilâ he il lal lah, Mu-
ham me dün re sû lul lah” di ye rek on la ra kar şı ko yar dı. 

Müş rik ler, bir gün top la nıp bir mey dan da ateş yak tı lar. Hazret-i 
Hab bâb’ı bağ la yıp, ge tir di ler. So ya rak, ate şin üze ri ne ya tır dı lar. Ya 
dî nin den dön dü re cek ler, ve ya ateş te ya ka cak lar dı. Ate şin or ta sı na 
sırt üs tü ya tı rı lan Hazret-i Hab bâb; “Al lah’ım! Hâ li mi gö rü yor, du ru-
mu mu bi li yor sun. Kal bim de ki îmâ nı sa bit et, bü yük bir sa bır ih sân 
ey le” di ye duâ edi yor du. Müş rik ler den bi ri aya ğıy la Hazret-i Hab-
bâb’ın göğ sü ne bas tı. Fa kat on lar, Al la hü te âlâ nın ina nan la rı ko ru-
du ğu nu bil mi yor lar dı. 

Yıl lar son ra bu hâ di se yi Hab bâb’a sor duk la rın da, sır tı nı açıp ya-
nık iz le ri ni gös te re rek; “Be nim için bir ateş yak tı lar, son ra sü rük le-
ye rek içi ne at tı lar. O ate şi an cak be nim etim sön dür müş tü” de di.

Hazret-i Hab bâb’a dı şar da böy le iş ken ce eder ler ken, sa hi bi Üm-
mü En mâr da, dî nin den dön dür mek için ateş te de mi ri kı zar tır ve 
ba şı na ba sa rak dağ lar dı. O, dî ni için bü tün bu acı la ra kat la nır, tek lif 
et tik le ri ni ye ri ne ge tir mez ve îmâ nın dan dön mez di.

Bir gün Hazret-i Hab bâb, sev gi li Pey gam be ri mi zin hu zûr la rı-
na çık tı ve; “Yâ Re sû lal lah! Müş rik ler dı şar da be ni gör dük le ri yer de 
ateş te ya kı yor lar. Ev de, sa hi bim Üm mü En mâr da kı zar tıl mış de-
mir le ba şı mı dağ lı yor. Du ânı zı is tir hâm edi yo rum!” de di. Son ra sır-
tın da ki ve ba şın da ki ya nık la rı gös ter di. Pey gam be ri miz bu hâ li ne 
çok acı dı, dî nin den dön me mek için çek ti ği ız dı râ ba, ya pı lan zul me 
da ya na ma dı ve; “Yâ Rab bî! Hab bâb’a yar dım et” di ye rek du âda 
bu lun du. Ce nâb-ı Hak, Re sû lü nün du âsı nı ânın da ka bul bu yur du ve 
Üm mü En mâr’ın ba şı na şid det li bir ağ rı ver di. Üm mü En mâr, ba şı-
nın ağ rı sın dan sa bah la ra ka dar in ler di. Çâ re ola rak ateş te kız dı rıl-
mış bir de mir le ba şı nın dağ lan ma sı nı söy le di ler. So nun da Hab bâb’ı 
ça ğı ra rak, de mir çu bu ğu ateş te kı zart ma sı nı ve ba şı nı dağ la ma sı nı 
em ret ti... Hazret-i Hab bâb da de mir le onun ba şı nı dağ lar dı...

İs lâm’ın ilk gün le rin de, müş rik ler, Hab bâb bin Eret’in du ru mu na 
pek al dı rış et mi yor lar dı. Fa kat her ge çen gün îmân eden le rin sa yı sı ar-
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tı yor du. So nun da, is ter is te mez bu işi cid di ye al ma ya mec bur ol muş-
lar dı. Ni hâyet Hazret-i Hab bâb’a olan iş ken ce le ri ni ar tır dı lar. Zi yâ de-
siy le vur du lar, döv dü ler, ya ra la dı lar, iş ken ce üs tü ne iş ken ce yap tı lar...

Bü tün bun la ra rağ men, Hazret-i Hab bâb îmâ nın dan zer re ka-
dar tâ viz ver me di. Fa kat ezi yet ve iş ken ce ler de da ya nıl maz hâ le 
gel miş ti. Olup bi ten le ri Kâ ina tın efen di si ne ar ze dip; “Yâ Re sû lal lah! 
Çek ti ği miz iş ken ce ler den kur tul ma mız için, duâ bu yu rur  mu su nuz?” 
de di. Bu nun üze ri ne Re sû lul lah efen di miz; “Siz den ön ce ki üm-
met ler için de öy le kim se ler var dı ki, de mir ta rak la de ri le ri, 
et le ri so yu lup ka zı nır dı da, bu iş ken ce yi ne on la rı dî nin den 
dön dü re mez di. Tes te re ile te pe sin den iki ye bö lü nür dü de, 
yi ne bu iş ken ce ler on la rı din le rin den ge ri çe vi re mez di. Al-
la hü te âlâ el bet te bu işi (is lâ mi yet’i) ta mam la ya cak tır. Bü-
tün din ler den üs tün kı la cak tır. Öy le ki, hay va nı na bi nip, 
San’a’dan Had ra mût’a ka dar tek ba şı na gi den kim se, Al la hü 
te âlâ dan baş ka sın dan kork ma ya cak, ko yun la rı hak kın da da 
kurt sal dır ma sın dan baş ka bir en di şe duy ma ya cak tır. Fa kat, 
siz ace le edi yor su nuz” bu yur du lar ve sır tı nı ok şa yıp duâ et ti ler. 
Re sû lul lah’ın rûh la ra gı da ve şi fâ olan bu la tif söz le ri, Hab bâb’ın 
acı la rı nı din dir miş ti.

Hazret-i Hab bâb’ın bil has sa az gın müş rik olan Âs bin Vâ il’den 
epey ce ala ca ğı var dı. Onu is te mek için ya nı na git ti. Âs bin Vâ il, 
Hab bâb’a; “Mu ham med’i in kâr et me dik çe sa na ala ca ğı nı ver mem” 
de yin ce, Hazret-i Hab bâb; “Val la hi ben ha yâ tım da ol du ğu gi bi öl-
dük ten son ra kab rim den kal kın ca da aslâ pey gam be ri mi red ve in-
kâr ede mem. Her şey den vaz ge çe rim, yi ne bu in kâ rı ya pa mam” ce-
vâ bı nı ver di. Bu nun üze ri ne Âs bin Vâ il; “Öl dük ten son ra di ri le cek 
mi yiz? Öy le bir şey var sa o za man ma lım da, ev lâ dım da ola cak. 
Bor cu mu, sa na o gün öde rim” de di.

Âs bin Vâ il’in bu söz le ri üze ri ne, Al la hü te âlâ Kur’ân-ı Kerîm de 
Mer em sû re si nin 77-79. âyet-i ke rî me le rin de me âlen şöy le bu-
yur du: “(Ey Ha bî bim!) Şim di şu âyet le ri mi zi in kâr eden ve; “El-
bet te ba na (kı ya met gü nü) mal ve ev lâd ve ri le cek tir” di yen ada mı 
(Âs ibn-i Vâ il’i) gör dün mü? O, gay bi bilmiş mi, yok sa Rah-
mân’ın hu zû run da bir söz mü al mış? Ha yır, öy le de ğil, biz 
onun de di ği ni ya za ca ğız. (Kı yâ met gü nü onun üze ri ne he sa ba 
çe ke ce ğiz) ve azâ bı nı da ço ğalt tık ça ço ğal ta ca ğız.”
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Müş rik ler iş ken ce de ka dın-er kek gö zet mez ler di. İlk müs lü man-
lar dan olan ve kim se si bu lun ma yan Zin nî re Hâ tûn da bir kö le idi. 
Müs lü man ol du ğu nu öğ re nen müş rik ler, ona da iş ken ce yap mak-
tan hiç çe kin me di ler. Zin nî re Hâ tûn, Lât ve Uz zâ put la rı na tap ma sı 
için zor la nır, bo ğa zı sı kı lır, ne fes ala ma yıp ba yı lın ca ya ka dar iş ken ce 
ya pı lır dı. Bu na rağ men dî nin den aslâ dön mez, on la rın de dik le ri ni 
tut maz dı. Bil has sa Ebû Cehl pek çok iş ken ce eder di. Bu yüz den 
Zin nî re’nin göz le ri gör mez ol muş tu. Bir ara Ebû Cehl; “Gör dün mü? 
Lât ve Uz zâ se nin gö zü nü kör et ti!” de yin ce, Zin nî re Ha tun, îmâ-
nı nın belirtisi ola rak; “Ey Ebû Cehl! Val la hi o, se nin de di ğin gi bi 
de ğil dir. Lât ve Uz zâ de di ğin put lar hiçbir işe ya ra maz, ken di le ri-
ne ta pan lar dan ve tap ma yan lar dan ha ber le ri yok tur. Be nim Rab bim, 
gö zü mün nû ru nu ver me ye ve be ni es ki hâ li me dön dür me ye el bet te 
kâ dir dir” de di. 

Ebû Cehl, Hazret-i Zin nî re’nin sar sıl maz îmâ nı kar şı sın da şa şı rıp 
kal dı. Al la hü te âlâ, Zin nî re’nin du âsı nı ka bul et miş, gö zü es ki sin-
den da ha iyi gö rür ol muş tu. Ebû Cehl ve Ku reyş müş rik le ri bu hâ li 
gör dük le ri hâl de inâd edip, îmân et me di ler. Üs te lik; “Bu da, pey-
gam ber le ri nin bir sih ri dir! Mu ham med’in yo lun da gi den akıl sız la ra 
şaş maz mı sı nız? Eğer on la rın git ti ği yol ha yır lı ve ger çek ol say dı, 
ön ce biz ona uyar dık. De mek, biz den ön ce bir kö le mi doğ ru yu bul-
du?” de di ler. 

Bu nun üze ri ne Al la hü te âlâ, Ah kâf sû re si nin 11. âyet-i ke rî me-
si ni inzal et ti. Me âlen; “O kâ fir ler, îmân eden ler için; “Eğer on da 
(İs lâ mi yet’te) bir ha yır ol say dı, bu hu sus ta on lar (fa kir ler, bî çâ re ler) 
bi zim önü mü ze ge çe mez ler, biz den ön ce, ona ko şa maz lar dı” de-
di ler. Hâl bu ki on lar, onun la (Kur’ân-ı Kerîm le mü’min ler gi bi) 
hi dâ ye te ka vuş ma dık la rı için (Kur’ân-ı Kerîmi in kâr et mek için); 
“Bu Kur’ân-ı ke rîm (Mu ham med’in or ta ya çı kar dı ğı) es ki bir ya lan-
dır” di ye cek ler dir” buy rul du.

DÂR-ÜL-ER KÂM
Sev gi li Pey gam be ri miz (sal lal la hü aley hi ve sel lem), müş rik le rin, 

Es hâ bı na yap tık la rı zu lüm ve iş ken ce le re çok üzü lü yor lar dı. İs lâ mi-
yet’in ya yıl ma sı ve öğ re nil me si için em ni yet li bir yer lâ zım dı. Efen-
di miz, bu mu kad des va zi fe için Hazret-i Er kâm’ın( 61) evi ni seç ti. Bu 

61) İbni Hacer, el-İsâbe, I, 28-29.
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ev, Sa fâ te pe si nin do ğu sun da, dar bir so kak için de ve yük sek çe bir 
yer de idi. Bu ra dan Kâ be-i mu az za ma ra hat ça gö rü lür dü. Evin gi riş 
ve çı kı şı, ge lip ge çen le ri kont rol et mek ba kı mın dan çok el ve riş li idi. 
Ay rı ca Hazret-i Er kâm, Mek ke’nin ile ri ge len le rin den, îti bâ rı yük-
sek bir zât idi. Ha bîb-i ek rem efen di miz, bu ev de Es hâ bı na İs la mi-
yet’i an la tı yor du. Ye ni müs lü man ola cak lar bu ra ya ge lip İs lâ mi yet’le 
şe ref e nir ler, Re sû lul lah efen di mi zin gö nül le re de vâ olan mübârek 
sözle ri ni din le mek le be re ket le nir ler di. Pey gam ber efen di mi zi, san ki 
baş la rı na kuş kon muş da ko nu şun ca uça cak mış gi bi ne fes al maz 
bir şe kil de din ler ler di. Mü bâ rek söz le ri ni, ade tâ yu tar ca sı na, hiç-
bir ke li me si ni ka çır ma dan, ez ber ler ler di. Pey gam be ri miz (sal lal la hü 
aley hi ve sel lem), gün düz le ri ni Er kâm’ın evi ne ayı rı yor ve sa bah-
tan ak şa ma ka dar Es hâ bı nı ye tiş tir mek le meşgûl oluyor lar dı. Bu ra sı 
müs lü man la rın ilk ka rar gâ hı, “Dâr-ül İs lâm” idi. İlk müs lü man lar 
bu ra da top la nır lar, böy le ce müş rik le rin her tür lü kö tü lük le rin den ko-
run muş olur lar dı.

Am mâr bin Yâ ser an la tı yor: “Dâr-ül-Er kâm’a” gi dip Re sû lul-
lah’ı gö re rek müs lü man ol mak is ti yor dum. Ka pı da Hazret-i Sü-
heyb’e rast la dım. “Bu ra da ne ya pı yor sun!” di ye sor du ğum da, ay nı 
su âli ba na sor du. Ben de; “Hazret-i Mu ham med’in huzûru na gi dip, 
söz le ri ni din le yip müs lü man ol mak is ti yo rum” de dim. O da; “Ben de 
bu nun için gel miş tim” de di. Be ra ber ce yük sek ve şe ref i huzûr la rı na 
gir dik. Bi ze İs lâm’ı arz et ti. Se ve rek müs lü man ol duk.”( 62)

Am mâr müs lü man lı ğı nı açık la mak tan çe kin me yen mü câ hid ler-
den bi ri idi. Di nin den dön me mek için en ağır iş ken ce le re kat la nır dı. 
Müş rik ler onu yal nız bul duk la rı za man, Ram da mev ki ine, Mek ke ka-
ya lık la rı na gö tü rür ler, el bi se le ri ni çı ka rıp, de mir göm lek giy di rir ler di. 
Bu şe kil de ya kı cı gü ne şin al tın da bek le ti lir ve iş ken ce edi lir di. Bâ-
zan da sır tı ateş le dağ la nır, bit mez tü ken mez iş ken ce le re uğ rar dı. 
Her de fa sın da; “İn kâr et!... İn kâr et!... Lât ve Uz zâ’ya tap da kur-
tul!..” der ler di. Hazret-i Am mâr, bu da ya nıl maz iş ken ce le re bü yük 
bir sa bır la; “Rab bim Al lah, pey gam be rim Mu ham med (aley his se-
lâm) dır” di ye rek kar şı lık ve rir di. Müş rik ler bu na da ha çok si nir le nir-
ler, göğ sü üze ri ne, sı cak tan yan mış ka ya la rı ko yar lar, bâ zan da ku yu 
içi ne ata rak su da boğ ma ya ça lı şır lar dı. Am mâr bin Yâ ser bir gün 

62) İbni Sa’d,  et-Tabakât, III, 227; Hâkim, el-Müstedrek, III, 449; İbni Asâkir, Târih-i 
Dımeşk, XXIV, 219.
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sev gi li Pey gam be ri mi zin huzûr la rıy la şe ref en di ğin de; “Yâ Re sû lal-
lah! Müş rik le rin bi ze yap tı ğı iş ken ce ler son had di ne var dı” de yin ce, 
Pey gam be ri miz (sal lal la hü aley hi ve sel lem), Hazret-i Am mâr’ın hâ-
li ne acı dı lar ve; “Sabr edi niz ey Yah zân’ın ba ba sı!” bu yur duk tan 
son ra; “Yâ Rab bî! Am mâr ai le sin den hiç kim se ye Ce hen nem 
aza bı nı tat tır ma” di ye duâ et ti ler.

İLK ŞE HÎD 
Hazret-i Am mâr’ın ba ba sı Yâ ser, an ne si Sü mey ye, kar de şi Ab-

dul lah ai le ce müs lü man ol muş lar dı. Müş rik ler, Hazret-i Am mâr’a 
yap tık la rı iş ken ce ler den da ha faz la sı nı an ne si ne, ba ba sı na ve kar-
de şi ne ya par lar dı. İş ken ce sı ra sın da, kü für olan söz le ri ni bun la ra 
söy let mek is ter ler, on lar da; “De ri mi zi yüz se niz, eti mi zi di lim di-
lim doğ ra sa nız, si zi din le me yiz” di ye ce vap ve rir ler; “Lâ ilâ he il lal-
lah, Mu ham me dün Re sû lul lah” der ler di. Yi ne bir gün Bat hâ de ni len 
yer de, Yâ ser ai le si ne top lu ca iş ken ce ya pı lır ken, Pey gam be ri miz 
(sal lal la hü aley hi ve sel lem) ora dan ge çi yor du. Es hâ bı nın bu da-
ya nıl maz iş ken ce le ri ni gö rün ce çok üzül dü ler. Hazret-i Yâ ser; “Yâ 
Re sû lal lah! Za ma nı mız hep böy le iş ken ce ile mi ge çe cek?” di ye 
su âl edin ce, Efen di miz; “Sab re di niz ey Yâ ser ai le si! Se vi ni niz 
ey Am mâr ai le si! Hiç şüp he siz, si zin mü kâ fat ye ri niz Cen-
net’tir” bu yur du.

Yi ne bir gün, Mek ke müş rik le ri, Am mâr’a ateş le ezi yet ve iş ken-
ce edi yor lar dı. Re sû lul lah efen di miz ora yı teş rif et ti ler; “Ey ateş! 
İb ra him’e (aley his se lâm) ol du ğun gi bi, Am mâr’a da se rin ve 
se lâ met ol!” bu yur du lar. 

Yi ne Yâ ser ai le si ni iş ken ce ye tâ bi tut tuk la rı bir gün de, Hazret-i 
Yâ ser’i ve oğ lu Hazret-i Ab dul lah’ı ok la şe hîd et ti ler. Ebû Cehl, 
Hazret-i Sü mey ye’nin mübârek ayak la rı nı ip le bağ lat tı. İp le rin uç la-
rı na da iki de ve yi bağ la tıp, ay rı is ti kâ met ler de sü re rek Hazret-i Sü-
mey ye’yi par ça lat tı ve şe hîd et ti. Mer ha met siz, gad dar, zâ lim Ebû 
Cehl ve di ğer müş rik le rin, iş ken ce ler le Yâ ser ai le si ni şe hîd et tik le ri 
ha be ri ni Pey gam ber efen di miz ve Es hâb-ı ki râm aley hi mür rıd vân 
duy duk la rın da, pek zi yâ de üzül dü ler. Bu olay, Es hâ bın bir bir le ri ne 
da ha çok bağ lan ma sı na ve ke net len me si ne se beb ol du.( 63)

63) İbni Ebî Şeybe, el-Musannef, VIII, 42; İbni Sa’d,  et-Tabakât, VIII, 264; Süheylî, 
Ravzü’l-ünüf, II, 86.
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Es hâb-ı ki râm, na maz kı la cak la rı za man kim se nin bu lun ma dı-
ğı yer le re gi der ler, ora da ibâ det le ri ni giz li ce ya par lar dı. Yi ne böy le 
bir gün; Sa’d bin Ebî Vak kas, Sa’îd bin Zeyd, Ab dul lah bin Mes’ûd, 
Am mâr bin Yâ ser, Hab bâb bin Eret, Mek ke vâdi le rin den Ebû Düb 
de ni len mev kî de na maz kı lı yor lar dı. O sı ra da, on la rı ta kip eden Ah-
nes bin Şerik ve bâ zı müş rik ler yan la rı na ge lip ibâ det le riy le alay 
et me ye, kö tü le me ye baş la dı lar. Bu na da ya na ma yan Hazret-i Sa’d 
bin Ebî Vak kas ve ar ka daş la rı, müş rik le re hü cum et ti ler. Hazret-i 
Sa’d, eli ne ge çir di ği bir de ve ke mi ği ni, kâ fir ler den bi ri nin ka fa sı na 
vu ra rak yar dı. Müş rik ler kor ka rak kaç tı lar. Böy le ce müs lü man lar ilk 
de fa, kâ fir ka nı akıt mış ol du lar.

EBÛ ZERR-EL-GI FÂ RÎ’NİN MÜS LÜ MAN OL MA SI
İn san lar, bi rer-iki şer hi dâ ye te ka vu şu yor ve İs lâm’ın nu ru Mek ke 

dı şın da da ya yı la rak âle mi ay dın lat ma ya baş lı yor du.

İs lâm’ın do ğuş ha be ri ve ya yı lı şı kar şı sın da, müş rik ler en gel le me 
yol la rı na başvu ru yor lar dı. Ni hâyet bu ha ber, Be nî Gı fâr kabîle si ne 
de ulaş tı. Ebû Zerr-El-Gı fâ rî bu ha be ri işi tir işit mez kar de şi Üneys’i 
Mek ke’ye gön de rip, du ru mu araş tır ma sı nı is te di. Üneys, Mek ke’ye 
gi dip, Pey gam ber efen di mi zin mec li sin de bu lun du. Hay ran ka la rak 
ge ri dön dü. Kar de şi Ebû Zer haz ret le ri; “Ne ha ber ge tir din?” di ye 
so run ca; “Efen di miz! Val la hi hep hay rı, iyi li ği em re den ve kö tü lük-
ler den sa kın dı ran pek yü ce bir zât gör düm” de di. 

Ebû Zerr-El-Gı fâ rî; “Pe ki, in san lar O’nun hak kın da ne di yor lar?” 
de yin ce, za ma nın meş hur şâ ir le rin den olan kar de şi Üneys; “Şâir, 
kâ hin, si hir baz di yor lar. Fa kat O’nun söz le ri kâ hin le rin, si hir baz la rın 
söz le ri ne ben ze mi yor. Ay rı ca söy le dik le ri ni, şâ ir le rin her çe şit şi ir le-
riy le kar şı laş tır dım. On la ra da ben ze mi yor. Ben ze ri ol ma yan bu söz-
ler hiç kim se nin sö züy le de öl çü le mez. Val la hi, o zât hak kı bil di ri yor, 
doğ ru yu söy lü yor. O’na inan ma yan lar ya lan cı ve sa pık lık için de dir-
ler” di ye ce vap ver di.

Ebû Zerr-El-Gı fâ rî bu ha ber üze ri ne Mek ke’ye git me ye ve Pey-
gam ber efen di mi zi gö rüp müs lü man ol ma ya ka rar ver di. Eli ne bir 
değ nek ve bi raz da azık ala rak, şevk le Mek ke’nin yo lu nu tut tu. Mek-
ke’ye va rın ca, hâ li ni kim se ye an lat ma dı. Çün kü müş rik ler, Pey gam ber 
efen di mi ze ve ye ni müs lü man olan la ra şid det li düş man lık ya pı yor-
lar, ezi yet le ri ni de git gi de art tı rı yor lar dı. Bil has sa müs lü man olan, 
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kim se siz ve ga rip kim se le re pek faz la iş ken ce ya pı yor lar dı. Ebû Zer, 
Mek ke’de kim se yi ta nı mı yor du. Ga rib ve ya ban cı idi. Bu ba kım dan 
kim se ye bir şey sor ma dı. Kâ be’nin ya nın da Re sû lul lah’ı gör mek için 
fır sat kol lu yor, ne re de ol du ğu nu öğ ren mek için bir işa ret arı yor du.

Ak şam üs tü bir so kak kö şe si ne çe kil di. Hazret-i Ali, Ebû Zerr’i 
gör dü. Ga rîb ol du ğu nu an la ya rak evi ne gö tür dü. Hâ li ni sor ma yın ca 
Ebû Zer sır rı nı aç ma dı. Sa bah olun ca tek rar Kâ be’ye git ti. Ak şa-
ma ka dar do laş tı ğı hâl de is te ği ne ula şa ma mış tı. Ön ce ki ye re gi-
dip otur du. Hazret-i Ali, o ge ce yi ne ora dan ge çi yor du. “Bu bî çâ re 
hâ lâ evi ni öğ re ne me miş” di ye rek tek rar gö tür dü. Sa bah le yin yi ne 
Bey tul lah’a git ti ve otur du ğu kö şe ye çe kil di. Hazret-i Ali tek rar evi-
ne dâvet et ti. Bu de fa ne re den ve ni çin gel di ği ni sor du. Ebû Zer 
haz ret le ri de; “Eğer ba na doğ ru bil gi ve re ce ği ne kat’î söz ve rir sen, 
söy le rim” de di. Hazret-i Ali; “Söy le, hâ li ni kim se ye aç mam” de yin-
ce, Ebû Zerr-il-Gı fâ rî; “Bu ra da bir pey gam be rin çık tı ğı nı işit tim. 
O’nun la gö rüş mek ve O’na ka vuş mak için gel dim” de di. Hazret-i 
Ali Efen di miz; “Sen doğ ru yu bul dun, akıl lı lık et tin. Şim di ben o 
zâ tın ya nı na gi di yo rum. Be ni tâ kib et, be nim gir di ğim eve sen de 
gir. Eğer yol da sa na bir kim se nin za rar ve re ce ği ni an lar sam, ayak-
ka bı mı dü zel ti yor muş gi bi dav ra nı rım. O za man bek le me den be ni 
ge çip yü rür sün” de di. 

Ebû Zerr-El-Gı fâ rî, Hazret-i Ali’yi tâ kib et ti. So nun da Pey gam-
be ri mi zin mübârek yü zü nü gör mek le şe ref en di ve “Es se lâ mü aley-
küm” di ye rek se lâm ver di. Bu se lâm İs lâm’da ve ri len ilk se lâm ve 
Ebû Zerr-El-Gı fâ rî de ilk se lâm la yan kim se ol du. Pey gam ber efen-
di miz se lâ mı na ce vap ve rip; “Al la hü te âlâ nın rah me ti üze ri ne 
ol sun” bu yur du. Pey gam ber efen di miz; “Sen kim sin?” di ye so-
run ca; “Ben Gı fâr ka bî le sin de nim” de di. “Ne za man dan be ri bu-
ra da sın?” bu yur du. “Üç gün üç ge ce den be ri bu ra da yım.” “Se-
ni kim do yur du?” bu yu run ca; “Zem zem’den baş ka bir yi ye cek, 
içe cek bu la ma dım. Zem ze mi iç tik çe hiçbir aç lık ve su suz luk duy-
ma dım” de di. Pey gam be ri miz; “Zem zem mü bâ rek tir. Aç ola nı 
do yu rur” bu yur du. Bun dan son ra Ebû Zerr-El-Gı fâ rî, Pey gam ber 
efen di mi ze; “Ba na İs lâm’ı bil dir” de di. Pey gam be ri miz, ona Ke li-
me-i şe hâ de ti oku du, o da söy le ye rek, İs lâ mi yet ile şe ref e nip, ilk 
müs lü man lar ara sı na ka rış tı.( 64)

64) Buhârî, “Menâkıb”, 11; “Fezâil-üs-Sahabe”, 62;  Beyhekî, Delâil-ün-nübüvve, II, 83.
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Ebû Zerr-El-Gı fâ rî haz ret le ri, müs lü man ol duk tan son ra Pey-
gam be ri mi ze; “Yâ Re sû lal lah! Se ni hak pey gam ber gön de ren Ce-
nâb-ı Hakk’a ye mîn ede rim ki, ben bu nu müş rik le rin ara sın da açık-
ça söy le ye ce ğim” de di. Kâ be ya nı na gi dip, yük sek ses le; Ey Ku reyş 
top lu lu ğu! “Eş he dü en lâ ilâ he il lal lah ve eş he dü en ne Mu ham me-
den ab dü hû ve Re sû lüh - Ben şe hâ det ede rim ki, Al la hü te âlâ dan 
baş ka ilâh yok tur. Mu ham med (aley his se lâm) O’nun ku lu ve re sû lü-
dür” de di. Bu nu işi ten müş rik ler, he men üze ri ne hü cum et ti ler. Taş, 
so pa ve ke mik par ça la rıy la vu ra rak kan için de bı rak tı lar. 

Bu hâ li gö ren Hazret-i Ab bâs; “Bı ra kın bu ada mı, öl dü re cek-
si niz! O, si zin ti câ ret ker va nı nı zın geç ti ği yol üze rin de otu ran bir 
kabîle den dir. Bir da ha ora dan na sıl ge çe cek si niz” de di. Ebû Zer 
haz ret le ri ni müş rik le rin elin den kur tar dı. Ebû Zer, müs lü man ol mak-
la şe ref en me nin ver di ği se vinç le ye rin de du ra mı yor du. Er te si gün 
yi ne Kâ be’nin ya nın da Ke li me-i şe hâ de ti yük sek ses le, ba ğı ra ba ğı-
ra söy le di. Müş rik ler bu de fa da döv dü ler. Ye re yı kıl dı. Yi ne Hazret-i 
Ab bâs ye ti şip, el le rin den kur tar dı.

Ebû Zerr-El-Gı fâ rî haz ret le ri ne, Pey gam ber efen di miz (sal lal la hü 
aley hi ve sel lem) ken di mem le ke ti ne dön me si ni ve ora da İs lâ mi yet’i 
yay ma sı nı emir bu yur du. Bu emir üze ri ne ken di kabîle si ara sı na dö nüp, 
on la ra Al la hü te âlâ nın bir li ği ni, Mu ham med (aley his se lâm)ın O’nun 
resûlü ol du ğu nu an lat tı. Bil dir dik le ri nin ger çek ve doğ ru ol du ğu nu, 
tap tık la rı put la rın bâ tıl, boş ve mâ nâ sız lı ğı nı söy le di. Ken di si ni din-
le yen ka la ba lık tan, bir kıs mı îti râz et me ye baş la dı. Bu sı ra da, ka bî le-
nin re isi Haf âf, ba ğı ran la rı sus tur du ve; “Du run, din le ye lim ba ka lım ne 
an la ta cak” de di. Bu nun üze ri ne, Ebû Zer haz ret le ri şöy le de vam et ti: 

“Ben müs lü man ol ma dan ön ce, bir gün Nu hem pu tu nun ya nı na 
gi dip, önü ne süt koy muş tum. Bir kö pe ğin yak la şıp sü tü iç ti ği ni ve pu-
tun üze ri ne pis le di ği ni gör düm. Pu tun bu na mâ ni ola cak gü ce sa hip 
ol ma dı ğı nı ya kî nen an la dım. Kö pe ğin bi le hakâret et ti ği pu ta tap mak 
na sıl ho şu nu za gi der? Bu de li lik de ğil mi dir? İş te si zin tap tı ğı nız bu-
dur.” Her kes ba şı nı eğ miş du ru yor du. İç le rin den bi ri; “Pe ki se nin bah-
set ti ğin Pey gam ber ne yi bil di ri yor? O’nun doğ ru söy le di ği ni na sıl an-
la dın?” de yin ce, Ebû Zer haz ret le ri yük sek ses le; “O, Al la hü te âlâ nın 
bir ol du ğu nu, O’ndan baş ka ilâh ol ma dı ğı nı, O’nun her şe yi ya ra tan ve 
her şe yin mâ li ki, sa hi bi ol du ğu nu bil di ri yor... İn san la rı O’na îmân et-
me ye ça ğı rı yor... İyi li ğe, gü zel ah lâ ka ve yar dım laş ma ya dâvet edi yor. 
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Kız ço cuk la rı nı di ri di ri göm me nin ve yap tı ğı nız di ğer her tür lü kö tü lü-
ğün, hak sız lı ğın, zul mün çir kin li ği ni ve bun lar dan sa kın ma yı bil di ri yor” 
de di ve İs lâ mi yet’i uzun uzun açık la dı. Ka bi le si nin için de bu lun du ğu 
sa pık lı ğı bir bir sa yıp dök tü. Son ra bun la rın za rar la rı nı ve çir kin li ği ni 
an lat tı. Onu din le yen ler ara sın da baş ta kabîle re îsi Haf âf ve ken di 
kar de şi Üneys ol mak üze re pek çok kim se müs lü man ol du.( 65)

KÂ BE’DE AÇIK TAN KUR’ÂN-I KERÎM OKUN MA SI
Es hâb-ı ki râm bir gün ten hâ bir yer de top lan mış lar, ko nu şu yor-

lar dı; “Val la hi Re sû lul lah’dan baş ka şu Ku reyş li müş rik le re Kur’ân-ı 
ke rî mi açık tan din le te bi len bir kim se çık ma dı. On la ra açık tan 
Kur’ân-ı ke rî mi oku yup din le te cek bir kim se var mı dır?” de di ler. 
Ora da Ab dul lah bin Mes’ûd haz ret le ri de var dı. “Ben din le ti rim!” 
bu yur du. Es hâ bın bâ zı la rı; “Ey Ab dul lah! Müş rik le rin sa na bir za rar 
ve re ce ğin den kor ka rız. Biz öy le bir kim se is ti yo ruz ki, ge rek ti ği za-
man ken di ni müş rik ler den ko ru ya bi le cek bir kav mi ve kabîle si bu-
lun sun” de yin ce, “Siz, ba na mü saa de edin, gi de yim. Ce nâb-ı Hak 
be ni mu ha fa za eder” di ye ıs rar et ti. 

Er te si gün kuş luk vak ti Ma kâm-ı İb ra him’e var dı. Müş rik ler ora-
da top lan mış lar dı. İbn-i Mes’ûd ayak ta Bes me le-i şerîfe çek ti ve 
Rah mân sû re si ni oku ma ya baş la dı. Müş rik ler bir bir le ri ne; “Üm mü 
Abd’in oğ lu ne söy lü yor? Her hal de Mu ham med’in ge tir di ği şey le ri 
oku yor” di ye rek üze ri ne yü rü dü ler. Yum ruk, tek me ve to kat lar la yü-
zü nü, gö zü nü mo rar ta rak be lir siz hâ le ge tir di ler. Fa kat o, to kat ve 
yum ruk lar al tın da oku ma ya de vam edi yor du. Yü zü, gö zü, ya ra be re 
içe ri sin de Es hâb-ı ki râ mın ya nı na dön dü. Es hâb-ı ki râm bu na çok 
üzül dü ler; “Zâ ten biz se nin bu âkı be te uğ ra ya ca ğın dan kork muş tuk. 
Ni hâyet kork tu ğu muz ba şı na gel di” de di ler. 

Fa kat Ab dul lah ib ni Mes’ûd hiç üz gün de ğil di; “Al la hü te âlâ nın 
düş man la rı nı ben bu gün kü ka dar za yıf gör me dim. İs ter se niz ya rın 
sa bah, on la ra bir o ka dar da ha din le te bi li rim” bu yur du. Es hâb-ı ki-
râm; “Ha yır, sa na bu ka da rı ye ter. O azı lı kâ fir le re hoş lan ma dık la rı 
şe yi din let tin” de di ler.( 66)

65) Buhârî, “Menâkıb”, 10; “Fezâil-üs-Sahabe”, 62;  İbni İshâk, es-Sire, s, 122-123;  
Beyhekî, Delâil-ün-nübüvve, II, 83.

66) İbni İshâk, es-Sire, s, 166; İbni Hişâm, es-Sire, I, 314-315;  
Taberî, Târih, II, 234-235.
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TU FEYL BİN AMR’IN MÜS LÜ MAN OL MA SI 
Pey gam be ri miz (sal lal la hü aley hi ve sel lem) Mek ke’de İs lâ mi-

yet’i açık ça yay ma ya baş la dı ğı yıl lar da, ge ce-gün düz in san la ra na-
si hat ve ri yor, on la rı, İs lâm dî ni ne dâvet edi yor du. Mek ke li müş rik ler, 
Re sû lul lah efen di mi zin bu gay ret le ri ni bo şa çı kar mak için ça ba lı-
yor lar dı. O’nun an lat tık la rı nı ka bul edip îmân eden le re, her tür lü ya-
lan, if i ra ve iş ken ce yi re va gö rü yor lar dı. Pey gam ber efen di miz le 
gö rü şen, ko nu şan bi ri ni gör dü ler mi, he men ya nı na va rı yor lar, O’nu 
din le me me si ve an lat tık la rı na inan ma ma sı için her tür lü hi le ye, ya-
la na baş vu ru yor lar dı. Dı şa rı dan Mek ke’ye ge len le ri O’nun la gö rüş-
tür me mek için, el le rin den ge le ni yap mak tan ge ri dur mu yor lar dı.

Müs lü man la rın, sı kın tı için de ol duk la rı ve kâ fir ler den ezi yet çek-
tik le ri bir za man da, Tu feyl bin Amr ed-Dev sî Mek ke’ye gel miş ti. 
Bu nu gö ren müş rik le rin ön der le ri, ya nı na gi de rek; “Ey Tu feyl! Sen, 
bi zim mem le ke ti mi ze gel din. Ara mız da or ta ya çı kan Ab dül mut ta-
lib’in ye ti mi nin, şa şı la cak bir çok hâl le ri var dır. Söy le di ği söz ler si hir 
gi bi dir. Oğ lu nu ba ba sın dan, kar de şi kar deş ten, ko ca yı ka rı sın dan 
ayı rı yor! Or ta ya at tı ğı fi kir ler le, or ta lı ğı ka rış tı rı yor, O’nun sö zü nü 
işi ten oğul, ba ba sı na bak mı yor. O’na tâ bi olu yor. Ar tık kim se bir bi-
ri ni din le me yip, müs lü man olu yor. Kor ka rız ki, bi zim ba şı mı za ge len 
bu ay rı lık be lâ sı, se nin le kav mi nin ba şı na da ge lir. Sa na na si ha ti miz 
ol sun, O’nun la sa kın ko nuş ma. Ne O’na bir söz söy le, ne de O’nun 
sö zü nü din le. An lat tık la rı na ku lak as ma! Çok dik kat li ol. Bu ra da faz-
la da kal ma. He men çe kip git!” de di ler. Bun dan son ra sı nı Tu feyl bin 
Amr şöy le an la tı yor: 

“Ye min ede rek söy lü yo rum, bu sö zü o ka dar çok söy le di ler ki, 
ar tık O’nun la ko nuş ma ma ya ve sö zü nü aslâ din le me me ye ka-
rar ver dim. Hat tâ Kâ be’ye gir di ğim za man, ne olur ne ol maz bel ki 
söz le ri ni du ya rım en di şe siy le ku lak la rı ma pa muk bi le tı ka mış tım. 
Er te si gün, sa bah le yin Kâ be’ye git tim. Resûl (aley his se lâm)ın ora-
da na maz kıl dı ğı nı gör düm. O’na ya kın bir yer de dur dum. Ce nâb-ı 
Hakk’ın hik me ti ola rak, oku duk la rın dan bâ zı sı ku la ğı ma çarp tı. İşit-
ti ğim söz ler ne ka dar gü zel di. Ken di ken di me; “Ben, iyi yi kö tü yü 
ayırt ede me ye cek bir adam de ği lim. Hem de şâ irim. Bu nun söy-
le dik le ri ni ne di ye din le me ye yim? Söz le ri ni gü zel bu lur sam ka bul 
ede rim, gü zel gel mez se terk ede rim” de dim. Ve bir ta ra fa giz le nip, 
Re sû lul lah na ma zı nı kı lıp evi ne ha re ket edin ce ye ka dar ora da bek-
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le dim. Son ra pe şin den git tim. Evi ne gi rin ce, ben de gir dim ve; “Yâ 
Mu ham med (aley his se lâm)! Ben bu di ya ra gel di ğim de, se nin kav-
min ba na şöy le şöy le de di ler. Sen den uzak dur ma mı is te di ler. Kor-
kum dan sö zü nü işit me mek için ku lak la rı ma pa muk tı ka dım. Ama 
Al la hü te âlâ se nin oku duk la rın dan bir mik ta rı nı işit tir di. On la rı pek 
gü zel bul dum. Şim di sen, ba na ne söy le ye cek sen bil dir! Ka bûl et-
me ye ha zı rım” de dim. Re sû lul lah efen di miz ba na İs lâ mi yet’i an lat tı 
ve Kur’ân-ı ke rîm den bir mik tar oku du. Ye mîn ede rim ki, öm rüm de 
bun dan da ha gü zel söz işit me miş tim. He men Ke li me-i şe hâ det 
ge ti rip müs lü man ol dum.”

O an da de dim ki: “Yâ Re sû lal lah! Ben, kav mim de sö zü din le nen, 
iti bar lı bir kim se yim. Hiçbi ri sö züm den dı şa rı çık maz. Gi dip, on la rı 
da, İs lâm dî ni ne dâvet ede yim. Duâ edi niz de, Al la hü te âlâ be nim 
için bir alâ met, bir ke ra met bu yur sun! Böy le ce o alâ met, kav mi mi 
İs lâ mi yet’e dâvet eder ken ba na bir ko lay lık, bir yar dım ol sun!” Bu 
ri cam üze ri ne Re sû lul lah efen di miz; “Ey Al lah’ım! Onun için bir 
âyet, alâ met ya rat!” di ye duâ bu yur du.

Bun dan son ra ken di bel de me dön düm. Ka ran lık bir ge ce de, kav-
mi min otur du ğu su ba şı na ba kan te pe ye var dı ğım za man, al nım da 
kan dil gi bi bir nûr pey da ol du ve ışık ver me ye baş la dı. O za man 
duâ edip; “Ey Al lah’ım! Bu nu ru al nım dan baş ka bir ye re nak let! 
Devs kabîle si nin câ hil le ri gö rüp de, dî nin den dön dü ğü için, Al lah, 
onun al nın da ilâ hî bir ce za ola rak bu nu çı kar dı san ma sın lar!” de-
dim. O nûr, he men elim de ki kam çı nın ucu na ge lip kan dil gi bi asıl dı. 
Ka bi le min yur du na yak la şıp da, yo kuş tan aşa ğı ya in me ye baş la dı-
ğım sı ra da, ora da bu lu nan lar, elim de ki kam çı nın ba şın da kan dil gi bi 
par la yan nu ru bir bir le ri ne gös te ri yor lar dı. 

Bu va zi yet te yo kuş tan aşa ğı ya inip evi me gel dim. Ya nı ma ilk 
ön ce, ba bam ge lip, be ni bu hâl de gör dü. Ba na olan sev gi sin den 
boy nu ma sa rıl dı. Ba bam çok yaş lıy dı. Ona de dim ki: “Ey ba ba cı-
ğım! Eğer ev vel ki hâ lin üze re ka lır san, ne ben sen de nim, ne de 
sen ben den sin!” Bu sö zü mü işi tin ce ba bam şa şır dı ve; “Se be bi 
ne ey oğ lum!” di ye sor du. Ona ce vap ola rak; “Ben ar tık Mu ham-
med (aley his se lâm)ın dî ni ne gi rip müs lü man ol dum” de dim. Bu nun 
üze ri ne ba bam; “Oğ lum, ben de se nin gir di ğin dî ne gir dim. Se nin 
dî nin be nim de dî nim ol sun!” de yip, he men Ke li me-i şe hâ det ge-
ti re rek müs lü man ol du. Bun dan son ra İs lâm dî nin den bil di ği mi ona 
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öğ ret tim. Son ra, yı ka nıp te miz el bi se ler giy di. Da ha son ra ya nı ma 
ha nı mım gel di. Ona da ay nı şey le ri söy le dim. O da ka bul edip müs-
lü man ol du.

Sa bah olun ca, Devs ka bî le si nin içi ne çık tım. Bü tün Devs li le re 
İs lâ mi yet’i an lat tım. On la rı da dâvet et tim. Fa kat ka bul len me de ağır 
dav ran dı lar. Hat tâ çok za man mu ha le fet et ti ler. Gü nah ve kö tü lük 
olan iş le rin den el çek me di ler. Da ha da ile ri gi dip göz, kaş ha re ket-
le ri ya pa rak be nim le alay et ti ler; fa iz ve ku ma ra düş kün lük le rin den 
söz le ri mi din le me di ler. İs lâ mi yet’e uy mak tan ka çın dı lar. Al lah’a ve 
Pey gam be ri ne âsî ol du lar.

Bir müd det son ra Mek ke’ye ge lip, kav mi mi Re sû lul lah’a şi kâ-
yet ede rek; “Yâ Re sû lal lah! Devs kabîle si, Al la hü te âlâ ya âsî ol du lar. 
İs lâm’a gir me le ri için yap tı ğım dâveti ka bul et me di ler. On lar için 
duâ bu yu run!” de dim. Her ke se şef at ve mer ha me ti çok olan sev-
gi li Pey gam be ri miz, el le ri ni açıp kıb le ye dö ne rek; “Yâ Rab bî! Devs 
hal kı na doğ ru yo lu gös ter de, on la rı İs lâm dî ni ne ge tir!” di ye 
duâ et ti ler. Ba na da; “Kav mi ne dön,’ On la rı gü ler yüz le ve tat lı 
dil le İs lâ mi yet’e dâvet et me ye de vam et! Ken di le ri ne yu-
mu şak dav ran!” bu yur du lar. He men mem le ke ti me gel dim, Devs 
hal kı nı İs lâm’a dâvet ten hiç boş kal ma dım.”( 67)

PA NA YIR LAR DA DÂVET
Her se ne çe şit li şe hir ler de ki in san lar, bel li gün ler de Kâ be-i mu-

az za ma yı ziyâ ret et mek için Mek ke’ye ge lir ler di. Re sûl-i ek rem (sal-
lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz de ge len le ri kar şı la yıp, her gru ba 
İs lâ mi yet’i an la tır, Al la hü te âlâ nın bir, ken di si nin hak pey gam ber ol-
du ğu nu ve kur tu lu şun bun da bu lun du ğu nu bil di rir ler di. Bir gün Ve lîd 
bin Mu gî re, müş rik le ri top la yıp; 

“Ey Ku reyş ce mâ ati! Yi ne Kâ be’yi ziyâ ret et me mev si mi gel di. 
Mu ham med’in se si, âle me ya yıl mış tır. Arab ka bî le le ri ya nı na ge lip, 
tat lı söz le ri ne meyl eder ler ve dî ni ne gi rer ler. Bu na bir ted bir dü-
şün mek lâ zım dır. He pi miz an la şa lım, O’nun hak kın da bir şey söy le-
ye rek bir bi ri mi zi ya lan cı çı kar mış ol ma ya lım” de di. Ku reyş li ler; “Ey 
Ab di şems’in ba ba sı! İçi miz de en ile ri gö rüş lü olan sen sin. Sen, ne 
söy le ye lim der sen, biz de onu söy le riz” de di ler. Ve lîd; “Ha yır, siz 

67) İbni Hişâm, es-Sire, I, 382,385; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, II, 168; Şemseddin Şâmî, 
Sübülü’l-Hüdâ, II, 417.
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söy le yin ben din le ye yim” de yin ce, on lar; “Kâ hin di ye lim” de di ler. 
Ve lîd der hâl îti râz et ti ve; “Ha yır! Ye mîn ede rim ki, O kâ hin de ğil dir. 
Biz, çok kâ hin gör dük. Doğ ru yu da ya la nı da hiç çe kin me den söy-
ler ler. Mu ham med’in oku du ğu şey ler, kâ hin le rin uy dur du ğu şey le re 
hiç ben ze mi yor. Son ra biz, şim di ye ka dar Mu ham med’den bir ya lan 
da işit me dik. Eğer böy le söy ler sek kim se inan maz” de di. Bu de fa; 
“Mec nûn dur, de li dir di ye lim” de di ler. Ve lîd yi ne îti râz ede rek; “Ha yır! 
Ye mîn ede rim ki O, bir mec nûn ve de li de de ğil dir. Biz de li ve mec-
nûn la rı bi li riz, de li lik alâ met le rin den de an la rız. O’nun ne bo ğul ma-
sı, ne çır pı nıp tit re me si, ne de ev ham lan ma sı var dır. Böy le söy ler-
sek bi zi tek zîb edip ya lan lar lar” de di. Ku reyş li ler; “Şâir dir di ye lim...” 
de di ler. Ve lîd yi ne îti râz et ti ve; “O şâ ir de de ğil dir! Biz, şi irin her 
çe şi di ni çok iyi bi li riz. O’nun oku duk la rı şi ire hiç ben ze mez” de di. 

Bu de fa; “O, si hir baz dır di ye lim” de di ler. Ve lîd; “O si hir baz de-
ğil dir. Biz, si hir baz la rı ve yap tık la rı si hir le ri gör dük, on la rı da bi li riz. 
O’nun söz le rin de si hir den eser yok tur. Mu ham med’in ke lâ mı bü tün 
âle me ga lip tir. Bi lin me yen kim se de de ğil dir. Hal kı O’ndan ayı rıp 
ko nuş ma la rı na mâ ni ola ma yız. Son ra fe sâ hat ve be la gat ta, gü zel 
ve ma nâ lı ko nuş ma da ak ran la rın dan üs tün dür. Vel hâ sıl O’nun hak-
kın da her ne söy le sek, halk bi zim sö zü mü zün ya lan ol du ğu nu an lar” 
de di. Ku reyş li ler, di ye cek bir şey bu la ma yın ca; “İçi miz de en yaş lı ve 
tec rü be li sen sin, sen ne der sen biz ona ra zı yız” de di ler. 

Bu nun üze ri ne Ve lîd bin Mu gî re bir müd det dü şün dük ten son ra; 
“Yi ne hep sin den iyi si, biz O’na si hir baz, bü yü cü di ye lim, ak la en uy-
gun ge le ni bu dur. Çün kü, söz le riy le hal kı kav min den ve akrabâ sın-
dan ayı rı yor. Kar de şi kar deş ten, iki dos tu bir bi rin den so ğu tu yor” di-
ye rek et ra fın da ki leri if sâd et ti. Ku reyş li ler he men da ğı lıp, Mek ke’de 
baş la rı na top la dık la rı in san la ra; “Mu ham med si hir baz dır!..” de di ler 
ve halk ara sı na yay dı lar. Ka be’yi ziyâ ret için ka bî le ler gel me ye baş-
la yın ca, önü ne çı kıp, Pey gam ber efen di miz le gö rüş mek ten sa kın-
dır ma dık la rı kim se bı rak ma dı lar.

Al la hü te âlâ, Ve lîd bin Mu gî re kâ fi ri ne acı azâb lar tat tı ra ca ğı 
hak kın da âyet-i ke rî me ler in dir di. Müd des sir sû re si nin 11. âyet-i 
ke rî me sin den îti bâ ren me âlen; 

“(Ey Resûlüm!) O tek ba şı na ya rat tı ğım şah sın (ser vet ten 
mah rum bir hâl de doğ muş olan Ve lîd bin Mu gî re gi bi bir kâ fi rin) işi-
ni (ce za sı nı) ba na ha va le et. (On dan in ti kam al ma ya ben kâ fi yim. 
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O mün ki ri ya rat tım) ve ona pek çok mal ver dim. (O bir şe ye mâ lik 
ol ma yan nan kör şah sı, son ra dan pek çok nî met le re ka vuş tur dum. 
Ni ce bağ lar, bos tan lar, mal lar ih san et tim.) Ya nın da ha zır (ken-
di siy le be ra ber Mek ke-i mü ker re me de ya şa yan) oğul lar ver dim. 
(Hep be ra ber bol luk için de ya şa dı lar.) Öm rü nü ve ma ka mı nı yay-
dım. (Mek ke’de yük sek bir ri ya se te ka vuş tu. Mek ke ile Tâ if ara sın da 
çe şit çe şit bağ ve bos tan la ra sa hip ol du. Ken di si ne, Rey hâ net-ül-
Arab la kabı ve ril di. Ken di ni, kav mi ne pek gü zi de bir kim se ola rak 
ta nı tı yor du. Bü tün bu nî met le rin şük rü nü îfâ et me si lâ zım gel mez 
miy di? Bu var lık la rı ken di si ne ih san et miş olan Al la hü te âlâ yı tas dik 
edip, O’na inan ma sı lâ zım gel mez miy di?) Son ra (o ha rîs, nan kör 
şa hıs) ver di ği mi zi (ma lı nı ve ev lâ dı nı) da ha da ar tır ma mı zı ar zu 
edi yor, (nâ il ol du ğu nî met le rin kad ri ni bi lip, şük rü nü yap ma ya ça lış-
mı yor. Bu ne ka dar bü yük bir ih ti ras, ne de re ce çir kin bir nan kör lük?) 
Ha yır! (O mün ki rin, o ta mah kâ rın ar zu su ye ri ne ge ti ril me ye cek tir. 
Onun ma lı ve ev lâ dı ar tı rıl ma ya cak tır). Çün kü o bi zim âyet le ri-
mi ze (Kur’ân-ı ke rî me) inâd et ti, in kâr da bu lun du. (Re sû lü mün 
sâ dık ol du ğu nu, pey gam ber ol du ğu nu kal ben an la mış ol du ğu hâl de, 
ina dın dan do la yı in kâ ra cür’et gös ter di. Ne bü yük da lâ let!) O mün-
ki ri sa ûd azâ bı na dü çâr ede ce ğim... (Bu âyet-i ke rî me de ge çen 
sa ûd ile il gi li ha dîs-i şe rîf de buy rul du ki: “Sa ûd, Ce hen nem de bir 
dağ dır. Ona, kâ fir yet miş yıl da çı ka bi lir. Son ra ora dan dü şer. 
Bu böy le de vam eder”.) Son ra o in kâr cı şa hıs, (Re sû lul lah’tan 
işit ti ği Kur’ân-ı ke rî me na sıl dil uza ta ca ğı nı) dü şün dü. (Ken di ne gö-
re) bir öl çü koy du (söy le ye cek söz ha zır la dı). Ona la net ol sun ki, 
(Kur’ân-ı Kerîm hak kın da) na sıl te fek kür edip, öl çü koy du. Ona 
tek rar tek rar la net ol sun ki, na sıl öl çü koy du. Son ra, (kav mi-
nin yüz le ri ne ve ya Kur’ân-ı ke rîm hak kın da ne di ye ce ği ne) bak tı. 
Son ra (kız gın lı ğın dan ve Kur’ân-ı ke rî me dil uza ta cak bir şey bu la-
ma dı ğın dan) kaş la rı nı çat tı, yü zü nü bu ruş tur du. Son ra (Al la hü 
te âlâ ya ve Resûlü ne îmân dan) yüz çe vi rip ki bir len di. “Bu (Mu-
ham med’in söy le di ği) an cak si hir baz lar dan öğ re ni lip nak le di len bir 
si hir dir. Mu hak kak bu an cak in san sö zü dür” de di. Hâl bu ki o şa hıs, 
Kur’ân-ı ke rî min, hâ ri ka bir ke lâm ol du ğu nu, in san ve cin-
nin söz le ri ne ben ze me di ği ni, ev vel ce kav mi ara sın da iti raf 
et miş ti. Son ra o in kar cı şa hıs, kav mi ni mem nun et mek için 
sö zü nü de ğiş ti rip, Kur’ân-ı ke rîm hak kın da, ona aslâ lâ yık 
ol ma yan if i ra lar da bu lun du. Böy le ce ken di si ni ilâ hî azâ ba 
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müs te hak kıl dı. Al la hü te âlâ bu yur du ki: Ben, onu Se kar’a, 
Ce hen nem’e ata ca ğım. Se kar’ın Ce hen nem’in ne ol du ğu nu 
sa na ne bil dir di? Hem o Ce hen nem be de nin den hiçbir eser 
bı rak maz (hep si ni he lâk eder), hem yi ne es ki hâ li ne ge ti rip (ay-
nı azâ bı yap ma ya) de vam eder”.

MÜŞ RİK LE RİN KUR’ÂN-I KERÎM DİN LE ME Sİ
Müş rik le rin ile ri ge len le ri çe şit li hi le ler le ve zu lüm le in san la-

rın îmân et me si ne mâ ni olu yor lar dı. Mek ke hal kı nı, Mu ham med 
(aleyhisselâm)ın oku du ğu âyet-i ke rî me le ri din le mek ten men 
eder ler di. Ken di le ri ise, ge ce le ri giz li ce, Mu ham med (aley his se lâm)
ın bu lun du ğu evin ya nı na ge le rek bir kö şe ye sak la nıp din ler ler di. 
Sa bah olup or ta lık ay dın lan ma ya baş la yın ca, bir bi rin den ha ber-
siz, ge ce Kur’ân-ı ke rî mi din le me ye gel dik le ri ni gö ren müş rik le rin 
ile ri ge len le ri, bir bi ri le ri ni ayıp lar lar; “Bir da ha böy le yap ma ya lım” 
der ler di. An cak er te si ge ce ge ne bir bir le rin den ha ber siz, gi dip bir 
kö şe ye sak la na rak tek rar din ler ler di. Sa bah olun ca da bir bir le ri ni 
gö rüp şa şı rır lar dı. Bir da ha böy le yap ma mak üze re ye mîn ede rek 
ay rı lır lar, fa kat bun dan vaz ge çe mez ler di. An cak nefis le ri ne uyup, 
üs tün lük tas la ya rak, di ğer müş rik le rin ken di le ri ni ayıp la ma la rın dan 
çe ki ne rek ve da ha bir çok boş dü şün ce le re ka pı la rak îmân et me-
di ler. Baş ka la rı na da mâ ni ol du lar. Üs te lik so kak lar da; “Mu ham med 
si hir baz dır” di ye ba ğır dı lar.

Bir ak şam üze ri müş rik ler Ka be’nin et ra fın da top la nıp; “Mu ham-
med’i ça ğır tıp bu mes’ele yi gö rü şe lim! Tâ ki so nun da bi zi kı na ma-
sın lar ve mâ zur gör sün ler” di ye rek Re sû lul lah (sal lal la hü aley hi ve 
sel lem) efen di mi ze ha ber gön der di ler. Bu dâvet üze ri ne Pey gam ber 
efen di miz Ka be’ye ge lip, müş rik le rin kar şı sı na otur du. Müş rik ler; 
“Ey Mu ham med! Sa na ha ber sal ma mı zın se be bi, se nin le an laş mak 
için dir. Ye mîn ede riz ki, Arab lar dan se nin gi bi kav mi nin ba şı nı der de 
so kan bir kim se gö rül me di! Sen dî ni mi zi ayıp la dın! Tan rı la rı mı za dil 
uzat tın! Akıl la rı mı zı be ğen me din! Bir li ği mi zi bö lüp, bi zi bir bi ri mi ze 
dü şür dün! Ba şı mı za ge tir me di ğin kö tü iş kal ma dı! Eğer sen, bu ha-
re ket le rin le ve söz le rin le zen gin ol mak is ti yor san, is te di ğin den faz la 
mal top la ya lım. Şan ve şe ref ka zan mak is ti yor san, se ni ba şı mız da 
efen di ka bul ede lim. Hü küm dar ol mak is ti yor san, hü küm dar ol du-
ğu nu îlân edip et ra fın da top la na lım. Şâyet te’si ri al tın da kal dı ğın 
bir şey var sa, se ni on dan kur ta ra lım. Cin ler den mey da na ge len bir 
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has ta lık ise, bü tün var lı ğı mı zı dö ke rek şi fâ sı nı ara ya lım!...” de di ler.

Âlem le rin efen di si on la rı sa bır la din le dik ten son ra, şu mu az zam 
ce vâ bı ver di ler: “Ey Ku reyş top lu lu ğu! Bu söy le di ği niz şey le-
rin hiçbi ri si ben de yok tur. Ben si ze ge tir di ğim şey ler le, ne 
mal la rı nı zı is te mek, ne içi niz de bü yük şe ref ve şan ka zan-
mak, ne de üze ri ni ze hü küm dar ol mak için gel miş de ği lim. 
Fa kat Al la hü te âlâ, be ni si ze pey gam ber ola rak gön der di ve 
ba na bir de Ki tap in dir di. Si zin (ka bul eden le ri niz) için (Cen net-
le) bir müj de le yi ci ve (ka bul et me yen le ri niz için de Ce hen nem’le) 
bir kor ku tu cu ol ma mı, ba na em ret ti. Ben de, Rab bi min bu 
em ri ni si ze teb liğ et tim, si ze na si hat ta bu lun dum. Eğer ge-
tir di ğim şe yi ka bul eder se niz, O, si ze dün yâ da ve âhi ret te 
na sîb ve azık ola cak tır. Şâyet ka bul et mez de red de der se-
niz, Al la hü te âlâ, be nim le si zin ara nız da hük mü nü ve rin ce ye 
ka dar, ba na dü şen, Ce nâb-ı Hakk’ın em ri ni ye ri ne ge tir mek 
üze re her güç lü ğe gö ğüs ge rip kat lan mak tır...”

Ebû Cehl, Ümey ye  bin Ha lef ve di ğer müş rik ler de di ler ki: “Yâ 
Mu ham med! Ge çim hu su sun da biz den da ha zor şart lar al tın da olan 
bir kim se nin ol ma dı ğı nı bi lir sin. Ma dem ki pey gam ber sin, Rab bin-
den di le de, bi zi sı kan, ge çi mi mi zi zor laş tı ran şu dağ la rı or ta dan 
kal dı rıp uzak laş tır sın! Yur du mu zu ge niş le tip, üze rin de Şam ve Irak 
ır mak la rı gi bi ne hir ler akıt sın! Ay rı ca baş ta Ku say bin Ki lâb ol mak 
üze re geç miş de de le ri miz den bâ zı la rı nı di rilt sin! Ku say bin Ki lâb ki, 
doğ ru söz lü ulu bir kim se idi. Söy le dik le ri nin hak mı bâ tıl mı ol du-
ğu nu ona so ra lım! Eğer o, se ni tas dik eder se ve bi zim is te dik le ri mi-
zi ya par san se ni tas dik ede riz. Hem böy le ce se nin Rab bin ka tın da ki 
mev ki ini de öğ ren miş olu ruz. Eğer bi zim için bun la rı yap maz san, 
ken din için Rab bin den bir şey ler edin. Söy le dik le ri ni tas dik ede cek, 
bi zi, se nin üze rin den ge ri çe vi re cek bir me lek gön der me si ni is te! 
Ay rı ca Rab bin sa na bah çe ler, köşk ler, ha zî ne ler ver sin de ge çim sı-
kın tı sın dan kur tul! Çün kü, sen de, bi zim gi bi çar şı lar da do la şı yor, 
ge çim için uğ ra şı yor sun!...”

Fahr-i âlem efen di miz on la ra; “Ben, si ze, bun lar la gön de-
ril me dim. Al la hü te âlâ, be ni ne ile gön der di ise, ben, an cak 
Ce nâb-ı Hak ta ra fın dan si ze onu ge tir dim. Si ze onu teb liğ 
et tim. Ben, (mal, mülk ver me si için) Rab bim den is tek te bu-
lu na cak bir in san de ği lim... Al la hü te âlâ be ni (ge tir dik le ri mi 
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ka bul eden le ri niz için Cen net’le) bir müj de le yi ci ve (ka bul et-
me yip red de den le ri niz için de Ce hen nem le) bir kor ku tu cu ola-
rak gön der di. Eğer, si ze ge tir di ğim şey le ri ka bul eder se niz 
o, dün yâ da ve âhi ret te si zin na sîb ve azı ğı nız olur. Onu 
ka bul et mez, red de der si niz, Al la hü te âlâ be nim le si zin 
ara nız da hük mü nü ve rin ce ye ka dar ba na dü şen, Rab bi min 
em ri ni ye ri ne ge tir mek üze re her güç lü ğe gö ğüs ge rip kat-
lan mak tır” bu yur du. 

Müş rik ler bu de fa da; “Ma dem ki, Rab bin is ter se her şe yi mu-
hak kak ya par, is te ba ka lım, şu gö ğü par ça la yıp üs tü mü ze dü şür-
sün!... Sen bu nu yap ma dık ça biz sa na inan ma yız!” de di ler. Pey-
gam ber efen di miz; “Bu iş Al la hü te âlâ ya ait tir. O, si ze bu nu 
yap mak is ter se el bet te ya par” bu yur du. Bu nun üze ri ne müş-
rik ler da ha da ile ri gi de rek; “Ey Mu ham me d! Se nin Rab bin, bi zim, 
se nin le otu ra ca ğı mı zı, sa na so ra cak la rı mı zı, sen den is te ye cek le ri-
mi zi bil mi yor mu idi ki, sa na da ha ön ce den ha ber ve rip öğ ret me-
di? Se nin, bi ze teb liğ et tik le ri ni ka bul et me di ği miz tak dir de, bi ze 
ne ya pa ca ğı nı ni çin bil dir me di?... Söz le ri nin doğ ru lu ğu na me lek le ri 
şâ hid ola rak bi ze ge tir me dik çe sa na inan ma yız... Ar tık sa na kar şı 
bir so rum lu lu ğu muz kal ma dı... Ye mîn ede riz ki, ar tık se nin ya ka nı 
bı rak ma yız. Ya biz se ni yok ede riz, ve ya sen bi zi...” de di ler. On la rın, 
ken di si ne yak la şa cak la rı yer de böy le büs bü tün uzak laş tık la rı nı gö-
ren sev gi li Pey gam be ri miz yan la rın dan ay rıl dı.( 68)

Mek ke li müş rik le rin, Kâ ina tın sul tâ nı nı red det me si üze ri ne, Al-
la hü te âlâ Ceb râ il (aley his se lâm) ile vahiy gön de re rek on la ra âyet-i 
ke rî me ler le ce vap ver di. On la rın dü şe cek le ri acı azâb la rı bil dir di. 
En’âm sû re si nin 4. âyet-i ke rî me sin den 11.âyet-i kerîme si ne ka dar 
me âlen şöy le buy rul du: 

“On la ra, Rab le ri nin âyet le rin den ge len hiçbir âyet 
(Kur’ân-ı ke rî min âyet le rin den bir âyet, de lîl ler den bir de lil ve ya 
mûcize ler den bir mûcize) yok tur ki, on dan yüz çe vir miş ol ma-
sın lar. İş te on lar, Hak (Kur’ân-ı Kerîm) ken di le ri ne gel di ği va-
kit tek zîb et ti ler, ya lan la dı lar. Fa kat ya kın da on la ra, ne ile 
is tih zâ, alay et mek te ol duk la rı nın ha be ri (ce za sı) ge le cek tir. 
(Mek ke hal kı), ken di le rin den ev vel, ni ce ne sil le ri he lâk et ti-

68) İbni Hişâm, es-Sire, I, 315.
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ği mi zi gör me di ler mi? Ya kî nen bil me di ler mi? On la ra, si ze 
ver me di ği miz bü tün im kân la rı ver miş idik. Gök ten üzer le ri-
ne bol bol yağ mur lar gön der miş tik. (Bos tan la rı nın, bah çe le ri-
nin ve köşk le ri nin) al tın dan akan ır mak lar akıt tık. Son ra on la rı 
(bu nîmet le re şük ret me me le ri ve) gü nah la rı se be biy le he lâk et-
tik. On la rın ye ri ne baş ka baş ka ne sil ler ya rat tık. 

Eğer sa na kâ ğıt hâ lin de ya zı lı bir ki tap in dir sey dik, ken di-
le ri de el le riy le onu tut muş ol say dı, yi ne o kâ fir ler inâd la rın-
dan; “Bu apa çık bir si hir den baş ka bir şey de ğil dir” di ye cek-
ler di. Ay rı ca; “Ne olay dı O’na (Mu ham med (aley his se lâm)a bi zim 
de gö re ce ği miz) bir me lek gön de ri ley di (de bi ze O’nun pey gam ber 
ol du ğu nu söy le yey di)” de di ler. Eğer biz, bir me lek gön der miş 
ol sa idik (ve on lar da îmâ na gel me sey di), el bet te iş bi ti ril miş 
olur du (hep si nin he lâ kı na hü küm ve ril miş olur du). Son ra, ken di-
le ri ne göz açıp ka pa yın ca ya ka dar müh let ve ril mez, na zar 
olun maz dı. Eğer O’nu (Pey gam be ri) bir me lek yap say dık, el-
bet te O’nu, yi ne bir er kek (sû re tin de) gös te rir ve on la rı yi ne 
düş müş ol duk la rı şüp he ye dü şü rür dük. And ol sun ki, sen-
den ön ce ki pey gam ber ler le de is tih zâ, alay edil di de, is tih zâ 
et tik le ri şe yin ce za sı olan be lâ ve azâb, on la rı çe pe çev re 
ku şa tı ver di. De ki: “Yer ü zün de do la şı nız, son ra da ba kı nız. 
Pey gam ber le ri ya lan la yan la rın so nu na sıl ol muş tur?”

Fur kân sû re si nin 7 ve 10. âyet-i ke rî me le rin de de me âlen; “Kâ-
fir ler; “Bu na sıl pey gam ber dir? Bi zim gi bi yi yip içi yor, so kak lar da 
ge zi yor. Pey gam ber ol say dı, ken di si ne me lek ge lir di. Yar dım cı la rı 
olur, bi ze on lar da ha ber ve rir, Ce hen nem ile kor ku tur lar dı. Yâ hud, 
Rab bi pa ra ha zî ne le ri gön de rir, yâ hud mey ve bah çe le ri, çif lik le ri 
olur, is te di ği ni yer di” de di ler. O zâ lim ler bir bir le ri ne de di ler 
ki: “Eğer siz bu na tâ bi olur sa nız bü yü len miş bir ada ma tâ bi ol muş 
olur su nuz.” (Ey Ha bî bim!) Na zar et ki, se nin hak kın da ne kö tü 
mi sâl ler ge ti rip, hak yol dan ay rıl dı lar, da lâ le te düş tü ler. Ar-
tık da lâ let ten çı kıp hi dâ ye te yol bu la maz lar. Al la hü te âla nın 
şâ nı ne yü ce dir ki O, di ler se sa na, (dün yâ da) bun lar dan da ha 
ha yır lı ol mak üze re, al tın dan ır mak lar akan bos tan lar, bah-
çe ler ve rir, se nin için sa ray lar ya par!” buy rul du.

21. âyet-i ke rî me de de me âlen; “Bi ze ka vuş ma yı ümîd et-
me yen ler de di ler ki: “Ne olay dı bi ze me lek ler in di ri ley di (de Mu-
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ham med’in doğ ru söy le di ği ni ha ber ve rey di) ve ya Rab bi mi zi gö rey-
dik.” And ol sun ki, on lar nefis le rin de bir bü yük lük gör müş ler 
ve bü yük bir az gın lık la had di aş mış lar dır...” buy rul du.

Se be’ sû re si nin 9. âyet-i ke rî me sin de me âlen; “Eğer biz di-
ler sek on la rı (açık âyet le ri mi zi gö rüp de ya lan la ma la rı se be biy le, 
Ka run gi bi) ye re ge çi rir dik ve ya gök ten üzer le ri ne ateş par-
ça la rı dü şü rür dük” buy rul du.

İs râ sû re si 97. âyet-i ke rî me sin de de me âlen; “...Biz, on la rı 
kı ya met gü nü kör ler, dil siz ler, sa ğır lar ola rak yü zü ko yun 
haşr ede ce ğiz! On la rın va ra ca ğı yer, Ce hen nem dir ki, ate şi 
ya vaş la dık ça, biz onun ale vi ni ar tı rı rız!” buy rul du.

Müş rik ler, ken di le ri hak kın da ge len âyet-i ke rî me ler kar şı sın da 
düş man lık la rı nı iyi ce art tır dı lar. Bil has sa Übey bin Ha lef ile kar de şi 
Ümey ye, Re sû lul lah efen di mi zi çok üzü yor lar dı. Baht sız Übey, çü rü-
müş bir ke mik le, Pey gam be ri mi zin yük sek huzûr la rı na gel di. Son ra; 
“Ey Mu ham med! Şu ke mi ği çü rü dük ten son ra, se nin Al lah’ın di ril-
te cek miş, öy le mi? De mek sen, çü rü dük ten son ra, bu nu Rab bi nin 
di ril te ce ği ni sa nı yor sun ha!” de di ve ke mi ği ufa la dı. Son ra to zu nu 
sev gi li Pey gam be ri mi ze doğ ru üf e di. De vam ede rek; “Yâ Mu ham-
me d! Bu nu böy le çü rü dük ten son ra, kim di ril te bi le cek miş?” de di. 
Pey gam ber efen di miz (sal lal la hü aley hi ve sel lem), bu yur du lar ki: 
“Evet. Al la hü te âlâ se ni de öl dü re cek, onu da... Son ra se ni 
di ril te cek ve Ce hen nem’e so ka cak tır.” 

Bu hâ di se üze ri ne, Ce nâb-ı Hak şu âyet-i ke rî me le ri in dir di. Me-
âlen; “O (in kar cı) in san, onu bir nut fe den ya rat tı ğı mı zı gör me-
di mi, ya kî nen bil me di mi? Öy le iken aşi kâr bir mü ca de le ci 
ke si li ver di. Ya ra tı lı şı nı unu ta rak, bi ze; “Çü rü yüp da ğıl mış ken 
bu ke mi ği kim di ril tir?” di ye mi sâl ge tir di. (Ey Resûlüm!) De 
 ki: “On la rı (yok iken) ilk de fa ya ra tan (Al la hü te âlâ) di ril tir ve 
O, her ya ra tı la nı hak kıy la bi len dir. O (Al la hü te âlâ) ki, si ze 
yem ye şil bir ağaç tan ateş çı ka ran dır. Şim di de siz on dan 
ateş ya kar sı nız. Gök le ri ve ye ri ya ra ta nın on lar gi bi si ni ya-
rat ma ya gü cü yet mez mi? El bet te bu na gü cü ye ter. O, her 
şe yi ya ra tan dır, her şe yi bi len dir...” buy rul du.( 69) 

69) Yasîn sûresi, 36/77-81.
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HÂ LİD BİN SA’ÎD’İN MÜSLÜMAN OLMASI 
İs lâm’a dâvetin ilk za man la rın da Hâ lid bin Sa’îd bir rü ya gör müş-

tü. Rü ya sın da; Ce hen nem’in ke na rın da du rur ken, ba ba sı onu itip dü-
şür mek is te di. Tam o sı ra da, Pey gam be ri mi zin, be lin den ya ka la yıp, 
Ce hen nem’e düş mek ten ken di si ni kur tar dı ğı nı gör dü. Fer âd ede rek 
uyan dı ve; “Val la hi bu rü ya ger çek tir” di ye söy len di. Dı şa rı çı kın ca, 
Hazret-i Ebû Bekr’e rast la yıp rü ya sı nı an lat tı. Hazret-i Ebû Bekr, ona; 
“Rü yan hak tır, bu kim se, Al la hü te âla nın pey gam be ri dir. He men git, 
O’na tâ bi ol! Sen, O’na uya cak, ge tir di ği dî ne gi re cek ve be ra ber bu-
lu na cak sın. O da se ni, rü ya da gör dü ğün gi bi Ce hen nem’e düş mek ten 
ko ru ya cak tır. Ba ban ise Ce hen nem’de ka la cak tır!” de di. 

Hazret-i Hâ lid bin Sa’îd, rü ya nın te’si ri al tın day dı. Va kit kay bet-
me den he men, Ec yâd de ni len ye re, Mu ham med (aley his se lâm)ın 
huzûru na git ti ve; “Yâ Mu ham med! Sen, in san la rı ne ye dâvet edi yor-
sun?” di ye su âl et ti. Pey gam ber efen di miz, ce vâ bın da; “Ben, in sa-
nı, eşi ve ben ze ri ol ma yan tek Al lah’a ve Mu ham med’in (aley-
his se lâm) de O’nun ku lu ve pey gam be ri ol du ğu na inan ma ya 
ve işit me yen, gör me yen hiç bir za rar ve fay da ver me yen, ken-
di si ne ta pı nan la rı da, ta pın ma yan la rı da bil me yen birta kım 
taş par ça la rı na ta pın mak tan vaz geç me ye dâvet edi yo rum” 
bu yur du. Bu nun üze ri ne, Hâ lid bin Sa’îd, he men; “Ben de, şe hâ det 
ede rim ki, Al la hü te âlâ dan baş ka ta pı la cak ilâh yok tur ve yi ne şe hâ-
det ede rim ki, sen Al la hü te âlâ nın pey gam be ri sin?” di ye rek müs lü-
man ol du. Onun müs lü man ol ma sı Pey gam be ri mi zi çok se vin dir di. 
Ar ka sın dan ha nı mı Ümey ye de müs lü man ol mak la şe ref en di.

Haz ret-i Hâ lid bin Sa’id, kar deş le ri nin de müs lü man ol ma sı nı 
is ti yor ve bu nun için ça lı şı yor du. On lar dan Ömer bin Sa’îd de müs-
lü man ol muş tu. Şid det li bir İs lâm düş ma nı olan ba ba sı Ebû Uhay-
ha, Hâ lid’in ve Ömer’in müs lü man ol du ğu nu ve Mek ke’nin ten hâ 
bir ye rin de na maz kıl dık la rı nı öğ re nin ce, ço cuk la rın dan müs lü man 
ol ma yan la rı gön de rip, on la rı ya nı na ge tirt ti. Son ra, ye ni gir dik le ri 
din den ay rıl ma la rı nı söy le di. Azar la yıp döv me ye baş la dı. 

Son ra Hâ lid bin Sa’îd’e; “Sen, Mu ham med’e mi tâ bi ol dun? Hâl-
bu ki sen, O’nun kav mi ne ay kı rı ha re ket et ti ği ni ve ge tir di ği şey-
le put la rı mı za ve ata la rı mı za hakâret te bu lun du ğu nu gö rü yor sun?” 
de di. Hâ lid bin Sa’îd haz ret le ri de; “Al lah’a ye min ede rim ki, Mu-
ham med (aley his se lâm) doğ ru söy lü yor. O’na tâ bi ol dum. Ölü rüm 
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de dî nim den dön mem!” de yin ce, ba ba sı nın kız gın lı ğı da ha çok art-
tı. Kı rı lın ca ya ka dar so pay la vur duk tan son ra: “Ey ya ra maz oğ lum! 
İs te di ğin ye re git. Ye mîn ol sun ki, sa na ek mek ver me ye ce ğim!” de di 
Hazret-i Hâ lid; “Sen be nim na fa ka mı ke ser sen, Al la hü te âlâ el bet te 
rız kı mı ih san eder” de di. Ba ba sı, öte ki ço cuk la rı nı; “Eğer siz den bi-
ri niz, onun la ko nu şa cak olur sa, ona yap ma dı ğım şe yi si ze ya pa rım” 
di ye teh dit et ti. Hazret-i Hâ lid’i de evin mah ze ni ne hap set tir di, üç 
gün onu Mek ke’nin sı ca ğın da aç, su suz bı rak tı. 

Hâ lid bin Sa’îd haz ret le ri bir ko la yı nı bu lup, ba ba sı nın elin den 
kur tul du. Ba ba sı şid det li bir has ta lı ğa ya ka lan dı. Ebû Uhay ha, has ta 
yat tı ğı yer de İs lâ mi yet’e olan düş man lı ğın dan; “Has ta lık tan kur tu-
lup aya ğa kal kar sam, Mek ke’de bu lu nan her kes put la rı mı za ta pa-
cak. Hiç kim se on lar dan baş ka sı na ibâ det ede me ye cek tir.” di yor du. 
Hazret-i Hâ lid, ba ba sı nın hak di ne olan düş man lı ğı nın so na er me si 
ve müs lü ma n kar deş le ri ne bir za rar ver me me si için el le ri ni kal dı rıp; 
“Ey âlem le ri ya ra tan Al lah’ım! Ba ba mı bu has ta lık tan kal dır ma!” di-
ye rek duâ et ti. Ce nâb-ı Hak, du âsı nı ka bul bu yur du, Ebû Uhay ha, 
has ta ya ta ğın dan kal ka ma yıp öl dü.

MUS’AB BİN UMEYR’İN MÜS LÜ MAN OL MA SI
Mus’ab, Ku reyş’in asil ve zen gin bir ai le si ne men sup tu. Pey gam-

be ri mi zin mübârek söz le ri ni işi tin ce, kal bin de bü yük bir mu hab bet 
hâ sıl ol du. O’na ka vuş mak ar zu su ile ya nıp tu tu şu yor du. So nun da 
Dâr-ül Er kâm’a git ti ve müs lü man ol du. Bu nu du yan an ne ve ba-
ba sı, ona da iş ken ce et me ye baş la dı lar Dî nin den dön dür mek için, 
ev le rin de ki mah ze ne hap se dip, gün ler ce aç ve su suz bı rak tı lar. Ara-
bis tan’ın ya kı cı gü ne şi kar şı sın da, ağır ve ta ham mü lü zor iş ken ce ler 
yap tı lar. Fa kat Mus’ab bin Umeyr haz ret le ri, bu ağır ve acı ma sız 
iş ken ce le re sa brederek İs lâ mi yet’ten dön me di.

Hazret-i Mus’ab, müs lü man ol ma dan ön ce ai le si nin zen gin li ği 
se be biy le, re fah ve bol luk için de bü yü tül müş tü. Her kes ona im re-
nir di. Müs lü man olun ca, ai le si onu her şey den mah rum bı rak tı ve 
iş ken ce le re tâ bi tut tu. Her tür lü sı kın tı ya dî ni için kat la nan Mus’ab 
bin Umeyr, bir gün Resûlul lah efen di mi zin huzûru na git ti. Onun bu 
ge li şi ni Hazret-i Ali şöy le an lat tı: “Resûlul lah ile otu ru yor duk. Bu sı-
ra da Mus’ab bin Umeyr gel di. Üze rin de, ya ma lı bir el bi se si var dı ve 
acı na cak hâl de idi. Resûlul lah (sal lal la hü aley hi ve sel lem), onun bu 
hâ li ni gö rün ce, mübârek göz le ri yaş la dol du. Mus’ab’ın çek ti ği bu 
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iş ken ce ve fa kir li ğe rağ men, di nin den dön me me si üze ri ne; “Kal bi-
ni, Al la hü te âlâ nın nûr lan dır dı ğı şu kim se ye ba kın. An ne ve 
ba ba sı nın onu, en iyi yi ye cek ve içe cek ler le bes le dik le ri ni 
gör düm. Al la hü te âlâ ve Re sû lü nün sev gi si, onu gör dü ğü-
nüz hâ le ge tir miş tir” bu yur du.

HABEŞİSTAN’A HİCRET
Re sû lul lah efen di mi zin pey gam ber li ği nin be şin ci yı lın da, müş-

rik le rin iş ken ce le ri ne rağ men, müs lü man la rın sa yı sı art ma ya de vam 
edi yor du. Fa kat müş rik ler de iş ken ce le ri ni art tı rı yor, el le rin den ge le ni 
ya pı yor lar dı. Pey gam ber efen di miz, Es hâ bı nın da ya nıl maz iş ken ce le re 
uğ ra ma sı na, ayak la rın dan ip ler le de ve le re bağ la nıp, ak si is ti kâ met-
le re doğ ru çe ki le rek par ça la tıl ma sı na çok üzü lü yor du. Bu iş ken ce ler, 
her ge çen gün da ha da şid det le ni yor, mer ha met do lu kal bi, bun la ra 
ta ham mül ede mi yor du. Bir gün Es hâb-ı ki ra mı top la dı ve; “Ey Es hâ-
bım! Şim di yer ü zü ne da ğı lı nız. Al la hü te âlâ, ya kın da si zi yi ne 
bir ara ya top lar” bu yur du. On lar da; “Yâ Re sû lal lah! Ne re ye gi de-
lim?” di ye su âl et ti ler. Pey gam be ri miz, mü bâ rek eliy le işa ret ede rek, 
Ha beş ül ke si ni gös ter di ler ve; “İş te ora ya! Ha beş top ra ğı na gi di-
niz!( 70) Çün kü ora da, ya nın da ki le rin hiç bi ri ne zul me dil me yen 
bir hü küm dar var dır. Hem ora sı bir doğ ru luk ül ke si dir. Al la hü 
te âla, için de bu lun du ğu nuz sı kın tı lar dan bir çı kış ve kur tu luş 
yo lu açın ca ya ka dar, siz, ora da bu lu nu nuz” bu yur du. 

Ser ver-i âlem Mu ham med Mus ta fâ (sal lal la hü aley hi ve sel-
lem) efen di miz, böy le ce Es hâ bı nın iş ken ce ler den kur tul ma sı  için 
Mek ke li müş rik le re kar şı mü câ de le si ni tek ba şı na sür dür me ye ka rar 
ver miş ti. Doğ du ğu va kit; “Üm me tim! Üm me tim!” di yen sev gi li 
pey gam be ri miz, şim di de, Es hâ bı nın kur tu lu şu için, ken di si ni fe dâ 
edi yor du. O’nun bu mü saa de si üze ri ne, Es hâb-ı ki râm dan bir kıs mı, 
va tan la rın dan ay rı la rak hic ret edi yor lar dı!.. Fa kat sev gi li pey gam be-
ri miz den ay rıl dık la rı için, üzün tü le ri de pek faz la idi.

Bu ilk hic re te; Hazret-i Os man ve ha nı mı Hazret-i Ru kay ye bin ti 
Re sû lul lah, Ebû Hu zey fe ile ha nı mı Seh le bin ti Sü heyl, Zü beyr bin 
Av vâm, Mus’ab bin Umeyr, Ab dur rah mân bin Avf, Ebû Se le me bin 
Ab dü le sed ile ha nı mı, Üm mü Se le me, Hâ tib bin Amr, Âmir bin Re-

70) İbni İshâk, es-Sire, s, 194; İbni Hişâm, es-Sire, I, 321; İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 
203-204; Taberî, Târih, II, 411; İbni Kesîr, el-Bidâye, III, 94.
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bîa ve ha nı mı Ley lâ bin ti Ebî Has me, Os man bin Maz’ûn, Ebû Seb re 
bin Ebî Rühm ile ha nı mı Üm mü Gül süm bin ti Sü heyl, Sü heyl bin 
Bey dâ, Ab dul lah bin Mes’ûd (ra dı yal la hü an hüm) ka tıl dı lar.( 71)

Pey gam ber efen di miz, Hazret-i Os man için; “Şüp he siz ki, 
Os man, Lût pey gam ber den son ra zev ce siy le bir lik te hic ret 
eden ilk kim se dir” bu yur du. Es hâb-ı ki râ mın bir kıs mı bi nek li, 
bir kıs mı ya ya ola rak, giz li ce Mek ke’den ay rıl dı lar. Tüc car la ra üc re-
ti ni ve re rek, ge mi ler le Kı zıl de niz’den Ha be şis tan sâ hi li ne ulaş tı lar. 
Müş rik ler bu nu ha ber alıp, peş le ri ne düş tü ler, gay ret le ri bo şa git ti 
ve me’yûs bir şe kil de ge ri dön dü ler.

Ha beş hü küm dâ rı Ne câ şî, müs lü man la ra iyi dav ran dı. Ül ke si-
ne yer leş tir di. Es hâb-ı ki râm, Ha be şis tan için; “Biz bu ra da iyi bir 
kom şu luk ve hi mâ ye gör dük. Dî ni mi ze do ku nul ma dı, in ci til me dik. 
Hoş lan ma dı ğı mız bir söz de duy ma dık. Huzûr için de, Al la hü te âlâ ya 
ibâ det et tik” de di ler.( 72) 

HAZRET-İ HAM ZA’NIN MÜS LÜ MAN OL MA SI
İs lâ mi yet’in se si, her ge çen gün ku lak tan ku la ğa ya yı lıp, da ha 

öte le re ta şı yor du. Bu hal, Ku reyş li müş rik le ri çıl dır tı yor, bü tün gay-
ret le re rağ men, İs la mi ye tin ya yıl ma sı na mâ ni ola mı yor lar dı.

“De lâ il-ün nü büv ve” ve “Me’âric-ün nü büv ve”de şöy le bil-
di ril di: Müş rik ler den, Ve lîd adın da bi ri nin bir pu tu var dı. Sa fâ te-
pe sin de top la nır lar, bu pu ta iba det eder ler di. Bir gün, Pey gam ber 
efen di miz, on la rın ya nı na git ti ve müş rik le ri îmâna dâ vet et ti. Kâ fir 
olan bir cin nî o pu tun içi ne gir di ve sev gi li Pey gam be ri miz için uy-
gun ol ma yan söz ler sar fet ti. Fahr-i âlem (sal lal la hü aley hi ve  sell-
em) efen di miz üzül dü ler. 

Baş ka bir gün, ken di si gö rün me yen bir şa hıs, Pey gam ber efen-
di mi ze se lâm ve re rek; “Yâ Re sû lal lah! Kâ fir olan bir cin nî si zin için 
mü nâ sib ol ma yan şey ler söy le miş. Ben onu bu lup öl dür düm. Ar zu 
bu yu rup, ya rın Sa fâ te pe si ni teş rif eder mi si niz? Siz yi ne on la rı İs-
lâm’a dâ vet eder si niz. Ben de o pu tun içi ne gi rip, si zi med he di ci 
söz ler söy le rim” de di. Pey gam ber efen di miz, Ab dul lah is min de ki bu 
cin nin tek li fi ni ka bûl et ti ler.

71) İbni İshâk, es-Sire, s, 205-210; İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 204.

72) İbni İshâk, es-Sire, s, 194-204; İbni Hişâm, es-Sire, I, 321-332; İbni Sa’d,  et-
Tabakât, I, 204; Taberî, Târih, II, 411.
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Sev gi li Pey gam be ri miz, er te si gü nü ora ya gi dip, müş rik le ri tek-
rar îmâ na dâ vet et ti ler. Ebû Cehl de ora da idi. Müs lü man cin nî, 
müş rik le rin elin de ki pu tun içi ne gi rip, sev gi li Pey gam be ri mi zi ve İs-
lâ mi yet’i an la tan gü zel söz ler ve şi ir ler söy le di. Müş rik ler, bu söz le ri 
du yun ca el le rin de ki pu tu par ça la dı lar ve Re sû lul la ha sal dır dı lar. Mü-
bâ rek saç la rı dar ma da ğın ol du. Mü bâ rek yü zü ka na bo yan dı. On la rın 
bu ezâ ve ce fâ la rı na ta ham mül gös te rip; “Ey Ku reyş li ler! Ba na 
vu ru yor su nuz. Ama ben si zin Pey gam be ri ni zim” bu yur du lar, 
ora dan ay rı lıp evi ne gel di. Bir hiz met çi kız, bu hâ di se yi ba şın dan 
so nu na ka dar gör müş tü.

Bu sı ra da Hazret-i Ham za, dağ da av la nı yor du. Bir cey lâ na ok at-
mak üze rey ken, cey lân di le ge le rek; “Yâ Ham za! Ba na ok ata ca ğı na, 
kar de şi nin oğ lu nu öl dür mek is te yen le re ok at san da ha ha yır lı olur” 
de di. Hazret-i Ham za bu söz le re hay ret ede rek, sür’at le evi ne ha re-
ket et ti. Âde ti üze re, av dan dö nün ce, ta vâf için Ha rem-i şerîfe uğ-
rar, evi ne son ra gi der di. O gün ta vâf ya par ken, hiz met çi kız, ya nı na 
gel di. Ebû Cehl’in, Mu ham med (aley his se lâm)a yap tık la rı nı ha ber 
ver di. Hazret-i Ham za, Pey gam ber efen di mi ze ha kâ ret edil di ği ni 
işi tin ce, ak ra bâ lık da mar la rı ka bar dı. Si lâh la rı nı ala rak müş rik le rin 
bu lun du ğu ye re gel di. 

“Kar de şi min oğ lu na, kö tü söz söy le yen, kal bi ni in ci ten sen mi-
sin? İş te be nim dî nim de O’nun dî ni dir. Gü cün ye ti yor sa o yap tık la rı nı 
ba na da yap ba ka yım” di ye rek boy nun da ki yay ile Ebû Cehl’in ba şı-
nı yar dı. Ora da ki kâ fir ler Hazret-i Ham za’ya sal dır mak is te di ler. Fa-
kat Ebû Cehl; “Do kun ma yı nız, Ham za hak lı dır. Ye ğe ni ne kö tü söz ler 
söy le dim” de di. Hazret-i Ham za ora dan ay rıl dık tan son ra , Ebû Cehl 
et râ fın da ki le re “Aman, ona iliş me yi niz! Bi ze kı zar da müs lü man olur. 
Bu nun la Mu ham med kuv vet le nir” de di. Hazret-i Ham za’nın müs-
lü man ol ma ma sı için, ka fa sı nın ya rıl ma sı na râ zı ol muş tu. Hazret-i 
Ham za’nın ha tı rı nın sa yıl dı ğı nı, kuv vet ve kıy me ti ni bil dir di. 

Hazret-i Ham za, Pey gam ber efen di mi zin ya nı na ge lip; “Yâ Mu-
ham med! Ebû Cehl’den in ti kâ mı nı al dım. Onu ka na bo ya dım. Üzül-
me, se vin!” de di. Sev gi li Pey gam be ri miz; “Ben böy le şey le re se-
vin mem” bu yur du. Hazret-i Ham za “Se ni se vin dir mek, üzün tü den 
kur tar mak için, ne is ter sen ya pa yım!” de yin ce, Pey gam ber efen di-
miz; “Ben an cak se nin îmân et men ve kıy met li be de ni ni Ce-
hen nem ate şin den kur tar man ile se vi ni rim” bu yur du. Hazret-i 
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Ham za, he men müs lü man ol du. Hak kın da âyet-i kerîme gel di. 
Hazret-i Ab dul lah ib ni Ab bâs’a gö re; “Kur’ân-ı ke rîm de, En’âm sû-
re si 122. âyet-i ke rî me sin de; di ril til di ği ve nû ra ka vuş tu rul du ğu an-
la tı lan zât, Hazret-i Ham za ve ay nı âyet-i ke rî me de; ka ran lık lar da 
bo ca la dı ğı bah se di len de Ebû Cehl’dir.”

Hazret-i Ham za, müş rik le rin ya nı na va ra rak, müs lü man ol du-
ğu nu ve Al la hü te âla nın Hâ bî bi Mu ham med (aley his se lâm)ı ca nı 
pa ha sı na da ol sa ko ru ya ca ğı nı bil di rip, bir kâ si de oku du. Oku du-
ğu ka sî de de; “Kal bi mi, İs lâ mi yet’e ve hak ka mey let tir miş ol du ğu 
için, Al la hü te âla ya ham dol sun. Bu din, kul la rı nın her yap tı ğı nı bi-
len, her ke se lüt fu ile mu âme le eden, kud re ti her şe ye gâ lip ge-
len, âlem le rin Rab bi olan Al la hü te âla ta ra fın dan gön de ril miş tir. 
Kur’ân-ı ke rîm okun du ğu za man, kalb ve akıl sâ hib le ri nin göz le rin-
den yaş lar akar. Kur’ân-ı ke rîm, fa sih bir li san ile açık lan mış âyet ler 
hâ lin de Mu ham med (aleyhisselâma) nâ zil ol muş tur. O, Mu ham med 
Mus ta fa içi miz de, sö zü din le nir, ken di si ne bo yun eği lir, mü bâ rek bir 
kim se dir. Ey müş rik ler! Ak lı nız ba şı nız dan gi dip, gö zü nüz ka ra rıp da 
O’nun hak kın da sert, ağır ve ka ba söz ler söz le me yin. Eğer böy le bir 
dü şün ce ye ka pı lır sa nız, biz müs lü man la rın ce se di ne ba sıp geç me-
den, hiç kim se O’na do ku na maz” de miş ti.

Hazret-i Ham za’nın müs lü man ol ma sı ile, sev gi li Pey gam be ri-
miz (sal lal la hü aley hi ve sel lem) çok se vin di. Müs lü man lar, onun da 
ara la rı na ka tıl ma sıy la çok kuv vet len di ler.

Hazret-i Ham za’nın müs lü man ol ma sıy la va zi yet de ğiş ti. Çün kü, 
Mek ke li ler Hazret-i Ham za’nın; cen gâ ver, ce sûr, merd, peh li van ve 
bü yük bir kah ra man ol du ğu nu bi li yor lar dı. Bu nun için, Ku reyş müş rik-
le ri ar tık müs lü man la ra, hiç bir se bep yok ken, fe nâ mu âme le ya pa ma-
dı lar, bil has sa Hazret-i Ham za’nın kı lı cı nın şid de tin den çe kin di ler.( 73)

HAZRET-İ ÖMER’İN MÜSLÜMAN OLMASI
İs lâm dî ni gün geç tik çe ya yı lı yor, Kur’ân-ı ke rî min nû ru, rûh la-

rı ay dın la tı yor du. Gü nah kâr in san lar, Al la hü te âlâ nın ih sâ nı ola rak 
îmân edi yor, hi dâ ye te ka vu şu yor lar dı. Es hâb-ı ki râm dan ol mak la 
şe ref e nen bu mü bâ rek ze vât; el ele, gö nül gö nü le ve ri yor, Re sû lul-
lah efen di mi zin et râ fın da per vâ ne gi bi dö nü yor lar dı. O’nun kü çü cük 
bir ar zu ve işâ re ti ni bü yük bir emir bi li yor, ye ri ne ge tir mek için ya rı-

73) İbni İshâk, es-Sire, s, 151-153; İbni Hişâm, es-Sire, I, 291-292.
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şı yor, hât ta bu uğur da can la rı nı bi le fe dâ et mek ten çe kin mi yor lar-
dı. Müş rik le rin te laş ve en di şe le ri ise, had saf a ya var mış tı. Çün kü 
par mak la gös te ri len kah ra man lar dan Hazret-i Ham za da müs lü man 
ol muş, Re sû lul lah’ın saf a rın da yer al mış tı. Bu bek len me dik hâ di se, 
müş rik le ri, büs bü tün çi le den çı kar dı. Bu se bep le Hat tâb oğ lu Ömer, 
(he nüz müs lü man ol ma mış tı) bir gün, Re sû lul lah efen di mi zi, gör-
dü ğü yer de öl dür mek ni ye tiy le evin den çık tı. Sev gi li Pey gam be ri-
mi zi Mes cid-i Ha râm’da na maz kı lar ken bul du, na ma zını bi tir me si ni 
bekle ye rek, din le me ye baş la dı. Ha bîb-i ek rem efen di miz, El-Hak ka 
sû re-i şe rî fi ni oku yor du. Me âlen; 

“O mey da na ge le ce ği hak olan kı yâ met!..Ne dir o hak olan 
kı yâ met? O ge le ce ği hak olan kı yâ me ti, sa na han gi şey bil-
dir di? Se mûd ve Âd (ka vim le ri) deh şe tin den kalp le rin tit re-
ye ce ği kı yâ me ti tek zip et ti ler, ya lan la dı lar. Se mûd kav mi, 
az gın lık la rı se be biy le (Ceb râ il (aley his se lâm)ın say ha sı ile) he lâk 
edil di ler. Âd kav mi ne ge lin ce; on lar da ka sıp ka vu ran, uğul-
tu lu, az gın ve şid det li bir ka sır ga ile he lâk edil di ler. Al la hü 
te âlâ o fır tı na yı, ye di ge ce ve se kiz gün düz de vam lı ola rak, 
on la rın üzer le ri ne mu sal lat et ti. (Öy le bir hâ le gel di ler ki, o va-
kit ora da ha zır ol say dın) on la rın kök le rin den ko pup ye re se ri len 
kof hur ma kü tük le ri gi bi na sıl ölüp, yı kıl dık la rı nı gö rür dün! 
Şim di on lar dan ge ri ye ka lan bir fert gö re bi li yor mu sun?

Fir’avn da, on dan ön ce ki ler de, alt üst olan ka sa ba lar hal-
kı da (Lût kav mi), hep o ha tâ yı (şirk ve is ya nı) iş le di ler... Böy le-
ce Rab le ri nin pey gam be ri ne (Lût (aley his se lâm)a ve di ğer le ri ne) 
is yân et ti ler. Bu nun üze ri ne di ğer üm met le re ge len azâb dan, 
da ha şid det li bir azâb on la rı ya ka la yı ver di...Ger çek ten biz, 
(Nûh tû fâ nın da) her ta ra fı su kap la dı ğı va kit, si ze bir ib ret ol-
sun ve onu işi ten ku lak lar da onu hıf zet sin, ez ber le sin di ye 
si zi (var lı ğı nı za se bep olan ata la rı nı zı) ge mi de ta şı dık. Sû r’a bir 
ke re üfü rü lün ce, yer ü zü ve dağ lar, yer le rin den kal dı rı lıp sil-
ki le cek tir. O gün kı yâ met ko pa cak, gök, kuv vet ve sa lâ be ti 
kal ma yıp ya rı la cak ve da ğı la cak tır ve me lek ler se mâ nın çev-
re sin de dir ler. (Rab le ri nin em ri ne mun ta zır dır lar). O gün Rab bi nin 
ar şı nı, (se mâ nın et râ fın da bu lu nan lar dan) se kiz me lek üst le ne-
rek ta şır. O gün (he sap için Al la hü te âlâ ya) arz olu na cak sı nız. 
Öy le ki, (dün yâ da iken giz le di ği ni zi zan net ti ği niz) si ze ait hiç bir 
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sır, (Al la hü te âlâ ya) giz li kal ma ya cak tır.
İş te o va kit, ki ta bı sağ eli ne ve ril miş olan kim se (se vi ne-

rek) der ki: “Alı nız, ki ta bı mı oku yu nuz! Çün kü ben, he sâ bı ma 
ka vu şa ca ğı mı ya kî nen bil dim. İş te o, râ zı olun muş bir ha-
yat için de dir. Yük sek bir Cen net’te dir... (Mey ve le ri) ça bu cak 
dev şi ri le cek ya kın lık ta dır. (On la ra de ni lir ki:) “Geç miş gün ler de 
(dün yâ da) tak dim et ti ği niz sâ lih amel le re kar şı lık ola rak; yi yin, için, 
âfi yet ol sun.” 

Ki ta bı sol eli ne ve ril miş olan ki şi ye ge lin ce, o da; “Âh! 
Keş ke, be nim ki ta bım ve ril me sey di...He sâ bı mın da ne ol-
du ğu nu bil me sey dim. Âh! Keş ke o (ölüm, hayâ tı ma) kat’î bir 
son ve ri ci ol say dı (da di ril me sey dim)! Ma lım ba na bir fay da 
ver me di. (Bü tün) sal ta na tım (kuv ve tim, de lî lim, va rım, yo ğum) 
ben den ay rı lıp mah vol du!..” der. (Al la hü te âlâ Ce hen nem’de 
va zi fe li me lek le re bu yu rur ki:) “Tu tun onu da (el le ri ni boy nu na) 
bağ la yın!.. Son ra onu, o alev li ate şe atın! Da ha son ra, onu 
yet miş ar şın uzun lu ğun da bir zin cir için de, ora ya (tek rar) so-
kun!.. Çün kü o, O yü ce Al la hü te âlâ ya inan maz dı. Yok su la 
ye mek (ye dir mek şöy le dur sun, baş ka la rı nı da) ver me ye teş vik 
et mez di. Onun için, bu gün bu ra da ken di si ne (acı ya cak) hiç bir 
ya kın (ve dost) yok tur. Gıs lîn’den (ce hen nem eh li nin kan la ka-
rı şık irin le rin den) baş ka yi ye cek de yok tur. Onu, (bi le rek) ha tâ 
eden ler (kâ fir ler) den baş ka sı ye mez...”

Hazret-i Ömer, pey gam ber efen di mi zin oku duk la rı nı hay ran lık la 
din li yor du. Öm rün de böy le gü zel söz ler duy ma mış tı. Bu nu ken di si 
son ra dan şöy le an lat tı: “Din le di ğim bu söz le rin be lâ ga tı na, düz gün-
lü ğü ne, der li top lu lu ğu na hay rân ol muş tum. Ken di ken di me; “Ye mîn 
ede rim ki bu, Ku rey şî le rin de di ği gi bi, bir şâ ir ol ma lı!” de dim. Bu 
sı ra da, Pey gam be ri miz, âyet-i ke rî me le ri oku ma ya de vâm et ti ler: 

“Gör dük le ri ni ze ve gör me dik le ri ni ze ye mîn ede rim ki, hiç 
şüp he siz o (Kur’ân-ı ke rîm), Al la hü te âlâ nın ka tın da çok şe-
ref i bir Re sû lün, (Rab bin den) ge tir di ği bir ke lâm dır. O, bir 
şa îr sö zü de ğil dir. Siz ne az ina nır in san lar sı nız!..” 

Yi ne ken di ken di me; “Bu bir kâ hin ol ma lı. Çün kü içim den ge çir dik-
le ri mi an la dı!..” de dim. Re sû lul lah, sû re yi oku ma ya de vâm edi yor du: 

“O, bir kâ hin sö zü de de ğil dir. Siz ne kıt dü şü nür in san-
lar sı nız!.. O (Kur’ân-ı ke rîm), âlem le rin Rab bin den (Mu ham med 
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(aley his se lâm)a Ceb râ il (aley his se lâm) vâ sı ta sıy la) in di ril miş tir. 
Eğer (Pey gam ber, söy le me di ği miz) bâ zı söz le ri bi ze kar şı ken-
di li ğin den uy dur muş ol say dı, el bet te O’nun sağ eli ni (kuv vet 
ve kud re ti ni) alı ve rir, son ra da hiç şüp he siz O’nun kalb da-
ma rı nı ko pa rır (ya şat maz)dık! O va kit, siz den hiçbi ri niz bu na 
mâ ni de ola maz dı nız! Şüp he siz ki o (Kur’ân-ı ke rîm), tak vâ sâ-
hip le ri için kat’î bir öğüt tür. İçi niz de, onu (tas dik eden le rin bu-
lun du ğu gi bi) ya lan la yan la rın bu lun du ğu nu biz el bet te bi li yo-
ruz. Mu hak kak ki, o (Kur’ân-ı ke rîm, ahi ret te, onu tas dîk eden le re 
ve ri len nî met le ri gö ren) kâ fir le re kar şı (ka çı nıl maz) bir has ret tir. 
Mu hak kak ki, o (Kur’ân-ı ke rîm), hakk-ul-ya kîn dir. (Ken di si ne 
uyup, emir ve ya sak la rı ile amel ede ni hakk-ul-ya kîn mer te be si ne 
ka vuş tu rur.) O hâl de, O yü ce Rab bi nin is mi ni tes bih et.” 

Hazret-i Ömer; “Re sû lul lah, sû re nin ta ma mı nı oku duk tan son ra, 
kal bim de İs lâm’a kar şı bir meyl hâ sıl ol du” de di.

Hazret-i Ham za’nın müs lü man ol ma sın dan üç gün son ra, Ebû 
Cehl, müş rik le ri top la yıp; “Ey Ku reyş! Mu ham med, put la rı mı za dil 
uzat tı. Biz den ön ce ge len ata la rı mı zın Ce hen nem’de azâp gör-
dük le ri ni, bi zim de ora ya gi de ce ği mi zi söy le di!.. O’nu öl dür mek ten 
baş ka çâ re yok tur!.. O’nu öl dü re cek kim se ye yüz kı zıl de ve ve sa yı-
sız al tın ve re ce ğim!..” de di. Bir an da Hat ta boğ lu Ömer’in kal bin den 
İs lâ ma olan meyl kay bol du ve ye rin den fır la dı; “Bu işi Hat ta boğ lun-
dan baş ka ya pa cak yok tur” de di. “Hay di Hat ta boğ lu! Gö re lim se ni” 
di ye rek onu al kış la dı lar. 

Kı lı cı nı ku şa na rak yo la düş tü. Gi der ken Nu’aym bin Ab dul lah’a 
rast la dı. “Bu şid det ve hid det le ne re ye yâ Ömer!” di ye sor du. O da 
“Mil let ara sı na iki lik so kan, kar de şi kar de şe düş man eden Mu ham-
med’i öl dür me ye gi di yo rum” de di. Nu’aym; “Yâ Ömer! Bu zor bir 
iş. Es hâ bı, çev re sin de per vâ ne ke sil miş, O’na bir şey ol ma sın di ye 
tit re şi yor lar. Yan la rı na yak laş mak çok zor dur. O’nu öl dür sen bi le Ab-
dül mut ta lip oğul la rı nın elin den ya ka nı kur ta ra maz sın” de di. 

Hazret-i Ömer, bu söz le re çok kız dı; “Yok sa sen de mi on lar-
dan sın? Ön ce se nin işi ni bi ti re yim” di ye kı lı ca sa rıl dı. “Yâ Ömer! 
Be ni bı rak! Kar de şin Fâ tı ma ile, zev ci Sa’îd bin Zeyd’e git; on lar 
da müs lü man ol du” de di. Hazret-i Ömer bu sö ze inan ma dı. “Eğer 
inan maz san, git sor! An lar sın” de di.

Hazret-i Ömer bu işi ba şa rır sa, din ay rı lı ğı or ta dan kal ka cak, fa-
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kat Arap la rın âde ti olan kan dâ vâ sı or ta ya çı ka cak ve Ku reyş iki ye 
bö lü ne rek ar dı ar ka sı ke sil me yen çar pış ma lar baş la ya cak tı. Böy le-
ce, de ğil yal nız Ömer bin Hat tâb, bü tün Hat ta bo ğul la rı öl dü rü le cek-
ti. Fa kat Ömer bin Hat tâb çok kuv vet li, ce sur ve öf e li ol du ğun dan 
bun la rı dü şü ne me miş ti. Kar de şi ni me rak edip, he men ev le ri ne git ti. 
O sı ra lar da Tâ hâ sû re si ye ni gel miş, Sa’îd ile Fâ tı ma (ra dı yal la hü 
an hü mâ) bu nu yaz dı rıp, Hazret-i Hab bâb bin Eret adın da ki sa hâ bî yi 
ev le ri ne ge tir miş, oku yor lar dı. Hazret-i Ömer ka pı dan bun la rın se-
si ni duy du. Ka pı yı çok sert çal dı. O’nu, kı lı cı be lin de kız gın gö rün-
ce, ya zı yı sak la yıp, Hazret-i Hab bâb’ı giz le di ler. Son ra ka pı yı aç tı lar. 
İçe ri gi rin ce; “Ne oku yor du nuz?” de di. “Bir şey yok” de di ler. Kız ma sı 
ar ta rak; “İşit ti ğim doğ ru imiş, siz de O’nun sih ri ne al dan mış sı nız” 
di ye çı kış tı. Hazret-i Sa’îd’i ya ka sın dan tu tup, ye re at tı. Kar de şi 
efen di si ni kur ta ra yım der ken, onun yü zü ne de öf e li bir to kat in-
dir di. Yü zün den kan ak ma ya baş la dı ğı nı gö rün ce, kar de şi ne acı dı. 

Fâ tı ma’nın ca nı yan mış, ka na bo yan mış idi. Fa kat îmân kuv ve ti, 
ken di si ni ha re ke te ge ti rip, Al la hü te âlâ ya sı ğı na rak; “Yâ Ömer! Ni çin 
Al lah’dan utan maz, âyet ler ve mû ci ze ler ile gön der di ği Pey gam be ri ne 
inan maz sın? İş te ben ve zev cim, müs lü man ol mak la şe ref en dik. Ba-
şı mı zı kes sen, bun dan dön me yiz” de di ve Ke li me-i şe hâ de ti oku du. 

Hazret-i Ömer, kız kar de şi nin bu îmâ nı kar şı sın da bir den yu mu-
şa dı ve ye re otur du. Yu mu şak ses le; “He le şu oku du ğu nuz ki ta bı 
çı ka rın” de di. Fâ tı ma; “Sen te miz len me dik çe onu sa na ver mem” 
de di. Hazret-i Ömer gu sül ab des ti ni al dı. On dan son ra Fâ tı ma, 
Kur’ân-ı ke rîm sa hi fe si ni ge tir di. Hazret-i Ömer gü zel okur du. Tâ hâ 
sû re si ni oku ma ya baş la dı. Kur’ân-ı ke rî min fe sâ ha ti, be lâ ga tı, mâ-
nâ la rı ve üs tün lük le ri kal bi ni git gi de yu mu şat tı.

“Gök ler de ve yer ü zün de ve bun la rın ara sın da ve (ye di 
kat) top ra ğın al tın da ki şey ler hep O’nun dur”( 74) me âlin de ki 
âyet-i ke rî me yi oku yun ca, de rin de rin dü şün ce ye dal dı. “Yâ Fâ tı ma! 
Bu bit mez tü ken mez var lık lar, hep si zin tap tı ğı nız Al lah’ın mı dır?” 
de di. Kar de şi; “Evet, öy le ya! Şüp he mi var?” di ye ce vap ver di. “Yâ 
Fâ tı ma! Bi zim bin beş yüz ka dar al tın dan, gü müş ten, tunç tan, taş-
tan oy ma lı, süs lü hey kel le ri miz var. Hiçbi ri nin, yer ü zün de bir şe yi 
yok” di ye rek şaş kın lı ğı art tı. Bi raz da ha oku du;

74) Tâhâ sûresi, 20/6.
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“Al la hü te âlâ dan baş ka ibâ det edi le cek, ta pı la cak hak 
bir ilâh, bir mâ bud yok tur. En gü zel isim ler O’nun dur”( 75) me-
âlin de ki âyet-i ke rî me yi dü şün dü. “Ha kî ka ten, ne ka dar doğ ru” de-
di. Hab bâb bu sö zü işi tin ce, ye rin den fır la dı ve tek bir ge tir dik ten 
son ra; “Müj de yâ Ömer! Re sû lul lah, Al la hü te âlâ ya duâ ede rek; “Yâ 
Rab bî! Bu dî ni, Ebû Cehl ile yâ hud Ömer ile kuv vet len dir” 
bu yur du. İş te bu dev let, bu sa âdet sa na na sîb ol du” de di.

Bu âyet-i ke rî me ve bu duâ Hazret-i Ömer’in kal bin de ki düş-
man lı ğı sil di, sü pür dü. He men; “Re sû lul lah ne re de?” de di. Kal bi, 
Re sû lul lah’a tu tul muş tu. O gün, Re sûl-i ek rem (sal lal la hü aley hi ve 
sel lem) Hazret-i Er kam’ın evin de, Es hâ bı na na sî hat ve ri yor du. Es-
hâb-ı ki râm top lan mış, O’nun nûr lu ce mâ li ni gör mek le, tat lı, te’sir li 
söz le ri ni işit mek le kalp le ri ni ci lâ lı yor; son suz lez zet, zevk ve neş’e 
için de hâl den hâ le dö ne rek, rûh la rı nı fe rah la tı yor lar dı.

Hazret-i Ömer’in gel di ği, Er kam’ın evin den gö rül dü. Kı lı cı da 
ya nın da idi. Hey bet li, kuv vet li ol du ğun dan, Es hâb-ı ki râm, Re sû-
lul lah’ın et râ fı nı sar dı. Hazret-i Ham za, “Ömer’den çe ki ne cek ne 
var, iyi lik ile gel di ise, hoş gel di. Yok sa o kı lı cı nı çek me den ba şı nı 
uçu ru rum” der ken, Re sû lul lah; “Yol ve rin, içe ri gel sin!” bu yur du.

Ceb râ il (aley his se lâm), da ha ön ce, Hazret-i Ömer’in îmân et mek 
için gel di ği ni ve yol da ol du ğu nu ha ber ver miş ti. Re sû lul lah efen-
di miz, Hazret-i Ömer’i te bes süm bu yu ra rak kar şı la dı; “Bı ra kı nız, 
ya nın dan ay rı lı nız” bu yur du. Hazret-i Ömer, Re sû lul la hın önün de 
diz çök tü. Re sû lul lah, Hazret-i Ömer’i ko lun dan tu tup; “Îmâ na gel, 
yâ Ömer!” bu yur du. O da te miz kalb ile Ke li me-i şe hâ de ti söy le-
di. Es hâb-ı ki râm, se vinç le rin den tek bir ses le ri ni gö ğe yük selt ti ler.

Hazret-i Ömer, müs lü man ol duk tan son ra hâ li ni şöy le an lat tı: 
“Müs lü man ol du ğum za man, Es hâb-ı ki râm müş rik ler den giz le nir 
ve ibâ det le ri ni giz li ya par lar dı. Bu du ru ma çok üzül düm, ve; “Yâ Re-
sû lal lah! Biz hak üze re de ğil mi yiz?” di ye sor dum. Pey gam ber efen-
di miz; “Evet. Var lı ğım, kudret elinde bu lu nan Al la hü te âla ya 
ye mîn ede rim ki, is ter ölü is ter di ri olu nuz, mu hak kak hak 
üze rin de si niz” bu yur du. Bu nun üze ri ne; “Yâ Resûlal lah! Mâ dem 
ki biz hak üze rin de, müş rik ler de bâ tıl yol da dır lar, o hâl de ne di ye 
dî ni mi zi giz li yo ruz? Val la hi biz, dîn-i İs lâm’ı, küf re kar şı açık la ma ya 

75) Tâhâ sûresi, 20/8.
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da ha hak lı ve da ha lâ yı kız. Al la hü te âlâ nın dî ni, Mek ke’de hiç şüp-
he siz üs tün ge le cek tir. Kav mi miz bi ze kar şı in saf ı dav ra nır lar sa ne 
âlâ, yok taş kın lık et mek is ter ler se, ken di le ri ile çar pı şı rız.” de dim. 
Re sû lal lah efen di miz; “Biz, sa yı ca çok azız!” bu yur du. 

“Yâ Re sû lal lah! Se ni hak Pey gam ber ola rak gön de ren Al la hü te-
âlâ ya ye mîn ede rim ki, hiç çe kin me den ve kork ma dan, otu rup İs-
lâm’ı an lat ma dı ğım bir müş rik top lu lu ğu kal ma ya cak tır. Ar tık or ta ya 
çı ka lım” de dim. Ka bûl bu yu ru lun ca, iki saf hâ lin de dı şa rı çı kıp, Ha-
rem-i şe rî fe doğ ru yü rü dük. Saf a rın bi ri nin ba şın da Ham za, di ğe ri-
nin ba şın da da ben var dım. Sert adım lar la, top ra ğı un eder ce si ne, 
to zu ta to zu ta mes cid-i Ha ram’a gir dik. Ku reyş li müş rik ler, bir ba na, 
bir Ham za’ya ba kı yor lar dı. Öy le bir hü zün ve ke de re uğ ra dı lar ki, 
bel ki ha yat la rın da böy le bir ye’se (ümitsizlik) hiç düş me miş ler di.” 

Hazret-i Ömer’in bu ge li şi üze ri ne, Ebû Cehl ile ri çı kıp; “Yâ Ömer! 
Bu ne hâl dir?” de yin ce, Hazret-i Ömer hiç al dı rış et me den; “Eş he dü 
en lâ ilâ he il lâl lah ve eş he dü en ne Mu ham me den ab dü hû ve re sû lüh” 
de di. Ebû Cehl ne di ye ce ği ni şa şır dı. Do na kal dı. Hazret-i Ömer bu 
müş rik gü rû hu na dö ne rek; “Ey Ku reyş!... be ni bi len bi lir! Bil me yen bil-
sin ki, ben Hat tâb oğ lu Ömer’im...Ka rı sı nı dul, ço cuk la rı nı ye tim bı rak-
mak is te yen ye rin den kı pır da sın! Kı mıl da ya nı, kı lı cım la doğ ra yıp ye re 
se re rim!...” de yin ce, Ku reyş li müş rik ler bir an da da ğı lıp, ora dan uzak-
laş tı lar. Re sû lul lah ve yü ce Es hâ bı saf tu tup, yük sek ses le tek bir al dı-
lar. Mek ke se mâ la rı, Es hâ bı ki râ mın; “Al la hü ek ber!... Al la hü ek ber!...” 
ni dâ la rıy la çın la dı. İlk de fâ Ha rem-i şe rîf e açık tan na maz kı lın dı.( 76)

Hazret-i Ömer müs lü man olun ca, En fâl sû re si nin 64. âye ti ke-
rî me si in di. Me âlen; “ Ey pey gam be rim! Sa na yar dım cı ola rak, 
Al la hü te âlâ ve mü’min ler den se nin izin de gi den ler ye ti-
şir.” bu yu rul du. Te red düt için de bo ca la yan bâ zı kim se ler, Hazret-i 
Ömer’in müs lü man ol du ğu nu gö rün ce, İs lâm’ı seç ti ler. Es hâb ol-
mak la şe ref en di ler. Ar tık müs lü man la rın sa yı sı gün geç tik çe çığ gi-
bi bü yü me ye baş la mış tı.

HABEŞİS TAN’A İKİN Cİ HİC RET
Habeşis tan’da ki müs lü man lar; “Mek ke’de, müş rik ler le müs lü-

man lar an laş ma yap mış lar!” di ye yan lış ha ber al dı lar. Bu nun üze ri ne 

76) İbni İshâk, es-Sire, s, 160-165, 221-229; İbni Hişâm, es-Sire, I, 342-350; Süheylî, 
Ravzü’l-ünüf, II, 119.
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“Bi zim hic re ti miz, ye ri mi zi ve yur du mu zu ter ket me miz, müş rik le rin 
düş man lı ğı yü zün den dir. Ar tık on la rın düş man lı ğı dost lu ğa çev ril-
miş tir. Öy le ise gi dip, Re sûl-i ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) 
efen di mi zin hiz me tiy le şe ref e ne lim” di ye dü şün dü ler. Bu se bep le 
Ha beş hü küm dâ rın dan izin ala rak Mek ke’ye gel di ler. Fa kat al dık la rı 
ha be rin yan lış ol du ğu nu öğ ren di ler.( 77) Son ra, Pey gam ber efen di-
mi zin hu zû ru na ge lip; Habeşis tan’ın su yu nun, ha va sı nın ve mey-
ve le ri nin kuv vet ver di ği ni; dört tâ ne ibâ det hâ ne bu lun du ğu nu, her 
gün bu yer ler de develer, koyunlar ke sil di ği ni, fa kir le rin ve ga rib le rin 
dâ vet edi lip hoş tu tul du ğu nu, hü küm dar la rı nın ken di le ri ni zi yâ ret 
edip emân ver di ği ni ve sı kın tı la rı nın gi de ril di ği ni uzun uzun an la tıp, 
mem nu ni yet le ri ni bil dir di ler.( 78)

Es hâb-ı ki râm aley hi mür rıd vân Mek ke’ye ge lin ce, müş rik ler yi ne 
ezâ ve ce fâ ya baş la dı lar. Zu lüm le ri git tik çe art tı. Her tür lü iş ken ce yi 
hiç çe kin me den ya pı yor lar dı. Bir gün Hazret-i Os man; “Yâ Re sû lal-
lah! Habeşis tan’ı iyi bir ti câ ret ye ri ola rak gör düm. Bir ay lık ti câ ret 
çok ka zanç hâ sıl eder. Al la hü te âla hic ret ye ri tâ yin edin ce ye ka-
dar, müs lü man lar için bun dan da ha iyi bir yer ola maz. Hiç ol maz sa 
mü’min ler, Ku reyş’in ce fâ sın dan kur tu lur. Ne câ şi’nin bi ze çok lü tuf-
la rı ve hay li iyi lik le ri var dır” de di. Bu nun üze ri ne Pey gam ber efen di-
miz; “Tek rar Habeşis tan’a dö nün ki, Al la hü te âlâ nın is miy le 
mah fûz ola sı nız” bu yur du. 

Hazret-i Os man; “Yâ re sû lal lah! Eğer siz, ora ya teş rif et se niz, 
on lar bel ki müs lü man olur lar. Ehl-i ki tap ol duk la rın dan, ça buk İs-
lâm’a ge lir ler ve yar dım la rı nı esir ge mez ler” de yin ce, sev gi li Pey-
gam be ri miz; “Ben, huzûr ve ra ha ta me’mur ol ma dım. Hic ret 
hu sû sun da Al la hü te âlâ nın emr-i şe rî fi ni bek li yo rum. Na sıl 
em ro lu nur ise öy le amel ede rim” bu yur du.

Bir ri vâ ye te gö re yüz bir ki şi lik bir kâ fi le ikin ci de fâ Habeşis tan’a 
doğ ru yo la çık tı. Bu kâ fi le nin ba şı na, Ca’fer bin Ebî Tâ lib haz ret le-
ri tâ yin edil miş ti. Sağ-sâ lim Ne câ şi’nin ül ke si ne var dı lar. Ha be şis-
tan’da kar şı laş tık la rı hâ di se le ri, Üm mü Se le me (ra dı yal la hü an hâ) 
şöy le an lat tı: 

77) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 205.

78) İbni İshâk, es-Sire, s, 194; İbni Hişâm, es-Sire, I, 364; İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 
208; Taberî, Târih, II, 414.
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“Habeşis tan’a var dı ğı mız za man, ora da çok iyi bir kom şu ya te-
sa düf et tik. Bu kom şu, Me lik Ne câ şi idi. Ken di si her ar zu mu zu ye-
ri ne ge tir di. Dî ni mi zin emir le ri ni is te di ği miz gi bi ya pa bi li yor duk. Al-
la hü te âlâ ya ser best çe ibâ det ede bi li yor, hiç ezi ye te uğ ra mı yor duk. 
Hiç bir kö tü söz duy mu yor duk.”

Mek ke li müş rik ler bu du rum dan ha ber dar olun ca, Habeşis tan 
me li ki ne iki el çi gön der me ye ka rar ver di ler. Ne câ şi’ye son de re-
ce kıy met li he di ye ler ha zır la dı lar. Ne câ şi’nin çok sev di ği Mek ke’nin 
me şîn de ri sin den bol ca ha zır lan dı. Ne câ şi’nin din adam la rı na, dev-
let er kâ nı na he di ye ler ay rıl dı. Bu işe, Ab dul lah bin Ebî Re bîa ile Âmr 
bin Âs va zi fe len di ril di.. Bu iki el çi ye, Ne câ şi’nin hu zû run da ne ler 
söy le ye cek le ri öğ re til di. On la ra; “Hü küm dar ile ko nuş ma dan ev vel, 
onun pat rik le ri ne ve ku man dan la rı nın her bi ri ne he di ye le ri ni ve ri niz. 
Son ra Ne câ şi’nin ki ni tak dim edi niz. Bu işi yap tık tan son ra, ora da ki 
müs lü man la rın si ze tes li mi ni is te yi niz. Ne câ şi’nin müs lü man lar ile 
gö rü şüp ko nuş ma sı na mey dan ver me yi niz.” de nil di.( 79) 

El çi ler, Habeşis tan’a gel di ler. Dev let er kâ nı nı gö rüp he di ye le ri ni 
ver dik ten son ra, her bi ri ne; “Bi zim içi miz de birta kım in san lar tü re-
di. Bun lar, bi zim ve si zin bil me di ği miz ye ni bir din uy dur du lar. Bu 
ge len le ri, ken di yurt la rı na gö tür mek is ti yo ruz. Hü küm dâ rı nız la, on lar 
hak kın da gö rüş tü ğü nüz za man, ge len ler le gö rü şül me den bi ze teslîm 
edil me le ri ni te’min için ça lı şı nız. Bu kim se ler le en çok meş gûl ola bi-
le cek olan lar, on la rın, öz ana-ba ba la rı ve kom şu la rı dır. On lar bun la rı 
gâ yet iyi bi lir ler.” de di ler.( 80) Pat rik ler, bu tek li fi kâ bul et ti ler. Son ra, 
Mek ke li el çi ler, Ne câ şi’nin he di ye le ri ni tak dim et ti ler. Me lik Ne câ şi 
he di ye le ri ka bûl edip, on la rı dâ vet ede rek bir müd det gö rüş tü. 

El çi ler, Ne câ şi’ye şöy le söy le di ler: “Ey Me lik! İçi miz den birta kım 
kim se ler si zin mem le ke ti ni ze il tî ca et miş ler dir. Bu ge len ler, ken di 
mil let le ri nin dî ni ni terk et tik le ri gi bi, si zin dî ni ni ze de gir me miş ler-
dir. Ken di ka fa la rı na uy gun, uy dur ma bir din le ri var dır. Ne biz, ne de 
siz, bu dî ni bil mi yo ruz. Bi zi bun la rın men sup ol duk la rı mil le tin eş râ fı 
si ze gön der di. Bu eş râf, si zin mem le ke ti ni ze il ti câ eden adam la rın 
ba ba la rı ve ken di öz ak ra bâ la rı dır. İs tek le ri, ge len le rin iâ de edil me-
si dir. Çün kü on lar, bun la rın hâl le ri ni da ha ya kın dan ta nır. On la rın 

79) İbni İshâk, es-Sire, s, 195; İbni Hişâm, es-Sire, I, 334.

80) İbni İshâk, es-Sire, s, 195; İbni Hişâm, es-Sire, I, 332.
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ken di öz din le rin de hoş gör me dik le ri ni da ha iyi bi lir ler..” Ge rek Âmr 
bin Âs, ge rek se Ab dul lah bin Ebî Re bîa’nın en çok ar zu et tik le ri şey; 
Ne câ şi’nin bu söz le ri din le ye rek, ar zu la rı na uy gun ha re ket et me-
siy di. El çi ler, bu söz le ri söy le dik ten son ra, Ne câ şi’nin pat rik le ri söz 
alıp, şöy le de miş ler di: “Bun lar çok doğ ru söy le di ler. Bun la rın mil-
let le ri, on lar la da ha iyi meş gûl ola bi lir, on la rın ne yi be ğe nip be ğen-
me dik le ri ni da ha iyi tak dir eder ler. Onun için siz bu adam la rı teslîm 
edi niz de, bun lar on la rı mem le ket le ri ne ve mil let le ri ne gö tür sün ler.”

Me lik Ne câ şi bu söz le re çok kız dı; “Val la hi ha yır! Ben bu adam-
la rı teslîm et mem. Ba na il tî ca eden, mem le ke ti me ge len adam la-
ra hı yâ net ede mem. Bun lar, be ni baş ka sı na ter cih et miş ve be nim 
ül ke me gel miş ler dir. Onun için, ge len mu hâ cir le ri sa ra yı ma dâ vet 
eder, on la ra bu adam la rın söy le dik le ri söz le re kar şı ne di ye cek le ri ni 
so rar, ce vap la rı nı din le rim. Eğer mu hâ cir ler, bun la rın de dik le ri gi bi 
ise ler, on la rı ge len le re ve rip, ken di mil let le ri ne iâ de ede rim. Öy-
le de ğil se on la rı ko rur, ül kem de kal dık ça iyi lik ede rim.” de di. Da ha 
ön ce le ri Ne câ şi, se mâ vi ki tap la rı in ce le miş ti. Mu ham med (aley his-
se lâm)ın gel me za mâ nı nın ya kın ol du ğu nu, kav mi nin O’na ya lan cı 
de yip inan ma ya cak la rı nı ve Mek ke’den çı ka ra cak la rı nı bi li yor du.

Ne câ şi, Mek ke li el çi le re; “İnan dık la rı kim dir?” di ye sor du. On lar 
da; ”Mu ham med’dir” de di ler. Ne câ şî, bu is mi işi tin ce, O’nun pey-
gam ber ol du ğu nu an la dı ve bel li et me di. Ge len le re tek rar sor du: 
“O’nun dî ni ve mez he bi ne dir ve ne ye dâ vet eder?” Amr; “O’nun 
mez he bi yok tur” de di. Ne câ şî; “Mez he bi ni dî ni ni bil me di ğim, ba na 
sı ğı nan bir top lu lu ğu na sıl teslîm ede rim? Mec lis ku ra lım. On la rı 
da ge ti re lim. Siz ler le yüz leş ti re lim. He pi ni zin du ru mu bel li ol sun. 
On la rın da dî ni ni bi le yim” de di. Müs lü man la rı sa ra ya dâ vet et ti ler. 

Müs lü man lar ön ce ken di ara la rın da is ti şâ re et ti ler (gö rüş tü ler) 
ve; “Ha beş hü küm dâ rı nın ho şu na gi de cek ve mî zac la rı na uy gun 
ola cak şe kil de ne ler söy le ye lim” di ye ko nuş tu lar. Hazret-i Ca fer; 
“Val la hi bi zim bu hu sus ta ki bil dik le ri miz, Pey gam be ri mi zin bi ze bu-
yur du ğun dan ibâ ret tir. Ne ti ce ne ye va rır sa râ zı yız.” bu yur du. Hep-
si ka bûl et ti ler ve sâ de ce Hazret-i Ca fer’in ko nuş ma sı için it ti fak 
edip, Ne câ şî’nin huzûru na gel di ler. Me lik Ne câ şî de âlim le ri ni top-
la dı. Bü yük bir dî van ku rul du. Son ra mu hâ cir le ri ge tir di ler. Müs lü-
man lar, gel dik le rin de se lâm ver di ler ve sec de et me di ler. Ne câ şî on-
la ra; “Ne den sec de et me di niz” di ye so run ca; “Biz, Al la hü te âlâ dan 
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baş ka sı na sec de et me yiz. Pey gam ber efen di miz, bi zi, Al la hü te âlâ-
dan baş ka sı na sec de et mek ten men edip; “Sec de, yal nız Al la hü 
te âlâ ya mah sus dur” bu yur du” de di ler.

Ne câ şî, mu hâ cir le re; “Ey huzûru ma gel miş olan top lu luk! Ba na 
söy le yi niz. Ül ke me ne için gel di niz? Hâ li niz ne dir? Tüc câr de ğil si niz, 
bir is te ği niz de yok. Si zin şu or ta ya çık mış olan Pey gam be ri ni zin hâ li 
ne dir? Ne den mem le ke ti niz hal kın dan bu ra ya ge len le rin se lâm ver-
di ği gi bi se lâm ver mi yor su nuz?” de di. Ca’fer (ra dı yal la hü anh);

“Ey Hü küm dar! Ben ön ce, üç söz söy li ye ce ğim. Eğer doğ ru söy ler 
isem, be ni tas dik edin, ya lan söy ler sem ya lan la yın. Her şey den ön ce 
em ret ki, şu adam lar dan yal nız bi ri ko nuş sun, di ğer le ri sus sun!” de-
di. Amr bin Âs ; “Ben ko nu şa yım” de di. Ne câ şî; “Ey Ca’fer, ön ce sen 
ko nuş” de di. Hazret-i Ca’fer; “Be nim, üç sö züm var. Şu ada ma so ru-
nuz. Biz, ya ka la nıp efen di le ri mi ze iâ de edi le cek kö le ler mi yiz?” de di. 
Ne câ şî; “Ey Amr! On lar kö le mi dir ler?” di ye sor du. Amr; “Ha yır! On lar 
kö le de ğil, hür dür ler!” de di. Hazret-i Ca’fer; “Aca bâ biz hak sız ye re bir 
kim se nin ka nı nı mı dök tük de, ka nı dö kü len le re iâ de edi le ce ğiz” de di. 
Ne câ şî, Amr’a; “Bun lar, hak sız ye re bi ri ni mi öl dür dü ler!” di ye so run ca, 
Amr; “Ha yır, bir dam la bi le kan dök me di ler” de di. 

Hazret-i Ca’fer, Ne câ şî’ye; “Baş ka sı nın mal la rın dan hak sız ye-
re al dı ğı mız, üze ri miz de öde mek le mü kel lef ol du ğu muz mal lar mı 
var dı?” de di. Ne câ şî; “Ey Amr! Eğer, şun ca ğız la rın öde ye cek le ri pek 
çok al tın bi le ol sa, borç la rı var sa, onu ben öde ye ce ğim, söy le yin” 
de di. Amr; “Ha yır, bir kı rat (bir pa ra bi ri mi) bi le yok!” de di. Ne câ şî; 
“O hâl de siz bun lar dan ne is ti yor su nuz?” di ye so run ca, Amr; “On lar 
ile biz, bir din de ve bir yol da idik. On lar, bun la rı bı rak tı lar. Mu ham-
med’e ve dî ni ne uy du lar” de di. Ne câ şî, Ca’fer’e; “Siz, bu lun du ğu nuz 
dî ni bı ra kıp ne di ye baş ka sı na uy du nuz? Kav mi ni zin dî nin den ay rıl-
dı ğı nı za, be nim dî nim de de ol ma dı ğı nı za gö re, si zin inan dı ğı nız bu 
din na sıl dır? Hak kın da bil gi verir misiniz!” di ye sor du.

Hazret-i Ca’fer; “Ey Hü küm dâr! Biz câ hil bir mil let idik. Put la ra 
ta par dık. Öl müş hay van le şi yer, her tür lü kö tü lü ğü iş ler dik. Ak ra bâ-
la rı mız la mü nâ se bet le ri mi zi ke ser, kom şu la rı mı za iyi dav ran maz dık. 
Kuv vet li le ri miz, za yıf a ra zul me der ve mer ha met ne dir bil mez ler-
di. Al la hü te âlâ bi ze, ken di miz den; doğ ru lu ğu nu, emin li ği ni, if et 
ve te miz li ği ni, so yu nun düz gün lü ğü nü bil di ği miz bir pey gam ber 
gön de rin ce ye ka dar, bu va zi yet te kal dık. O pey gam ber bi zi, Al la-
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hü te âlâ nın var lı ğı na ve bir li ği ne inan ma ya, O’na ibâ de te, bi zim ve 
ata la rı mı zın ta pı na gel di ği taş la rı ve put la rı bı rak ma ya dâ vet et ti. 
Doğ ru söz lü ol ma yı, emâ ne te hı yâ net et me me yi, ak râ ba lık hak la rı nı 
gö zet me yi, kom şu lar la gü zel ge çin me yi, gü nah lar dan ve kan dök-
mek ten sa kın ma yı em ret ti. Her tür lü ah lâk sız lık lar dan, ya lan söy le-
mek ten, ye tim le rin ma lı na el uzat mak tan, nâ mus lu ka dın la ra if î râ 
et mek ten bi zi sa kın dır dı. 

Bi ze, Al la hü te âlâ ya eş, or tak koş mak sı zın ibâ det et me yi em-
ret ti. Biz de ka bûl et tik ve Al la hü te âlâ dan ne ge tir miş se hep si ne 
inan dık ve söy le dik le ri ni ye ri ne ge tir dik. Al la hü te âlâ ya ibâ det et tik. 
O’nun bi ze ha ram kıl dı ğı nı ha ram, he lâl kıl dı ğı nı he lâl bil dik ve öy le 
amel et tik. Bu yüz den kav mi miz, bi ze düş man olup, zul met ti. Bi zi, 
dî ni miz den dön dü rüp, Al la hü te âlâ ya ibâ det ten vaz ge çi rip, tek rar 
put la ra tap mak için tür lü iş ken ce le re ve mih net le re uğ rat tı lar. Bi ze 
zulm et ti ler. Bi zi sı kış tır dık ça sı kış tır dı lar. Bi zim le dî ni mi zin ara sı na 
gir di ler ve bi zi dî ni miz den ayır mak is te di ler. Biz de yur du mu zu, yu-
va mı zı bı ra ka rak se nin ül ke ne sı ğın dık. Se ni, baş ka la rı na ter cih et-
tik. Se nin hi mâ ye ne, kom şu lu ğu na can at tık. Se nin ya nın da zul me, 
hak sız lı ğa uğ ra ma ya ca ğı mı zı um mak ta yız” de di. Hazret-i Ca’fer 
ko nuş ma sı na şöy le de vâm et ti: 

“Se lâm ver me işi ne ge lin ce, biz se ni Re sû lul lah’ın se lâ mı ile se-
lâm la dık. Bir bi ri mi ze de öy le se lâm ve ri riz. Cen net te ki le rin se lâm-
la rı nın da bu şe kil de ol du ğu nu Pey gam ber efen di miz ha ber ver di. 
Bu nun için yü ce zâ tı nı zı öy le se lâm la dık. Pey gam ber efen di miz in-
san la ra sec de edil me ye ce ği ni bu yur du ğu için, Al la hü te âlâ dan baş-
ka sı na sec de et mek ten Al la hü te âlâ ya sı ğı nı rız.” 

Ne câ şî; “Sen, Al lah’ın bil dir dik le rin den bi raz bi li yor mu sun?” di-
ye sor du. Hazret-i Ca’fer; “Evet” de yin ce, Ne câ şî; “Onu ba na oku” 
de di. Hazret-i Ca’fer de Mer em sû re si nin ilk âyet le ri ni oku ma ya 
baş la dı. (An ke bût ve Rum sû re le rin den oku du ğu da bil di ril miş tir.) 
Ne câ şî ağ lı yor du. Göz le rin den akan yaş lar sa ka lı nı ıs lat tı. Râ hip ler 
de ağ la dı. Ne câ şî ve râ hip ler; “Ey Ca’fer! Bu tat lı ve gü zel ke lâm dan 
bi raz da ha oku” de di ler. Hazret-i Ca’fer, Kehf sû re si nin ba şın dan 
iti bâ ren oku du ki, me âlen;

“Kâ fir le ri (yü ce) ka tın dan sâ dır olan en çe tin bir azâb 
(ce hen nem) ile kor kut mak, sa lih âmel iş le yen mü’min le ri de 
için de ebe dî ola rak ka la cak la rı gü zel bir ecir (Cen net) ile 
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müj de le mek, “Al la hü te âlâ ço cuk edin di” di yen le ri kor kut-
mak için lâf zın da bir bo zuk luk, mâ nâ sın da bir te zât kıl ma-
dı ğı, (if rat ve tef rît ten uzak olan) dos doğ ru ki ta bı (Kur’ân-ı ke rî-
mi) ku lu na (Mu ham med (aley his se lâm)a) in di ren Al la hü te âlâ ya 
hamd ol sun. Ne on la rın (Al la hü te âlâ ço cuk edin di di yen le rin), ne 
de ata la rı nın bu na (o sö ze) dâ ir hiç bir ilim le ri yok tur. Ağız la-
rın dan çı kan bu söz, bü yük bir kü für (şirk) ol du. On lar an cak 
ya lan söy ler ler.

(Ey Re sû lüm!) Bu Kur’ân-ı ke rî me inan maz lar sa, hü zün ve 
ga dab la ar ka la rın dan ken di ni he lâk mı ede cek sin! Biz yer-
yü zün de olan la rı (mâ den ler, hay van lar ve bit ki le ri) yer eh li nin; 
han gi si nin ame li sâ lih dir (han gi si dün yâ ar zu la rı nı terk et miş tir) 
im ti han ede lim di ye zî net kıl dık...” ( 81) bu yu ru lu yor du. Ne câ şî 
ken di si ni tu ta ma ya rak; “Val la hi, bu ay nı kan dil den fış kı ran bir nûr-
dur. Mû sa ve İsâ da (aley hi müs se lâm) onun la gel miş tir.” de di. Ku-
reyş el çi le ri ne dö ne rek; “ Gi di niz, val la hi, ben ne on la rı si ze teslîm 
eder, ne de bun lar hak kın da bir kö tü lük dü şü nü rüm.” de di. Ab dul lah 
bin Ebî Re bîa ile Amr bin Âs, Ne câ şî’nin huzûrun dan çık tı lar.( 82)

Amr, Ab dul lah’a; “Ye min ede rim ki, on la rın bir ka ba ha ti ni Ne câ-
şî’nin ya nın da or ta ya ko yup, kök le ri ni ka zı ta yım da gör” de di. Ar ka-
da şı, Amr’a; “On lar bi ze mu hâ le fet edi yor lar sa da iyi kö tü ak ra bâ lı-
ğı mız var, bu nu yap ma” de di. Amr; “On la rın, İsa (aley his se lâm)ı, bir 
kul ola rak bil dik le ri ni Ne câ şî’ye ih bâr ede ce ğim” de di. 

Er te si gü nü, Ne câ şi’nin ya nı na va rıp; Ey Hü küm dar! On lar Mer-
yem oğ lu İsâ’ya (aley his se lâm) ağır söz ler söy lü yor lar. On la ra adam 
gön de rip, İsâ (aley hi sse lâm) için ne söy le dik le ri ni bir sor de di. Ne-
câ şî, Hazret-i İsâ hak kın da ki fikirlerini sor mak üze re müs lü man la-
ra adam gön der di. Tek rar gel di ler. Bir bir le ri ne; “İsâ (aley his se lâm) 
hak kın da so rar lar sa ne ce vap ve re ce ğiz” de di ler. Hazret-i Ca’fer; 
“Val la hi Hazret-i İsâ hak kın da Al la hü te âlâ nın bu yur du ğu nu, Pey-
gam ber efen di mi zin bi ze ge tir di ği ni söy le riz” de di.

Ne câ şî’nin hu zû ru na çı kın ca, Ne câ şî; “Siz Mer em oğ lu İsâ (aley-
his se lâm) hak kın da ne di yor su nuz?“ di ye sor du. Hazret-i Ca’fer; 
“Biz İsâ (aleyhisselâm) hak kın da, Pey gam ber efen di mi zin bi ze Al la-

81) Kehf sûresi, 18/ 1-7.

82) İbni İshâk, es-Sire, s, 195; İbni Hişâm, es-Sire, I, 332-333.
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hü te âlâ dan ge ti rip teb liğ ey le di ği ni söy le riz. O’nun, Al la hü te âlânın 
ku lu ve re sû lü ol du ğu nu, dün yâ dan ve er kek ler den vaz ge çe rek, Hak 
te âla ya bağ lan mış bir afî fe olan Hazret-i Mer em’e Al la hü te âlâ nın 
il kâ ey le di ği ke lî me si ol du ğu nu ka bûl ede riz. Mer em oğ lu İsâ’nın 
hâ li, şâ nı bun dan iba ret tir. Hazret-i Âdem’i top rak tan ya rat tı ğı gi bi, 
İsâ (aley his se lâm)ı da ba ba sız ya rat mış tır de riz” de yin ce, Ne câ şi, 
eli ni ye re uza tıp, yer den bir sa man çö pü al dı ve; “Ye min ede rim ki, 
Mer em oğ lu İsâ da si zin söy le di ği niz den faz la bir şey de ğil dir. Ara-
da bu çöp ka dar bi le fark yok tur.” de di. 

Ne câ şî bu nu söy le di ği za man, et ra fın da ki hü kû met er kâ nı ve 
ku man dan la rı, ara la rın da fı sıl daş ma ya ve ho mur dan ma ya baş la dı-
lar. Ne câ şî bu nu gö rün ce, on la ra; “Ye min ede rim ki siz ne der se niz 
de yin, ben bun lar hak kın da iyi şey ler dü şü nü yo rum” de di. Son ra 
müs lü man mu hâ cir le re dö ne rek; “Si zi ve ya nın dan gel di ği niz zâ-
tı teb rik ede rim! Ben şu na inan dım ki, O, Al la hın re sû lü dür. Zâ ten 
biz, O’nu İn cîl’de gör müş tük. O Re sû lü, Mer em oğ lu İsâ da ha ber 
ver di. Val la hi eğer O, bu ra lar da ol say dı, gi dip onun ayak ka bı la rı nı 
ta şır, ayak la rı nı yı kar dım! Gi di niz! Ül ke min el değ me miş kıs mın da, 
her tür lü te câ vüz den uzak, em ni yet ve huzûr için de ya şa yı nız. Si ze 
kö tü lük ede ni he lâk ede rim. Ba na dağ ka dar al tın ver se ler siz ler den 
bi ri ni üzün tü ye sok mam” de di. 

Ne câ şi, bun dan son ra, Ku reyş el çi le ri nin ge tir dik le ri he di ye ler 
için; “Be nim bun la ra ih ti yâ cım yok tur! Baş ka la rı nın gasp et ti ği bu 
mül kü mü  Al la hü te âla ba na ge ri ve rir ken ve hal kı ba na bo yun eğ di-
rir ken, ben den rüş vet al ma dı” di ye rek he di ye le ri ni iâ de et ti. Ku reyş 
el çi le ri, Ne câ şî’nin huzûrun dan el le ri boş dön dü. Bah ti yar Ne câ şî de 
İs lâ mi ye ti seç miş, Es hâb-ı ki râ mı zi yâ de siy le se vin dir miş ti.

ZULÜM YILLARI VE MU HÂ SA RA!..
Müş rik ler, İs lâm’ın kalb le re nü fû zu nu ve ya yıl ma sı nı ön le mek için 

dur ma dan ça ba lı yor lar dı. Bu na rağ men, her ge çen gün müs lü man lar 
bi raz da ha ço ğa lı yor du. Müs lü man la ra ya pı lan iş ken ce ve zu lüm ler, 
on la rı yol la rın dan dön dür mü yor, ak si ne bir bi ri ne da ha çok sa rıl ma la-
rı na, ke net len me le ri ne se bep olu yor du. Hiçbi ri si di nin den dön mü yor, 
Re sû lul lah efen di mi zin uğ run da can la rı nı fe dâ et mek ten çe kin mi-
yor lar dı. Bu nu işi ten Mek ke dı şın da ki ka bî le le rin me rak la rı ar tı yor ve 
İs lâm’ın ışık la rı da ha uzak yer le re ula şı yor du. Müş rik ler, Habeşis tan’a 
gön der dik le ri kim se le rin is tek le ri ne ka vu şa ma dık la rı nı, hat tâ Ne câ-
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şî Es ha me’nin müs lü man ol du ğu nu ve müs lü man la rı ko ru yup on la ra 
gü zel mu âme le de bu lun du ğu nu öğ re nin ce, çıl gı na dön dü ler. Bun la rın 
acı sı nı faz la sıy la çı kar mak, İs lâm’ın kö kü nü ku rut mak için, top la na-
rak, şu müt hiş ka ra rı al dı lar. “Her ne re de olur sa ol sun, her ne re de 
gö rü lür se gö rül sün, Mu ham med (aley his se lâm) mut la ka öl dü rü le-
cek tir!...” Kâ fir ler bu nun için ye min üs tü ne ye min ler et ti ler.

Müş rik le rin bu ka ra rı nı öğ re nen Ebû Tâ lib, çok üzül dü. Ci ğer pâ-
re si, mü bâ rek ye ğe ni nin ha yâ tı hak kın da en di şe ye düş tü. Ka bi le si ni 
top la yıp on la ra, Kâ ina tın sul tâ nı nı Ku reyş li müş rik le re kar şı ko ru-
ma la rı için emir ver di. Hâ şi mo ğul la rı ak râ ba lık gay re ti ile bu em ri 
ye ri ne ge tir mek üze re bir leş ti ler. Bu nun için de Pey gam ber efen di-
mi zi ve O’na ina nan bü tün Es hâ bı nı Mek ke’nin ku zey ta ra fın da Bey-
tul lah’a üç km. ka dar uzak lık ta ki te pe üze rin de bu lu nan Şı’b-ı Ebû 
Tâ lib’e yâ ni Ebû Tâ lib ma hal le si ne dâ vet et ti ler. Re sû lul lah efen di-
miz (sal lal la hü aley hi ve sel lem) Es hâ bı nı top la ya rak, Şı’b’da ikâ met 
et me ye baş la dı. Hâ şi mo ğul la rın dan sâ de ce Ebû Le heb, Pey gam ber 
efen di mi zi ko ru mak ka ra rı na kar şı çık tı, Şı’b’a git me di. O da dâ hil 
ol mak üze re müş rik ler bir le şip, Pey gam be ri mi zi öl dür mek için fır sat 
kol la ma ya baş la dı lar.( 83)

Müş rik ler, Pey gam ber efen di mi zin ve Es hâ bı nın, Ebû Tâlib ma-
hal le sin de top lan dık la rı nı gö rün ce, tek rar bir ara ya gel di ler. Son ra, 
şu ka ra rı al dı lar:

“Mu ham med (aley hi se lâm) öl dü rül mek üze re Ku reyş li le re teslîm 
edi lin ce ye ka dar Hâ şi mo ğul la rın dan kız alın ma ya cak!...On la ra kız 
ve ril me ye cek!...On la ra hiç bir şey sa tıl ma ya cak!...On lar dan hiç bir 
şey sa tın alın ma ya cak!...On lar la bi ra ra ya ge li nip ko nu şul ma ya cak, 
gö rü şül me ye cek!...On la rın ev le ri ne ma hal le le ri ne gi ril me ye cek!...
On lar dan ge le cek bir ba rış ma is te ği aslâ ka bûl edil me ye cek!...Hiç-
bir za man on la ra acın ma ya cak!...” Man sûr bin İk ri me is min de ki 
müş ri kin bir kâ ğı da yaz dı ğı bu ka ra rı mü hür le di ler. Her ke sin gö rüp 
uy ma sı için Kâ be-i Mu az za ma nın du va rı na as tı lar.

Bu ha ber sev gi li Pey gam be ri mi ze ge lin ce, çok üzül dü ler ve duâ 
bu yur du lar. Du âsı der hal ka bûl olu nup, Man sûr bed bah tı nın el le ri 
bir an da ku ru du. Müş rik ler şaş kı na dön dü ler ve; “Ba kı nız! Hâ şi mo-

83) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 130-140; Taberî, Târih, II, 335-336; İbni Kesîr, el-Bidâye, 
III, 84-87; Ya‘kubî, Târih, II, 24-25; Belâzûrî, Ensâb, I, 230.
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ğul la rı na yap tı ğı mız zul mün kar şı lı ğın da Man sûr’un el le ri ku ru yup, 
mu sî be te uğ ra dı” de di ler. Akıl la rı baş la rı na ge le cek yer de da ha da 
az gın laş tı lar. Şı’b’a gi den yol baş la rı na bek çi ler dik ti ler. Ora ya yi ye-
cek ve gi ye cek so kul ma sı na mâ ni ol du lar. Mek ke’ye ge len sa tı cı la rın 
Şı’b’a gir me me si ni, mal la rı nı ora ya gö tür me me le ri ni, ge re kir se yük-
sek fi yat la ken di le ri nin ala ca ğı nı söy le di ler. Böy le ce Şı’b’da bu lu-
nan la rı aç lık tan öl dü re cek le ri ni ve ya Hâ şi mo ğul la rı nın piş mân olup 
Pey gam ber efen di mi zi ken di le ri ne teslîm ede cek le ri ni san dı lar. Bu 
hâl her se ne Kâ be’nin zi yâ ret mev si mi ne ka dar de vâm eder di. 

Ge le nek le re gö re bu mev sim de kan dö kül mez di. Bu se bep le 
Hâ şi mo ğul la rı ser best çe Mek ke’ye gi der ler, alış-ve riş ya pa rak bir 
se ne lik ih ti yaç la rı nı kar şı la ma ya ça lı şır lar dı. On lar dan bi ri si bir tüc-
ca rın ya nı na mal al ma ya gel se, müş rik le rin ile ri ge len le rin den Ebû 
Le heb ve Ebû Cehl gi bi müş rik ler he men ye ti şip tüc car la ra; “Ey 
tüc car lar! Mu ham med’in Es hâ bı na kar şı fi yat la rı nı zı çok yük sel ti-
niz. Öy le ki, pa ha lı ol ma sın dan do la yı kim se bir şey sa tın ala ma sın! 
Bun dan do la yı mal la rı nız sa tıl ma yıp, eli niz de ka lır sa biz hep si ni al-
ma ya ha zı rız” der ler di. On lar da mal la rı na yük sek fi yat söy ler, müs-
lü man lar al ma dan ge ri dö ner ler di...

Bu yol da sev gi li Pey gam be ri miz, Hazret-i Ha dî ce vâ li de miz, Ebû 
Bekr-i Sıd dîk bü tün mal la rı nı har ca dı lar, ço cuk la rın aç lık tan gök le re 
çı kan fer at la rı nı din dir me ye ça lış tı lar. El de avuç ta olan lar bi tin-
ce ot la rı, ağaç yap rak la rı nı yi ye rek rızık la rı nı te’mi ne ça lış tı lar. Ço-
cuk la rın ağ la ma la rı nı kes mek için, ku ru muş de ri par ça la rı nı ıs la tıp 
ateş te pi şi re rek ye dir di ler. Baş ta Pey gam ber efen di miz ve di ğer Es-
hâb-ı ki râm efen di le ri miz aç lık tan mü bâ rek ka rın la rı na taş bağ la dı-
lar. Ço cuk la rın ağ la ma la rı nı kes mek için an ne ler bir de ri bir ke mik 
kal mış lar dı. Müş rik ler den bi ri acı yıp da giz li ce bir şey ge tir sey di, 
onu dö ver ler çok ha kâ ret eder ler di. Vel hâ sıl ge liş-gi diş ke sil miş ve 
zor du ru ma düş müş ler di.

Müş rik ler, yap tık la rı bu şid det li zu lüm ile Hâ şi mo ğul la rı nın yo la 
ge lip, Ebû Tâ lib’in Pey gam ber efen di mi zi ken di le ri ne teslîm et me-
si ni bek le yip dur du lar. Ebû Tâ lib ma hal le sin de ki müs lü man la r ise 
on la rın bu dü şün ce le ri nin tam ter si ne Pey gam ber efen di mi zi ko-
ru yor ve ona za rar gel me me si için her ted bi re baş vu ru yor lar dı. Ebû 
Tâ lib, ola bi le cek bir sû-i kas tı ön le mek için, Re sû lul lah efen di mi zin 
yat tı ğı ye re nö bet le mu hâ fız lar ko yu yor ve ya ken di evin de yat ma sı-
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nı sağ lı yor du. Pey gam ber efen di miz ise hiç çe kin me den, Al la hü te-
âlâ nın em ri ni ye ri ne ge tir mek, İs lâ mi yet’i yay mak için bir sâ ni ye si ni 
bo şa har ca mı yor, in san la rı dî ne dâ vet ede rek on la rın Ce hen nem’den 
kur tul ma la rı na se bep ol mak için uğ ra şı yor, bu yol da, sa bır la na sî-
hat la rı na de vâm edi yor du. Onu ya lan la yan Ku reyş li müş rik le rin de, 
aç lı ğın ne de mek ol du ğu nu an la ma la rı için, bir gün Re sû lul lah efen-
di miz; “Ey Al la hım! Şun la ra da, Yû suf’un (aleyhisselâm) za-
mâ nın da ki ye di kıt lık yı lı gi bi ye di kıt lık azâ bı ve re rek ba na 
yar dım ey le” di ye rek duâ bu yur du lar. 

Bun dan son ra ki gün ler de, gök yü zün den bir dam la yağ mur yağ-
ma dı. Top rak su suz luk tan kav rul du. Yer de ye şil bir ne bâ ta rast lan maz 
ol du. Ku reyş li müş rik ler ne ye uğ ra dık la rı nı şa şır dı lar. Aç lık tan öl müş 
hay van leş le ri ni, kok muş kö pek de ri le ri ni yi ye rek ölüm den kur tul ma-
ya ça lış tı lar. On la rın da ço cuk la rı aç lık tan fer âd-ı fi gân et me ye baş-
la dı. Pek ço ğu aç lık tan öl dü. Aç lık tan, gök yü zü ne bak tık la rın da her 
ta ra fı du man kap la mış gi bi gö rür ler di. Akıl la rı baş la rı na ge lip, yap-
tık la rı zul mün bü yük lü ğü nü an lar gi bi ol du lar. İç le rin den Ebû Süf yân’ı 
Pey gam ber efen di mi zin hu zûr-ı şe rîf e ri ne gön der di ler. Ebû Süf yân 
ge lip; “Ey Mu ham med! Sen, ken di nin âlem le re rah met ola rak gön-
de ril di ği ni söy lü yor sun, Al lah’a inan ma yı, ak ra bâ lık hak la rı na dik kat 
et me yi bi ze em re di yor sun. Hâl bu ki kav min, ku rak lık tan ve aç lık tan 
kı rı lıp öl mek te dir. Bu fe lâ ke tin üze ri miz den kal dı rıl ma sı için Rab bi ne 
bir duâ edi ver; Al lah, se nin yap tı ğın du âyı ka bûl eder. Eğer böy le bir 
du âda bu lu nur san, cüm le miz îmân ede ce ğiz!...” di ye rek ye mîn et ti.

Böy le ce yap tık la rı zu lüm ve iş ken ce le ri bir ke na ra bı ra ka rak, sı-
kın tı ya düş müş ler ve Re sû lul lah efen di mi ze yal var ma ya baş la mış-
lar dı. Pey gam ber efen di miz, yap tık la rı nı yüz le ri ne vur ma mış, “îmân 
ede ce ğiz” söz le ri üze ri ne de mü bâ rek el le ri ni kal dı ra rak Ce nâb-ı 
Hakk’a duâ ey le miş ti. Al la hü te âla, Ha bî bi nin du âsı nı ka bûl edip, 
Mek ke üze ri ne bol bol yağ mur gön der miş, top rak lar su ya kan mış 
ve bit ki ler ye şer me ye baş la mış tı. Müş rik ler ku rak lık ve kıt lık tan kur-
tul ma la rı na rağ men, ver dik le ri sö zü unu ta rak kü für de ıs râr et ti ler...

Al la hü te âlâ, bun la ra ce vap ol mak üze re in dir di ği âyet-i ke rî-
me ler de me âlen; “Bi la kis on lar, (Kur’ân-ı ke rîm ve tek rar di ril me 
hu su sun da) şüp he için de olup (se nin le) is tih zâ, alay eder ler. 
O hâl de (Ey ha bî bim!) Se mâ nın apa çık bir du man ge ti re ce-
ği gü nü gö zet le. O du man, bü tün in san la rı sa ra cak; “Bu, 
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pek ya man bir azâb! Ey Rab bi miz! Biz den bu azâ bı açıp kal dır ki 
biz îmân ede lim” di ye cek ler. On lar için dü şü nüp ib ret al mak 
ne re de? Ken di le ri ne ha kî kat le ri açık la yan bir pey gam ber 
gel di ği hâl de, yi ne O’ndan yüz çe vir di ler. O’na; “Öğ re til miş-
tir, mec nûn dur” de di ler. Biz bu azâ bı (du man ve ya aç lı ğı) bi raz 
(ve ya az bir za man) açıp kal dı rı rız. Fa kat siz yi ne kü für ve 
şir ki ni ze dö nü cü ler si niz. Çok bü yük bir şid det ve sat vet le 
(ken di le ri ni) çar pa ca ğı mız gün (Bedr gü nü), mu hak kak ki biz, 
(on lar dan) in ti kam alı cı la rız.

Ce lâ lim hak kı için, mu hak kak ki biz, bun lar dan (Ku reyş kav-
min den) ev vel, Fir’avn kav mi ni de (müh let ve çok mal ver mek le) 
im ti hân et miş tik. Ken di le ri ne, ta ra fı mız dan şe ref i bir pey-
gam ber gel di (ki Mû sâ (aley his se lâm) dır). O, on la ra şöy le de-
di: “Al lah’ın kul la rı nı (Be nî İs râ il’i) ba na ve rin. (On la rı be nim le 
gön de rin.Ya ka la rı nı ser best bı ra kın, ken di le ri ne azâb et me-
yin.) Mu hak kak ki ben, Al la hü te âlâ ta ra fın dan si ze va hiy-
le gön de ril miş emin bir pey gam be rim. Al la hü te âlâ ya kar şı 
te keb bür et me yin. Zî râ ben, si ze dâ vâ mın doğ ru ol du ğu nu 
açık la yan de lil ile, açık mû ci ze ile gel dim. Bi li niz ki, ben, be ni 
taş la ma nız dan, öl dür me niz den, be nim ve si zin Rab bi niz olan 
Al la hü te âlâ ya sı ğı nı yo rum ki, O be ni mu hâ fa za eder. Eğer 
be ni tasdik ve îmân et mez se niz, be ni ken di hâ li me bı ra kı nız. 
(Ben hay rı nız dan geç tim. Şer ri niz bâ ri do kun ma sın.” On lar îmân et-
me dik le ri, ken di si ni ya lan la dık la rı gi bi, bi lâ kis bir ta kım ezâ ve ce fâ ya 
baş la yın ca) Mû sâ (aley his se lâm) Al la hü te âlâ ya duâ edip; “Yâ 
Rab bî! Bun lar kü für üze re ıs râr eden bir ka vim dir” de di. Al-
la hü te âlâ Mû sâ’ya (aleyhisselâm) vah ye dip, bu yur du ki; Kul la-
rım (Be nî İs râ il) ile ge ce (Mı sır’dan) çı kıp git! Fir’avn ve avâ ne si 
si zin çık tı ğı nı zı ha ber al dık la rın da ar dı nız dan ge lir ler (on lar 
mut la ka si zi tâ kip ede cek ler dir). Kav min le de ni zi geç tik ten son-
ra, onu ol du ğu gi bi bı rak (asâ nı tek rar vu rup, açıl mış olan yol la rı 
ka pat ma. Açık bı rak). Zî râ, Fir’avn ve as ke ri o yol la ra gi rip gar-
ko la cak lar, bo ğu la cak lar dır.”( 84) 

Müş rik ler; “İmân ede ce ğiz” söz le rin den dö nüp yi ne zul me baş-
la dı lar. Al la hü te âlâ, bir gün Pey gam ber efen di mi ze va hiy ile; “Kâ-
be’de ası lı bu lu nan sa hi fe ye bir ağaç kur du nu (gü ve si ni) mu sal lat 

84) Duhan sûresi, 44/ 17-24.
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et ti ği ni ve gü ve nin Al la hü te âlâ nın is min den baş ka bü tün ya zı la rı 
ye di ği ni bil dir di.” Pey gam ber efen di miz de Ebû Tâ lib’e; “Ey Am-
ca! Be nim rab bim olan Al la hü te âlâ Ku rey şî le rin sa hi fe si ne 
ağaç kur du nu mu sal lat et ti. Al la hü te âlâ nın is min den baş ka 
on da be lir ti len zu lüm, ak ra bâ ile ili şi ği kes me, büh tan... gi-
bi şey ler den hiçbi ri ni bı rak ma dı, hep si ni yok et ti” bu yur du. 

Ebû Tâ lib; “Bu nu sa na Rab bin mi ha ber ver di?” di ye so run ca, Pey-
gam ber efen di miz; “Evet” bu yur du lar. O za man Ebû Tâ lib; “Ben şe-
hâ det ede rim ki, sen an cak doğ ru söy ler sin” de di. He men gi yi nip Kâ-
be’ye git ti. Müş rik le rin ile ri ge len le ri ora da otu ru yor lar dı. Ebû Tâ lib’in 
gel di ği ni gö rün ce; “Her hâl de Mu ham med’i bi ze teslîm et mek üze re 
ge li yor!..” de di ler. Ebû Tâ lib, yan la rı na va rın ca; “Ey Ku reyş top lu lu ğu! 
El-Emîn olup hiçbir za man ya lan söy le me miş olan kar de şi min oğ lu, 
yaz mış ol du ğu nuz sa hi fe de ki Al la hü te âlâ nın is min den baş ka bü tün 
ya zı la rı bir ağaç kur du nun ye di ği ni ha ber ver di. Hay di aley hi miz de 
yaz dı ğı nız kâ ğı dı ge ti rin de gö re lim!..Eğer bu söz doğ ru ise, ye mîn 
ede rim ki, he pi miz ölün ce ye ka dar Onu ko ru ma ya de vâm ede ce ğiz. 
Ar tık siz de bu zu lüm ve kö tü dav ra nı şı nız dan vaz ge çi niz...” de di. 

Müş rik ler he ye can la Kâ be’nin du va rın dan sa hi fe yi in di rip ge tir-
di ler. Ebû Tâ lib; “Oku yu nuz!” de yin ce, iç le rin den bi ri oku mak için 
sa hi fe yi aç tı ğın da, “Bis mi ke Al la hüm me”den gay ri bü tün ya zı la rın 
si lin miş ol du ğu nu gör dü.( 85) Müş rik ler ne di ye cek le ri ni ve ne ya pa-
cak la rı nı şa şır dı lar. Hat tâ bâ zı la rı nın vaz geç me si üze ri ne, üç se ne dir 
de vâm eden unu tul maz acı la rı bı ra ka rak, gö nül ler de de rin ya ra lar 
açan bu şid det li mu hâ sa ra yı kal dır dı lar. Fa kat düş man lık la rın dan bir 
tür lü vaz geç me di ler, üs te lik da ha da sert lik gös ter di ler. İs lâ mi yet’in 
ya yıl ma sı na mâ ni ol mak için bü tün yol la rı de ne di ler. Bü tün bu gay-
ret le ri ne rağ men İs lâ mi yet sür’at le ya yı lı yor; sev gi li pey gam be ri miz 
Mu ham med (aley his se lâm), câ hi li ye dev ri nin zul me tin den bu na lan 
in san la rı kur tar ma ya ça lı şı yor ve ha kî kî sa âde te ka vuş tu ru yor du. 
Bu sa âde te ka vu şan lar, ka vuş tuk la rı bü yük nî me te şük re di yor lar, 
müş rik le rin ha kâ ret le ri ve iş ken ce le ri kar şı sın da as lâ yıl mı yor lar dı. 
Mu ham med (aley his se lâm)ın mû ci ze le ri ni ve müs lü man la rın din le-
rin de ki se bâ tı nı gö ren ni ce gö nül ler İs lâm nû ru ile ay dın la nı yor du.

85) İbni İshâk, es-Sire, s, 210, İbni Hişâm, es-Sire, I, 376; İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 
209; Taberî, Târih, II, 79; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, II, 159; İbni Kesîr, es-Sire, II, 69.
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AY’IN İKİ YE AY RIL MA SI
Pey gam ber Efen di mi zin bü yük mû ci ze le rin den bi ri de Ay’ın iki ye 

ay rıl ma sı dır. Ara la rın da Ebû Cehl ve Ve lid bin Mu gî re’nin de bu lun-
du ğu bir müş rik gru bu, Re sûl-i ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) 
efen di mi ze; “Eğer, sen ger çek ten pey gam ber sen, Ay’ı ya rı sı Ku ay-
kı an da ğı, ya rı sı da Ebû Ku beys da ğı üze rin de gö rün mek üze re iki-
ye ayır!..” de di ler. Re sû lul lah efen di miz de; “Eğer bu nu ya par sam 
îmân eder mi si niz?” bu yur du. On lar; “Evet îmân ede riz” de di ler. 
Re sû lul lah efen di miz Ay’ın iki ye ay rıl ma sı için Al la hü te âlâ ya duâ ey-
le di ler. Ceb râ il (aley his se lâm), he men sev gi li pey gam be ri mi ze gel-
di ve; “Ey Mu ham med! Bu ge ce Mek ke li le re, mû ci ze yi sey ret me le ri 
için ha ber ver” de di. Pey gam ber efen di miz, ayın on dör dü, be dir yâ ni 
yu var lak ol du ğu o ge ce, Ay’ın iki ye ay rı la ca ğı nı, ib ret al mak is te yen-
le rin sey ret me si ni bil dir di. O ge ce, sev gi li Pey gam be ri miz mü bâ rek 
par ma ğı ile işâ ret edin ce, Ay iki ye ay rıl dı. Bi ri Ebû Ku beys di ğe ri de 
Ku ay kı an da ğı üze rin de gö rül dü. Son ra tek rar gök yü zün de bir leş ti. 

Re sû lul lah, Es hâ bı na; “Ey Ebû Se le me bin Ab dü le sed, Er-
kam bin Ebi’l Er kam! Şâhid olu nuz!” bu yur du.Ya nın da bu lu nan 
di ğer Es hâ bı na da; “Şâhid olu nuz!” bu yur du. Müş rik ler ise göz le-
riy le apa çık bir mû ci ze da ha gör dü ler. Fa kat söz le rin de du rmayıp 
îmân et me dik le ri gi bi, baş ka la rı nın da îmân et me si ne en gel ol mak 
için; “Bu an cak Mu ham med’in bi ze bir sih ri dir! Fa kat bü tün in san-
la rı da si hir le ye mez ya!.. Bir de baş ka bel de ler den ge len in san la ra 
so ra lım. Ba ka lım on lar da ay nı hâ di se ye şâ hid ol muş lar mı dır? Eğer 
gör dü ler se Mu ham med’in nü büv vet id di âsı doğ ru dur. Ak si tak dir de 
bu bir si hir dir” de di ler. Ge len ler den sor du lar, hat tâ baş ka yer le re 
adam gön de re rek sor dur du lar. “Evet o ge ce Ay’ın iki ye ay rıl dı ğı nı 
gör dük!” di ye her kes ten ay nı şe yi işit ti ler. Yi ne in kâr et ti ler. İn kâr-
cı la rın ba şın da Ebû Cehl var dı. İn san la rın îmân nî me ti ne ka vuş ma-
ma sı için; “Ebû Tâ lib’in ye ti mi nin sih ri, se mâ ya da te’sir et ti!..” di-
ye rek, kalb le ri if sâd edi yor du.( 86) Onun bu in kâ rı üze ri ne Al la hü te âlâ 
âyet-i ke rî me ler in dir di, me âlen; 

“Sa at (kı yâ met) yak laştı ve ay ya rıl dı (iki ye ay rıl dı).On lar 
(Ku reyş kâ fir le ri, Mu ham med (aley his se lâm)ın pey gam ber li ği ne de-

86) Hâkim, el-Müstedrek, II, 512; Beyhekî, Delâil-ün-Nübüvve, II, 141, Fâkihî, Ahbâru 
Mekke, VII, 137; İbni Kesîr, es-Sire, II, 116; Kâdı Iyâd, Şifâ-i Şerîf, s, 278-279; 
Kastalânî, Mevâhib-i Ledünniyye, s, 352.
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lâ let eden) bir mû ci ze gö re cek ol sa lar, (onu te fek kür et mek ten 
ve îmân et mek ten) yüz çe vi rir ler ve; “Dâ imî (ar dı ar ka sı ke sil me-
yen, şü mul lü, kuv vet li) bir bü yü dür” der ler. Ve on lar, (Pey gam-
be ri ve ya mû ci ze yi) tek zib et ti ler, ya lan la dı lar, ken di he vâ la-
rı na (nefs le ri nin ar zu la rı na ve is tek le ri ne) tâ bi ol du lar, uy du lar. 
Hâl bu ki, (Cen net eh li ne ha yır dan, Ce hen nem eh li ne şer den tak dir 
edi len) her iş vu kû bu la cak tır (Cen net eh li Cen net’e, Ce hen nem 
eh li Ce hen nem’e gi re cek tir). And ol sun ki on la ra (Mek ke müş rik-
le ri ne, Kur’ân-ı ke rîm de; geç miş üm met le re ve âhi ret hâl le ri ne dâ-
ir, ken di le ri ni kü für ve inâd dan şid det le) vazge çi re cek ni ce mü-
him ha ber ler gel miş tir ki, ke mâ le ulaş mış tam bir hik met tir. 
(Eğer onu tas dik et me dik le ri tak dir de) in zâr eden, (Ce hen nem 
azâ bı ile kor ku tan) re sûl ler as lâ (on la ra) fay da ver mez. O hâl-
de (ey Ha bî bim!On la ra ri sâ le ti ni, pey gam ber li ği ni teb liğ ve hak ka 
dâ vet ten son ra) sen de on lar dan yüz çe vir, O dâ vet edi ci nin, 
(İs râ fil ve ya Ceb râ il’in, kâ fir le ri, şid de tin den nefs le rin) in kâr et ti-
ği şe ye (he sâ ba) dâ vet et ti ği gün, (şid de tin den) göz le ri ze lîl 
ve ha kîr ola rak (kor ku ve deh şet ten ne re ye gi de cek le ri ni bil mez 
bir hâl de) da ğıl mış çe kir ge ler gi bi, ka bir le rin den çı ka cak lar. 
Kâ fir ler, (bo yun la rı nı eğe rek) o dâ vet edi ci ye ko şar ol duk la rı 
hâl de; “Bu gün bi ze ne zor ve çe tin bir gün” di ye cek ler.”( 87)

RAB BİM Sİ ZE DE Hİ DÂ YET NA SÎB ET SİN
Müş rik le rin, müs lü man la ra uy gu la dık la rı üç se ne lik ab lu ka nın 

so na er me sin den son ra, Nec rân’dan bir grup Re sû lul lah efen di mi-
ze gel di. Bun lar yir mi ka dar olup, Ha be şis tan’a hic ret eden Es hâb-ı 
ki râm dan İs lâ mi yet’i işit miş ler; İs lâ mi yet’i öğ ren mek ve Pey gam ber 
efen di mi zi gör mek sa âde ti ne ka vuş mak için Mek ke’ye gel miş ler-
di. Kâ be-i mu az za ma nın ya nın da Re sû lul lah efen di miz le gö rüş tü ler. 
Pek çok sû al ler so ra rak, ar zu et tik le rin den da ha gü zel ve mü kem-
mel ce vap lar al dı lar. Ku reyş li müş rik ler de et râf an on la rı sey re di-
yor du. Âlem le re rah met ola rak gön de ri len sev gi li Pey gam be ri miz, 
on la ra Kur’ân-ı ke rîm den bâ zı âyet-i ke rî me ler oku du. 

Bun dan pek faz la et ki len di ler ve göz yaş la rı nı tu ta ma ya rak, ağ-
la dı lar. Son ra da Efen di mi zin dâ ve ti üze ri ne son de re ce mem nun 
ol du lar ve bü yük bir se vinç le Ke li me-i şe hâ det ge ti rip, müs lü man 

87) Kamer sûresi, 54/1-8.
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ol mak la şe ref en di ler. Mem le ket le ri ne dön mek üze re izin is te dik le-
rin de, Ebû Cehl yan la rı na ge lip; “Si zin ka dar ah mak bir kim se gör-
me dik!.. O’nun ya nın da bir de fâ otur mak la dî ni niz den ay rıl dı nız ve 
ne söy le diy se tas dik et ti niz!..” şek lin de ha kâ ret do lu söz ler sar fet ti. 
Da ha ye ni Es hâb ol mak la şe ref e nen bu kim se ler; “Al la hü te âlâ nın 
si ze de hi dâ yet na sîb et me si ni di le riz. Bi ze yap tı ğı nız bu ha kâ ret ve 
câ hil li ği, biz si ze yap ma yız. Ger çi biz, her han gi bir hak kı nı zı çiğ ne-
miş de ği liz. Fa kat şu nu iyi bi lin ki, bir kaç câ hi lin sö züy le, ka vuş tu-
ğu muz bu bü yük nî me ti as lâ kay bet mek is te me yiz, bu hak din den 
dön me yiz” di ye kar şı lık ver di ler.( 88)

Al la hü te âlâ, bu hâ di se üze ri ne gön der di ği âyet-i ke rî me ler de 
me âlen bu yur du ki; “Bun dan (Kur’ân-ı ke rîm den) ev vel, ken di-
le ri ne ki tap ver di ği miz ni ce kim se ler var dır ki, on lar bu na 
(Kur’ân-ı ke rî me) ina nır lar. On la ra (Kur’ân-ı ke rîm) okun du ğu 
za man; “Bu na inan dık. Şüp he yok ki, bu, Rab bi miz den (ge len) bir 
hak tır. Ger çek ten biz bun dan ev vel de İs lâm’ı ka bûl et miş kim-
se ler dik” de di ler. İş te bun la ra, sa bır (ve se bât) et me le ri se-
be biy le mü kâ fât la rı, iki de fâ ve ri le cek tir. Bun lar, kö tü lü ğü 
iyi lik le sa var lar. Ken di le ri ni rı zık lan dır dı ğı mız şey ler den 
(hay ra) har car lar. Bun lar, çir kin söz işit tik le ri za man on dan 
yüz çe vi rir ler ve; “Bi zim amel le ri miz bi ze, si zin amel le ri niz si ze 
ait tir. Si ze se lâm ol sun, biz câ hil le ri ara ma yız (dost lu ğu nu da is-
te me yiz)” der ler.”( 89)

HÜZÜN SENESİ!..
Pey gam ber efen di mi zin (sal lal la hü aley hi ve sel lem) bü yük oğ-

lu Kâ sım on ye di ay lık ken ve fât et miş ti. Bu acı hâ di se den se ne-
ler son ra, di ğer oğ lu Ab dul lah da ve fât et ti. Re sû lul lah efen di mi-
zin mü bâ rek göz le rin den yaş lar ak tı ğı hâl de da ğa dö nüp; “Ey dağ! 
Be nim ba şı ma ge len şey, se nin ba şı na gel sey di, da ya na maz 
yı kı lır dın!” bu yur du lar ve üzün tü sü nü di le ge tir di ler. Hazret-i Ha-
dî ce vâ li de mi zin; “Yâ Re sû lal lah! On lar şim di ne re de dir ler?” sû ali ne 
kar şı da; “On lar, Cen net’te dir ler” bu yur du. 

Kâ inâ tın sul tâ nı sev gi li Pey gam be ri mi zin iki oğ lu nun da ve fât 
et me siy le, müş rik ler çok se vin di ler. Ebû Cehl gi bi kâ fir ler, bu nu fır-

88) İbni İshâk, es-Sire, s, 199-200; İbni Hişâm, es-Sire, I, 391-392.

89) Kasas sûresi, 28/52-55.
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sat bi le rek; “Ar tık Mu ham med eb ter dir, nes li ke sil miş tir. Nes li ni 
de vâm et ti re cek er kek ço cu ğu kal ma mış tır. Ken di si de ve fât edin-
ce adı sa nı unu tu la cak tır” di ye et raf a yay ga ra ko par dı lar. Bu nun 
üze ri ne Al la hü te âla, Kev ser sû re si ni in di re rek Re sû lü nü te sel lî et ti. 
Me âlen; “(Ha bî bim!) Ha kî kat, biz sa na Kev ser’i ver dik (Kev ser 
ha vu zu nu, pek çok hay rı ih san et tik). O hal de Rab bin için na maz 
kıl. Kur ban kes.. Doğ ru su sa na (nes li ke sik de yip) dil uza tan-
dır, ha yır sız ve nes li ke sik... (Sa na eb ter di yen kim se nin ken di-
si zür ri yet siz, şe ref siz ve nam sız dır. Sa na ge lin ce, Ha bî bim, se nin 
pâk nes lin, şân ve şe re fin kı yâ met gü nü ne ka dar de vam ede cek tir. 
Âhi ret te de sa na ak la gel me ye cek ni ce bü yük şe ref er tah sis edil-
miş tir)” bu yu rul du.

Re sû lul lah (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di mi zin oğul la rı nın 
ve fâ tın dan son ra ki gün ler de Ebû Tâ lib has ta lan dı ve gün geç tik-
çe has ta lı ğı şid det len di. Bu nu işi ten Ku reyş li mûş rik ler; “Ebû Tâ lib 
ha yat ta iken, Mu ham med’in hi mâ ye si ne çok gay ret et miş idi. Ar tık 
göç et me za ma nı yak laş tı. Son vak tin de de ol sa bir zi yâ re ti ne gi-
de lim. Zi râ Ham za gi bi eşi ol ma yan bir Arab mer dâ ne si ve hey be ti, 
peh li van lı ğı ve kor ku suz lu ğu gü neş gi bi mey dan da olan Ömer müs-
lü man ol du lar. Her ge çen gün Arab kâ bi le le rin den in san lar ge le rek 
bö lük bö lük O’na tâ bi olu yor lar. Böy le ce müs lü man lar gün den gü ne 
ço ğa lı yor ve ses le ri âle mi tu tu yor. Bu va zi ye te gö re ya bi zim on la ra 
tâ bi ol ma mız, ve ya ceng ve kı tâ le ha zır ol ma mız, icâb et mek te dir. 
Ebû Tâ lib’e va rıp du ru mu an la ta lım da ara mı zı bul sun. O’nun dî ni ne 
ta arruz et me ye lim, O da bi zim dî ni mi ze sal dır ma sın” dü şün ce siy le 
Ebû Tâ lib’in ya nı na gel di ler. 

Uk be, Şey be, Ebû Cehl, Ümey ye bin Ha lef gi bi ta nın mış kim-
se ler, Ebû Tâ lib’in yanına otur du lar. De di ler ki: “Se nin bü yük lü ğü ne 
ina nı yor, üs tün lü ğü nü ka bûl edi yo ruz. Bu se bep le sa na as lâ mu hâ-
le fet et me dik. Kor ka rız ki, sen öl dük ten son ra, Mu ham med bi zim le 
uğ ra şır, hu sû met ara mız da de vâm eder. Bi zi ba rış tır da bir bi ri mi zin 
dî ni ne ta ar ruz et me ye lim.“ 

Ebû Tâ lib, Pey gam ber efen di mi zi ça ğır tıp; “Ku reyş’in bü tün ile ri 
ge len le ri sen den, on la rın dî ni ne ka rış ma ma nı ri câ edi yor lar. Bu nu 
kâ bul eder sen, se nin em rin de ça lı şır lar ve sa na yar dım cı olur lar” 
de di. Âlem le rin efen di si bu yur du ki: “Ey Am ca! Ben on la rı, an-
cak bir ke li me ye dâ vet et mek is ti yo rum ki, o ke li me ile bü-
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tün Arab lar, on la ra bo yun eğer ler. Arab ol ma yan lar da ciz ye 
öder ler” bu yur du. Ku reyş eş râ fı na da; “Evet! Siz, ba na bir ke-
li me söy ler se niz, onun la bü tün Arab la ra hâ kim olur su nuz, 
Arab ol ma yan lar da si ze bo yun eğer ler” bu yur du. Ebû Cehl; 
“Olur. Onu on mis li ola rak söy le riz. Ne imiş o ke li me?” de di. Re sû-
lul lah efen di miz; “Lâ ilâ he il lal lah der se niz ve Al la hü te âla dan 
baş ka tap mak ta ol du ğu nuz put la rı da kal dı rıp atar sa nız” 
bu yu run ca, müş rik ler he men; “Sen, biz den, bun dan baş ka bir şey 
is te!...” de di ler. Pey gam ber efen di miz; “Siz, gü ne şi ge ti rip el-
le ri me ko ya cak ol sa nız bi le, ben siz den, bun dan baş ka sı nı 
is te mem” bu yur du. 

Müş rik ler; “Yâ Ebe’l Kâ sım! Çok acâ ib bir tek lif e bu lu nu yor sun. 
Biz se nin hâ tı rı na ri âyet et mek is ti yo ruz; Sen, bi zim hâ tı rı mı zı hoş 
et mi yor sun! “ de di ler ve kal kıp git ti ler. On lar gi din ce, Ebû Tâ lib, Pey-
gam ber efen di mi ze; “Se nin Ku reyş’ten is te di ğin şey, gâ yet ye rin de 
idi. Doğ ru söy le din” de di. Am ca sı nın bu sö zü, Re sû lul lah efen di mi zi 
ümit len dir di ve Ebû Tâ li bîn îma na ge le ce ği ni an la yıp; “Ey Am ca! 
Bir ke re; Lâ ilâ he il lal lah de!.Tâ ki, Kı yâ met gü nü sa na şe fa-
at ede yim” bu yur du. Ebû Tâ lib; “Hal kın, öl mek ten kork tu da onun 
için müs lü man ol du, di ye rek ayıp la ma la rın dan kor ku yo rum. Yok sa, 
se nin ha tı rı nı hoş eder dim” di ye rek nef si ne ağır gel di ği ni söy le di ve 
has ta lı ğı nın git gi de ağır laş ma sı üze ri ne ve fât et ti.( 90)

HAZRET-İ HA DÎ CE VÂ Lİ DE Mİ ZİN VE FÂ TI
Re sû lul lah efen di mi zin dert or ta ğı, yir mi dört se ne lik ha yat ar ka-

da şı olan mü bâ rek Hazret-i Ha dî ce vâ li de miz de, dert ve üzün tü ler le 
ge çen üç se ne lik mu hâ sa ra dan son ra, Hic ret’ten üç se ne ön ce, Ra-
ma zan ayı nın ba şın da, 65 ya şın da ve fât et ti.( 91) Fahr-i Kâ inât (sal lal-
la hü aley hi ve sel lem) efen di miz, Hazret-i Ha dî ce vâ li de mi zi ken di 
mü bâ rek el le riy le defn ey le di ler. Onun ay rı lı ğın dan, çok hü zün len-
di ler. Ay nı se ne için de Hazret-i Ha dî ce vâ li de mi zin ve am ca sı Ebû 
Tâ lib’in ve fâ tı, Pey gam ber efen di mi zi üzün tü ye boğ muş tu. Bun dan 
do la yı bu se ne ye Se net-ül-hüzn ya ni hü zün se ne si de nil di.

Hazret-i Ha dî ce vâ li de mi zin ve fâ tı, sev gi li Pey gam be ri mi zi 
sars mış ve had din den zi yâde üz müş tü. Çün kü en ön ce îmâ na ge len 

90) Beyhekî, Delâil-ün-Nübüvve, II, 214; İbni Kesîr, es-Sire, II, 127.

91) Ebû Ya’la, el-Müsned, IV, 299, VIII, 74.
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ve Re sû lul lah efen di mi zi tas dik eden o idi. Ay rı ca O’nun en bü yük 
des te ği ve tesellî ve re ni idi. Her kes düş man iken, o, bü tün kal bi ni 
aç mış ve Pey gam be ri mi zin mu hab be tiy le dol muş idi. Bü tün ma lı nı, 
ser ve ti ni ne si var sa İs lâ mi yet uğ ru na har ca mış, sev gi li Pey gam be-
ri mi zin hiz me ti ni gör mek için, ge ce si ni gün dü zü ne kat mış tı. Re sû-
lul la hı hiç bir za man üz me miş, as lâ ha tı rı nı kır ma mış tı. Pey gam ber 
efen di miz, bu nu za man za man an la tır, böy le ce mü bâ rek ha nım la rı-
nın fa zî let le ri ni yâd eder ler di. 

Bir gün, Hazret-i Ha tî ce, Pey gam be ri miz dı şar day ken, O’nu ara-
mak için çık mış tı. Ceb râ il (aley his se lâm) in san kı yâ fe tin de Hazret-i 
Ha dî ce’ye gö rün dü. Hazret-i Ha dî ce vâ li de miz, ona, Pey gam ber 
efen di mi zi sor mak is te diy se de, düş man lar dan ol ma ih ti mâ li ni dü-
şü ne rek ge ri dön dü. Sev gi li Pey gam be ri mi zi ev de gö rün ce, hâ di-
se yi an lat tı. Fahr-i kâ inat efen di miz bu yur du ki; “Se nin gör dü ğün 
ve be ni sor mak is te di ğin o zâ tın kim ol du ğu nu bi li yor mu-
sun? O, Ceb râ il (aley his se lâm) idi. Se lâ mı nı sa na bil dir me-
mi söy le di. Şunu da sa na bil dir me mi söy le di ki, Cen net’te 
se nin için in ci ler den ya pıl mış bir bi nâ ha zır lan mış tır. Ta biî 
ora da böy le üzün tü lü, sı kın tı lı, zah met li ve kül fet li şey ler 
bu lun ma ya cak tır.” 

EBU CEHL TAŞI ATAMADI!
Sev gi li Pey gam be ri miz (sall lal la hü aley hi ve sel lem) in san la rın 

en bah ti yâr la rın dan olan Es hâ bı na, bir ben ze ri da ha bu lun ma yan 
soh bet ler ede rek, on la rın kalp le ri ni nûr lan dı rır dı. Ge len âyet-i ke rî-
me le ri îzâh eder, an la tıl ma yan, an la şıl ma yan hiç bir şey bı rak maz-
dı. Bu ara da müş rik le rin de îmâ na gel me si için, top lan dık la rı yer-
le re gi der, bık ma dan ve yıl ma dan îmâ na dâ vet eder di. Bu du ru ma, 
Ebû Cehl ile Ve lîd bin Mu gî re çok kı zar; “Bu gi diş le Mu ham med, 
her ke si ken di dî ni ne çe vi re cek, put la rı mı za ta pan kim se bı rak ma-
ya cak” der ler di. 

Bir gün, bu işi bi tir me nin tek çâ re si, âlem le rin efen di si olan sev-
gi li Pey gam be ri mi zi öl dür mek ol du ğun da ka rar kıl dı lar. Ebû Cehl, 
Ve lîd bin Mu gî re’yi ve Mah zû mo ğul la rın dan bir kaç de li kan lı yı ya nı na 
ala rak Bey tul lah’a gel di. O an da sev gi li pey gam be ri miz na maz kı-
lı yor du. Ebû Cehl, eli ne al dı ğı bir taş ile he men ile ri atıl dı. Ha bîb-i 
ek rem ve Ne biyy-i muh te rem efen di mi ze, ta şı vur mak üze re eli ni 
kal dır dı ğı an, el le ri ha va da ha re ket siz kal dı. Hiç bir şey ya pa ma dı ve 
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şaş kı na dön dü. O hâ li ile gel di ği ye re git ti. Müş rik le rin ya nı na va rın-
ca, eli es ki hâ li ne dön dü ve taş ye re düş tü. 

Ay nı ta şı Mah zû mo ğul la rın dan bi ri ka pıp; “Gö re cek si niz! O’nu 
ben öl dü re ce ğim!..” di ye rek, Pey gam ber efen di mi ze doğ ru yü rü-
dü. Yak la şın ca, bir an da gö zü kör olup, et râ fı gö re mez ol du. Bu nun 
üze ri ne, Mah zû mo ğul la rı hep bir lik te sev gi li pey gam be ri mi ze doğ ru 
iler le di ler. Pey gam ber efen di mi ze iyi ce yak laş tık la rı an, onu gö re-
mez ol du lar. Fa kat mübârek se si ni işi ti yor lar dı. Se sin gel di ği ye re 
yü rü dük le rin de, ses ar ka la rın dan, ar ka ya dön dük le rin de ise, ön ce ki 
yer den gel me ye baş la dı. Ay nı hâ le bir kaç de fâ şâ hid ol du lar. So-
nun da şaş kı na dö nüp, Re sû lul lah efen di mi ze hiç bir şey ya pa ma dan 
ora yı terk et ti ler. Bu nun üze ri ne, Al la hü te âla âyet-i ke rî me gön de-
rip, me âlen; “On la rın ön le ri nden ve arkalarından sed çek tik. 
Göz le ri ni per de le dik. Ar tık gö re mez ler” bu yur du.( 92)

TÂ İF Lİ LE Rİ ÎMÂ NA DÂ VETİ
Müş rik ler Sev gi li Pey gam be ri miz den pek çok mûcize ler gör dük-

le ri hâl de inad la rın dan îmân et mi yor lar, üs te lik müs lü man olan ço-
cuk la rı na, kar deş le ri ne, ak ra bâ ve ar ka daş la rı na ezi yet ve zu lüm den 
ge ri kal mı yor lar dı. On la rın git tik çe şid det le nen bu zu lüm ve iş ken-
ce le ri ne, sev gi li Pey gam be ri miz çok üzül dü ler. Mek ke ya kın la rın da 
bu lu nan Tâ if’e gi de rek, hal kı nı İs lâm’a dâ vet et me yi dü şün dü ler. Bu 
se bep le, yan la rı na Zeyd bin Hâ ri se’yi alıp Tâ if’e var dı lar. Tâ if’in ile-
ri ge len le rin den Amr’ın oğul la rı; Abd-i Yâ lîl, Ha bîb ve Mes’ûd ile 
gö rüş tü ler. On la ra İs lâm’ı an la tıp, Al la hü te âlâ ya îmân et me le ri ni 
is te di ler. On lar îmân et me dik le ri gi bi, ha kâ ret te bu lun du lar, üs te lik; 

“Al la hü te âlâ pey gam ber gön der mek için, sen den baş ka kim se 
bu la ma dı mı? Al la hü te âlâ sen den baş ka sı nı pey gam ber gön der-
me ye âciz mi? Mem le ke ti miz den çık git de, ne re ye is ter sen ora ya 
git!.. Se nin kav min, söy le dik le ri ni ka bûl et me di de onun için bu ra ya 
gel din de ğil mi? Ye min ede riz ki, biz de sen den uzak du ra ca ğız. 
Hiç bir is te ği ni ka bûl et me ye ce ğiz” de di ler.

Re sû lul lah efen di miz (sal lal la hü aley hi ve sel lem), on la rın ya-
nın dan üzün tü ile ay rıl dı lar. Sa kîf ka bî le si ni on gün ve ya bir ay İs-
lâ mi yet’e dâ vet et ti ler, fa kat hiçbi ri îmân et me di ği gi bi, ay rı ca alay 

92) Yasîn sûresi, 36/9.
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et ti ler, iş ken ce yap tı lar ve yu ha la dı lar. Ço cuk la rı ve genç le ri, ge-
çe ce ği yol ke nar la rı na di ze rek ta şa tut tu lar ve üze ri ne sal dırt tı lar. 
Tâ if i genç le rin at tı ğı taş la ra, Hazret-i Zeyd, vü cû du nu si per ede-
rek Pey gam be ri mi ze bir za rar gel me si ni ön le me ye ça lı şı yor du. Zeyd 
haz ret le ri, sev gi li Pey gam be ri mi zin et râ fın da dört dö nü yor, taş la rın 
O’na değ me me si için çır pı nı yor du. O’nun mü bâ rek vü cû du na bir 
za rar gel me sin di ye ken di si ne ge len taş la ra al dır mı yor du. 

Hazret-i Zeyd, Pey gam ber efen di mi zi ko ru mak için sa ğa-so la 
koş tur duk ça, taş lar; ba şı na, vü cû du na, ayak la rı na bir bi ri pe şin den 
de ği yor du. Bu se bep le, Hazret-i Zeyd’in her ta ra fı kan için de kal-
mış tı. Sev gi li pey gam be ri ni ko ru mak için va rı nı yo ğu nu har cı yor, 
taş atan zâ lim le re kar şı âvâ zı çık tı ğı ka dar; “Yap ma yın!.. Vur ma yın!.. 
O âlem le rin efen di si dir! Re sû lul lah’tır O!.. Be nim vü cû du mu par ça 
par ça ya pın, fa kat Pey gam be ri mi ze bir za rar gel me sin!..” di ye ba ğı-
rı yor du. Zeyd bin Hâ ri se’yi aşa rak Re sû lul lah efen di mi ze ge len taş-
lar, Efen di mi zin mü bâ rek ayak la rı nı kan için de bı rak mış tı.

Sev gi li Pey gam be ri miz, üzün tü lü, yor gun ve ya ra lı bir hâl de, Uk-
be ve Şey be is min de ki iki kar de şin ba ğı na yak laş tı lar. Ora da, bü tün 
mü’min le rin uğruna canlarını fe dâ et mek is te di ği Re sû lul lah efen-
di miz, mü bâ rek ayak la rın dan akan kan la rı sil di ler. Ab dest alıp, ağa-
cın al tın da iki re kat na maz kıl dı lar. Son ra mü bâ rek el le ri ni kal dı rıp 
mü nâ cât ta bu lun du lar.

Bu hâ li, bağ sâ hip le ri sey re di yor du. Re sû lul lah efen di mi zin ba şı-
na ge len le ri gör müş ler, ga rib li ği ne şâ hid ol muş lar dı. Mer ha met da-
mar la rı ha re ke te gel di. Ad dâs is min de ki kö le le ri ile üzüm gön der-
di ler. Sev gi li Pey gam be ri miz, üzü mü yer ken Bes me le çek ti. Üzü mü 
ge ti ren kö le Hı ris ti yan idi. Bes me le yi işi tin ce şa şır dı. “Yıl lar dır bu-
ra lar da yım, kim se den böy le bir söz duy ma dım. Bu na sıl ke lâm dır?” 
di ye sor du.

Re sû lul lah ; “Sen ne re den sin?” bu yur du. Ad dâs; “Ni ne ve li-
yim” de di. Re sû lul lah; “Yu nus’un (aleyhisselâm) mem le ke tin den 
imiş sin” bu yur du. Ad dâs; “ Sen Yû nus’u ne re den ta nı yor sun? Onu, 
bu ra lar da kim se bil mez” de di. Re sû lul lah; “O, be nim kar de şim-
dir. O da, be nim gi bi pey gam ber idi” bu yur du.

Ad dâs; “Bu gü zel yü zün, bu tat lı söz le rin sâ hi bi ya lan cı ola-
maz. Ben inan dım ki, sen Al lah’ın Re sû lü sün” de di. Müs lü man ol du; 
“Yâ Re sû lul lah! Yıl lar dır bu zâ lim le re, bu ya lan cı la ra kö le lik et tim. 
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Her ke sin hak kı nı yi yor lar. Her ke si al da tı yor lar. Hiç iyi ta raf a rı yok. 
Dün yâ lık top la mak ve şeh vet le ri ni tat min için her al çak lı ğı gö ze 
alı yor lar. On lar dan nef ret edi yo rum. Si zin le bir lik te git mek, si ze hiz-
met le şe ref en mek, câ hil le rin, ah mak la rın si ze ya pa ca ğı say gı sız lık-
la ra he def ol mak, mü bâ rek vü cû du nu zu ko ru mak için canımı fe dâ 
etmek is ti yo rum” de di.( 93)

Re sû lul lah efen di miz, te bes süm ede rek; “Şim di efen di le ri nin 
ya nın da kal! Az za man son ra, adı mı her yer de işi tir sin. O 
za man ba na gel” bu yur du. Bir müd det is ti râ hat edip, Mek ke’ye 
yü rü dü ler. Mek ke’ye iki ko nak lık bir me sâ fe kal dı ğın da, bir bu lu tun 
ken di le ri ni göl ge le mek te ol du ğu nu gör dü ler. Dik kat le bak tık la rın da, 
Ceb râ il (aley his se lâm) ol du ğu nu an la dı lar. Bu hâ di se yi sev gi li Pey-
gam be ri miz, Âi şe-i Sıd dî ka vâ li de mi ze an lat mış lar dı.

“Sa hih-i Bu hâ ri”de ve Ah med bin Han bel’in “Müs ned’in de bil-
di ril di ki: Bir gün Hazret-i Âi şe vâ li de miz; Yâ Re sû lul lah! Se nin ba şın-
dan Uhud gü nün den da ha ız dı rap lı bir gün geç ti mi?” di ye sor muş-
tu da, Re sû lul lah efen di miz şöy le ce vap ver miş ti: “Val la hi se nin 
kav min den öy le ce fâ çek tim ki, Uhud gâ za sın da bu lu nan kâ-
fir ler den onu çek me dim. İbn-i Abd-i Yâ lîl bin Abd-i Kü lâl’e 
nef si mi arz et ti ğim de (ya ni nü büv ve ti mi bil di rip onu dî ne dâ vet 
et ti ğim de) ka bûl et me di. Yan la rın dan öy le bü yük bir ız dı rap-
la ay rıl dım ki, tâ Karn-ı Se âlib de ni len ye re va rın ca ya ka dar 
ken di me ge le me dim. Ora da ba şı mı yu ka rı kal dır dım. Bir bu-
lu tun üze ri me göl ge si ni sal dı ğı nı gör düm. Bak tım ki, bu lu tun 
için de, Ceb râ il (aley his se lâm) du ru yor. Ba na ni dâ edip de di ki: 

“Yâ Mu ham med! Hak te âlâ haz ret le ri, kav mi nin se nin hak kın-
da ki söz le ri ni işit ti. Se ni ko ru mak is te me dik le ri ne de vâ kıf ol du. 
Sa na dağ la ra me’mûr olan şu me le ği gön der di ki, ne is ter sen ona 
em re der sin..” “O me lek de ba na ni dâ edip se lâm ver dik ten 
son ra; “Yâ Mu ham med! Hak te âlâ haz ret le ri Cib ril’in de di ği gi bi, 
dağ la rın me le ği olan be ni Sa na gön der di ki, ne is ter sen ba na em-
re de sin. Em ri ne âmâ de yim. Eğer şu iki yal çın da ğın (Ku ay kı an da ğı 
ile Ebû Ku beys da ğı nın) Mek ke li ler üze ri ne ka pa nır ca sı na bir bi ri ne 
ka vuş ma sı nı (ve müş rik le ri ta mâ mıy la ez me si ni) is ti yor san, em-
ret ka vuş tu ra yım.” de di. Ben râ zı ol ma dım ve de dim ki: “Ha yır! 

93) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 42; Taberî, Târih, I, 344-346; İbni Kesîr, el-Bidâye, III, 135-
137; Ya‘kubî, Târih, II, 29-30; Belâzûrî, Ensâb, I, 227.
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Ben âlem le re rah met ola rak gön de ril dim Al la hü te âlâ nın bu 
müş rik le rin sul bün den, yal nız Ce nâb-ı Hakk’a iba det eden 
ve Al la hü te âla ya hiç bir şe yi or tak koş ma yan bir ne sil mey-
da na çı kar ma sı için duâ ede rim.” 

Pey gam ber efen di miz Tâ if’den Mek ke’ye dö ner ken, Nah le mev-
ki in de bi raz cık is ti râ hat bu yur du lar. Bir ara na ma za dur muş lar dı. 
Nu say bin cin le rin den bir grup ora dan ge çer ken, sev gi li pey gam-
be ri mi zin oku du ğu Kur’ân-ı ke rîm âyet le ri ni du yun ca, du rup din-
le di ler. Son ra Pey gam ber efen di miz le gö rü şüp müs lü man ol du lar. 
Pey gam ber efen di miz on la ra; “Kav mi ni ze va rın ca, be nim îmâ-
na dâ ve ti mi on la ra da söy le yin. On la rı da îmâ na dâ vet edin” 
bu yur du. O cin nî ler, ka vim le ri ne gi dip bu nu bil di rin ce, işi ten cin nî-
le rin hep si îmân et ti ler.( 94) Bu hu sus, Kur’ân-ı ke rîm de Cin sû re sin de 
ve “Bu hâ rî” ve “Müs lim” adın da ki meş hûr ha dîs-i şe rîf ki tap la rın-
da bil di ril mek te dir. Bu hâ di se den son ra Mek ke’ye yü rü dü ler.

“LÂ İLÂ HE İL LAL LAH” Dİ YE REK KUR TU LU NUZ!..
Ha bîb-i ek rem ve Ne biyy-i muh te rem efen di miz, Mut’im bin 

Adî’nin hi mâ ye sin de Mek ke’ye gel di. İn san la rı hak yo la dâ vet et me-
ye de vâm et ti. Bu du rum kar şı sın da, müş rik ler yi ne azı tıp es ki sin-
den da ha çok iş ken ce ve zu lüm yap ma ya baş la dı lar. Bu nun üze ri ne 
Ce nâb-ı Hak, pey gam ber efen di mi ze, Kâ be’yi zi yâ ret mev si min de, 
zi yâ re te ge len Arap ka bî le le riy le gö rü şüp, on la rı İs lâm’a dâ vet et-
me si ni em rey le di. 

Sev gi li Pey gam be ri miz, bu emir üze ri ne, Mek ke ci vâ rın da ku-
ru lan Zül me câz, Ukâz ve Me cen ne pa na yır la rı na gi de rek, ka bî le-
le ri, Al la hü te âlâ nın bir li ği ne ve O’na iba det et me ye dâ vet eder, 
ken di si nin pey gam ber ol du ğu nu ka bûl et me le ri ni söy ler di. Ka bûl 
et tik le ri tak dir de, Ce nâb-ı Hakk’ın, on la ra Cen net’i ve re ce ği ni bil-
di rir di. Pey gam ber efen di mi zin, yal va rır ca sı na yap tı ğı bu dâ vet le re, 
ne ya zık ki, hiçbi ri si ku lak as maz, bâ zı la rı ka ba dav ra nır, ha kâ ret-
te bu lu nur, bâ zı la rı da su ra tı nı asıp kö tü söz ler sar fe der di. Ku reyş 
müş rik le ri de O’nu ta kib ede rek git tik le ri ka bî le le ri if sâd eder ler di.

İmâm-ı Ah med, Bey he kî, Ta be râ nî ve İbn-i İs hak’ın bil dir dik le-
ri ne gö re, Re bîa bin Ab bad şöy le ri vâ yet et ti. “Genç idim. Ba bam la 
be râ ber Mi nâ’ya git miş tik. Re sûl (aley his se lâm), Arab ka bî le le ri nin 

94) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 212.
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kon duk la rı ye re va rır; “Ey fi lân oğul la rı! Tap tı ğı nız şu put la rı 
ata rak, Al la hü te âlâ ya hiç bir or tak koş ma dan ibâ det et me-
ni zi, ba na ina nıp be ni tas dik et me ni zi, Hak te âlâ ta ra fın dan 
gön de ril miş ol du ğum va zi fe yi açık la yıp ye ri ne ge ti rin ce ye 
ka dar be ni ko ru ma nı zı si ze em re den Al la hü te âlâ nın re sû-
lü yüm!...” bu yu rur du. 

Pe şi sı ra gi den şa şı göz lü, ör gü lü saç lı bir adam da; “Ey fi lân 
oğul la rı! Bu si zi, put la rı mız Lât ve Uz zâ’ya tap mak tan men edip, 
ken di si nin uy dur du ğu bir dî ne dâ vet edi yor!.. Sa kı nı nız... Onu din-
le me yi niz ve O’na itâ at et me yi niz!..” di yor du. Ben ba ba ma; “Bu zâ tı 
tâ kip eden kim dir?” di ye sor dum. “Am ca sı Ebû Le heb’dir” de di.

Ta be râ nî, Tâ rık bin Ab dul lah’dan şöy le ri vâ yet et ti: “Re sûl (aley-
his se lâm)ı Zül me câz pa na yı rın da gör müş tüm. İn san la rın duy ma sı 
için, yük sek ses le; “Ey in san lar! “Lâ ilâ he il lal lah” (Al la hü te âlâ-
dan baş ka ilâh yok tur)” de yi niz de kur tu lu nuz” bu yu ra rak ses le-
ni yor du. O’nu ta kip eden bir kim se de eli ne ge çir di ği taş la rı ayak-
la rı na ata rak; “Ey ce mâ at! İnan ma yınız!.. O’ndan sa kı nı nız! Çün kü 
O ya lan cı dır!..” di yor du. Öy le ki, de ğen taş lar mü bâ rek ayak la rı nı 
ka nat mış tı, O hâ lâ yıl ma dan, yo rul ma dan dâ ve ti ne de vâm edi yor du. 
“Bu genç kim dir?” di ye sor du lar. Bi ri si; “Ab dül müt ta lib oğul la rın-
dan bir genç tir” ce va bı nı ver di. “Taş atan kim?” di ye sor duk la rın da; 
“Am ca sı Ebû Le heb” de di.

İmâ mı Bu hâ rî “Tâ rih-ul-Ke bîr” in de ve Ta be râ nî “Mu’cem-ül-
Ke bîr” in de zikr et ti: “Müd rik bin Mü nib, ba ba sın dan, o da de de-
sin den nakl et ti ve de di ki: “Ba bam la Mi nâ’ya ge lip ko nak la mış tık. 
Bir top lu luk la kar şı laş tık. Bir kim se on la ra; “Ey in san lar! “Lâ ilâ he 
il lal lah” de yi niz de kur tu lu nuz” bu yu ru yor du. Et râ fın da ki in san-
lar dan bâ zı la rı O’nun, o gü zel yü zü ne tü kü rü yor, bâ zı la rı da ba şı na 
top rak sa çı yor, bâ zı la rı da küf re dip çe şit li hakâ ret ler de bu lu nu yor du. 
Bu hâl öğ le ye ka dar de vâm et ti. Bu sı ra da bir kız ço cu ğu elin de su 
ka bı ile ora ya gel di. O’nu o hâl de gö rün ce ağ la ma ya baş la dı. O kim-
se, su iç tik ten son ra kı za dö nüp; “Ey kı zım. Ba ban hak kın da; tu-
za ğa dü şü rü lüp öl dü rü le cek, zil le te uğ ra ya cak di ye kork ma!” 
bu yur du. “Bu kim se ve o kız kim dir?” di ye sor duk. “Bu, Ab dül mut ta lip 
oğul la rın dan Mu ham med’dir, ya nın da ki de kı zı Zey neb’dir” de di ler.”

Sa’îd bin Yah yâ bin Sa’îd El-Eme vî “Me gâ zî”sin de ba ba sın dan 
nak let ti. O da Ebû Na îm’den, Ab dur rah mân Âmi rî’den, o da bir çok 
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kim se den ri vâyet et ti. De di ler ki; Sev gi li Pey gam be ri miz (sal lal la hü 
aley hi ve sel lem), bir gün Ukâz pa na yı rı na git ti. Be nî Âmir ka bî le si ne 
va rıp, on la ra; “Ey Be nî Âmir! Siz de, si ze sı ğı nan kim se le re hi-
mâ ye na sıl dır?” di ye sor du lar. On lar da; “Bi ze hiç kim se laf ata maz, 
ha ber siz ate şi miz den ısı na maz!..” de di ler. Pey gam ber efen di miz, 
“Ben, Al la hü te âlâ nın re sû lü yüm. Ya nı nı za gel di ğim za man, 
Rab bi min, ba na ver di ği pey gam ber lik va zi fe si ni in san la ra 
ulaş tı rın ca ya ka dar be ni ko rur mu su nuz?” bu yur du. On lar; “Sen, 
Ku reyş’ten kim ler den sin?” di ye sor du lar. Efen di miz: “Ab dül mut ta-
li bo ğul la rın da nım” bu yu run ca, on lar; “Mâ dem ki, Ab dül mut ta lib 
oğul la rın dan sın, ni çin on lar se ni ko ru mu yor lar?” de di ler. Re sû lul lah 
efen di miz de; “Be ni ya lan la yan la rın ön de ge le ni on lar ol du lar” 
bu yur du. Be nî Âmir top lu lu ğu de di ler ki: “Ey Mu ham med! Biz se ni ne 
red de de riz, ne de ge tir dik le ri ne îmân ede riz. An cak, sen, pey gam-
ber lik va zi fe ni in san la ra ulaş tı rın ca ya ka dar se ni ko ru ruz.” 

Bu nun üze ri ne Pey gam ber efen di miz, on la rın ya nı na otur du. O 
sı ra da Be nî Âmir’in ile ri ge len le rin den Bey ha ra bin Fâ ris, pa na yır-
da alış ve ri şi ni bi ti rip yan la rı na gel di ğin de, ora da ki le re, Pey gam ber 
efen di mi zi gös te re rek; “Bu kim dir?” di ye sor du. On lar da; “Mu ham-
med bin Ab dul lah’dır” de di ler. Bey ha ra; “Si zin O’nun la ne işi niz var 
ki, ya nı nı za oturt tu nuz?” de yin ce; “Bi ze sı ğın dı, Al lah’ın re sû lü ol-
du ğu nu söy lü yor ve pey gam ber lik va zi fe si ni in san la ra teb liğ edin-
ce ye ka dar, ken di si ni ko ru ma mı zı is ti yor” de di ler. Bu nun üze ri ne 
Bey ha ra, Pey gam ber efen di mi ze dö nüp; “Se ni ko ru ma ğa kalk ma-
mız, bü tün Arab la rın oku na göğ sü mü zü he def tut ma mız de mek tir” 
de di ve kav mi ne de; “Yurt la rı na, siz den da ha kö tü bir şey le dö-
nen bir kâ bi le yok tur. De mek siz, bü tün Arab lar la sa va şa cak, on-
la rın oku na vü cû du nu zu he def tu ta cak sı nız ha!..Eğer kav mi, O’nda 
bir ha yır gör sey di, ön ce ken di le ri ko rur du. Siz, kav mi nin ya lan la yıp 
yan la rın dan uzak laş tır dı ğı kim se yi ba rın dır ma ya, O’na yar dım et-
me ye kal kı yor su nuz!..Çok yan lış dü şü nü yor su nuz!...” de di. 

Son ra sev gi li Pey gam be ri mi ze dö nüp; “Der hal ara mız dan ay rı-
lıp kav mi ne dön!..Ye mîn ede rim ki, kav mi min ara sın da ol ma say dın, 
şim di se nin boy nu nu vu rur dum!..” de mek bed baht lı ğın da bu lun du. 
Bu söz ler üze ri ne, Âlem le rin efen di si bü yük bir üzün tü içe ri sin de 
de ve si ne bin di. O küs tah Bey ha ra, Re sû lul lah efen di mi zi de ve sin-
den dü şür dü. Bu hâ di se yi gö ren Es hâb-ı ki râm dan Da bââ bin ti Âmir 
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is min de bir ha nım fer âd edip; Al la hü te âlâ nın Ha bî bi ne, şu ya pı la nı 
na sıl re vâ gö rü yor su nuz? Be nim hâ tı rım için Re sû lul lah’ı bun la rın 
elin den kur ta ra cak yok mu dur?” di ye rek ak ra bâ la rı na ses len di. Am-
ca oğul la rın dan üç ki şi he men baht sız Bey ha ra’nın üze ri ne yü rü dü. 
Bey ha ra’nın kav min den iki ki şi ona yar dım et mek is te diy se de, di-
ğer le ri Bey ha ra’yı ve yar dım cı la rı nı hır pa la yıp döv dü ler. Bu du ru mu 
tâ ki be den sev gi li Pey gam be ri miz, ken di si için dö vü şen o üç kim se 
için; “Yâ Rab bî! Bu kim se le re be re ke ti ni ih sân ey le”, Bey ha-
ra ve yar dım cı la rı için de; “Yâ Rab bî! Bun la rı da rah me tin den 
uzak laş tır” di ye duâ et ti ler.

Ha yır duâ bu yur du ğu kim se ler, müs lü man ol mak la şe ref e nir ken, 
di ğer le ri de kâ fir ola rak can ver di ler. Be nî Âmir ka bî le si men sup la-
rı, mem le ket le ri ne dön dük le rin de, ka bî le le rin de ki, se mâ vî ki tap la rı 
oku muş yaş lı bir kim se ye, Mek ke’de baş la rın dan ge çen le ri an lat-
tı lar. O kim se, Pey gam ber efen di mi zin is mi ni du yun ca; “Ey Be-
nî Âmir! Siz ne yap tı nız? İs mâ ilo ğul la rın dan hiçbi ri şim di ye ka dar 
ya lan ye re pey gam ber lik dâ vâ sın da bu lun ma mış tır. Mu hak kak ki, 
O’nun söy le di ği doğ ru ve hak idi. Ka çı rı lan bu fır sa tı ar tık te lâ fî et-
mek çok zor dur!..” di ye rek on la rı kı na dı.

MÎRÂC
Sev gi li pey gam be ri miz (sal lal la hü aley hi ve sel lem) bu şe kil de 

gör dü ğü her ka bî le ye, İs lâm’ı an lat tı. Ken di si ni hi mâ ye edip, in san-
la ra İs lâm’ı teb liğ et me sin de yar dım cı ol ma la rı nı is te di. Fa kat hiç 
kim se ne müs lü man ol du, ne de hi mâ ye et me ye ya naş tı. Ay rı ca ha-
kâ ret, zu lüm, iş ken ce ve alay edip, ya lan la dı lar. Âlem le rin efen di si 
çok yor gun, aç, su suz, üzün tü lü ve pek hü zün lü idi. Gün düz le ri böy-
le ge çi yor, ge ce geç va kit le re ka dar bu hâl de vâm edi yor du. Mek-
ke li müş rik ler, de vam lı peş le rin de ge zi yor, Kâ be’yi zi yâ re te ge len 
in san la rın müs lü man ol ma sı nı en gel le dik le ri gi bi, Ha bîb-i ek rem 
efen di mi ze zu lüm et mek ten ge ri dur mu yor lar dı. Ar tık Re sû lul lah 
efen di miz için gi di le cek bir yer yok tu. Her ta raf düş man idi. O ge ce 
doğ ru ca am ca sı Ebû Tâ lib’in kı zı Ümm-i Hâ nî’nin, Ebû Tâ lib ma hal-
le sin de bu lu nan evi ne gel di. 

Ümm-i Hâ nî o za man îmân et me miş ti. “ Kim dir o ” de yin ce, Re-
sû lul lah efen di miz; “Am can oğ lu Mu ham med’im. Ka bûl eder-
sen, mi sâ fir gel dim” bu yur du.
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Ümm-i Hâ nî; “Se nin gi bi doğ ru söz lü, emîn, asîl, şe ref i mi sâ fi re 
can fe dâ ol sun. Yal nız, teş rî fi ni zi ön ce den bil dir sey di niz, bir şey ler 
ha zır lar dım. Şim di ye di re cek bir şe yim yok” de di.

Re sû lul lah efen di miz; “Yi ye cek, içe cek is te mem. Hiçbi ri 
gö züm de yok. Rab bi me ibâ det et mek, yal var mak için bir 
yer ba na ye ti şir” bu yur du.

Ümm-i Hâ nî, sev gi li Pey gam be ri mi zi içe ri alıp; bir ha sır, le ğen 
ve ib rik ver di. Ge len mi sâ fi re ik râm et mek, onu düş man dan ko-
ru mak, Arap lar için en şe ref i va zi fe sa yı lır dı. Bir ev de ki mi sâ fi re 
za rar gel me si, ev sâ hi bi için bü yük yüz ka ra sı olur du. Ümm-i Hâ nî, 
“Bu nun Mek ke’de düş man la rı çok. Hat tâ öl dür mek is te yen ler var. 
Şere fi mi ko ru mak için, sa ba ha ka dar O’nu gö ze te yim” di ye dü şün-
dü. Ba ba sı nın kı lı cı nı alıp, evin et râ fın da do laş ma ğa baş la dı.

Ol hü mâ yûn-baht u ol kad ri yü ce,

Ümm-i Hâ nî hâ ne sin dey di ge ce.

Re sû lul lah, o gün çok in cin miş ti. Ab dest alıp, Rab bi ne yal var-
ma ya, af di le me ye, kul la rın îmâ na ge lip, sa âde te ka vuş ma la rı için 
du âya baş la dı. Çok yor gun, aç ve üzün tü lü idi. Ha sır üze ri ne uza nıp 
uyu yu ver di.

O an da Al la hü te âlâ, Ceb râ il (aley his se lâm)a; “Sev gi li pey-
gam be ri mi çok üz düm. Mü bâ rek be de ni ni, nâ zik kal bi ni 
çok in cit tim. Bu hâl de, yi ne ba na yal va rı yor. Ben den baş-
ka hiç bir şey dü şün mü yor. Git, Ha bî bi mi ge tir! Cen net’imi, 
Ce hen nem’imi gös ter. O’na ve O’nu se ven le re ha zır la dı ğım 
nî met le ri gör sün. O’na inan ma yan la ra, söz le ri, ya zı la rı ve 
ha re ket le ri ile O’nu in ci ten le re ha zır la dı ğım azâb la rı gör-
sün. O’nu ben tesellî ede ce ğim. O’nun nâ zik kal bi nin ya ra-
la rı nı ben sa ra ca ğım” bu yur du.

Ceb râ il (aley his se lâm), Re sû lul lah’ın ya nı na ge lin ce, O’nu mı şıl 
mı şıl uyur bul du. Uyan dır ma ğa kı ya ma dı. İn san şek lin de idi. Mü bâ-
rek aya ğı nın al tı nı öp tü. Kal bi, ka nı ol ma dı ğı için, so ğuk du dak la rı 
Re sû lul la hı uyan dır dı. Ceb râ il (aley his se lâm)ı he men ta nı dı ve; “Ey 
Ceb râ il kar de şim! Böy le va kit siz ni çin gel din.Yok sa bir ha tâ 
mı et tim. Rab bi mi gü cen dir dim mi? Ba na acı bir ha ber mi 
ge tir din?” bu yur du ve Rab bi nin da rı la ca ğın dan çok kork tu.

Ceb râ il (aley his se lâm); “Ey bü tün ya ra tıl mış la rın en üs tü nü! Ey 
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Ya ra da nın sev gi li si, ey pey gam ber le rin efen di si, iyi lik ler men baı, 
üs tün lük ler kay na ğı olan şe ref i ve bü yük Pey gam ber! Rab bin sa na 
se lâm edi yor ve se ni ken di si ne ça ğı rı yor. Lüt fen kalk gi de lim” de di.

Sev gi li Pey gam be ri miz ab dest al dı lar. Ceb râ il (aley his se lâm), 
Re sû lul lah efen di mi zin mü bâ rek ba şı na nûr dan bir imâ me koy-
du, üze ri ne nûr dan bir el bi se giy dir di, mü bâ rek be li ne yâ kut tan bir 
ke mer tak tı. Mü bâ rek eli ne dört yüz in ci ile süs lü züm rüt ten bir 
asâ ver di. Her in ci, Züh re yıl dı zı gi bi par lar dı. Mü bâ rek aya ğı na ye-
şil züm rüt ten nâ lin giy dir di. Son ra el ele tu tu şup Kâ be’ye gel di ler. 
Bu ra da Ceb râ il (aley his se lâm), sev gi li Pey gam be ri mi zin mü bâ rek 
göğ sü nü yar dı. Kal bi ni çı kar dı. Zem zem su yu ile yı ka dı. Son ra hik-
met ve îmân do lu bir tas ge ti rip içi ne bo şalt tı ve göğ sü nü ka pat tı.

Son ra Ceb râ il (aley his se lâm), Cen net’ten ge tir di ği Bu rak adın-
da ki be yaz hay va nı işâ ret ede rek; “Yâ Re sû lal lah! Bu na bin! Bü tün 
me lek ler yo lu nu bek li yor lar” de di. Bu sı ra da Pey gam ber efen di mi ze 
bir hü zün çök tü ve te fek kü re dal dı. O an da Al la hü te âlâ, Ceb râ il 
(aleyhisselâma); “Ey Ceb râ il! Su âl ey le! Ha bî bim ni çin mah-
zûn du ru yor?” Su âl edin ce, Efen di miz (sal lal la hü aley hi ve sel lem) 
ce vap bu yur du lar ki: “Ben bu ka dar iz zet ve ik râm gör düm. 
Hâ tı rı ma gel di ki, kı yâ met gü nü za yıf olan üm me ti min hâ-
li na sıl olur? El li bin yıl, Ara sat mey da nın da ya yan ola rak 
bun ca gü nah la rı nı na sıl çe ker ler ve otuz bin yıl lık yol olan 
sı ra tı na sıl ge çer ler?” 

Fer mân-ı ilâ hî gel di ki: “Ey Ha bî bim! Hâ tı rı nı hoş tut. Se nin 
üm me ti ne el li bin yıl lık vak ti bir an gi bi ede rim. Üzül me” 
bu yur du.

Pey gam ber efen di miz, Bu rak’a bin di. Bu rak çok hız lı gi di yor, bir 
adım da gö zün gör dü ğü ye rin öte si ne ula şı yor du. Yol cu luk es nâ sın-
da Ceb râ il (aley his se lâm) sev gi li Pey gam be ri mi ze bâ zı ko nak yer le-
rin de inip na maz kıl ma sı nı söy le di. Âlem le rin efen di si bu nun üze ri-
ne tam üç de fâ ine rek na maz kıl dı. Ceb râ il (aley his se lâm) da na maz 
kıl dı ğı yer le ri bi lip bil me di ği ni sor du. Ce vâ bı nı ken di si ve re rek; ilk 
in di ği ye rin Me dî ne ol du ğu nu ve bu şeh re hic ret ede ce ği ni ha ber 
ver di. Öte ki yer le rin de sı ra ile Hazret-i Mû sâ’nın Al la hü te âlâ ile 
ci het siz ve bi lin me yen bir şe kil de ko nuş tu ğu Tûr-i Sî nâ ol du ğu nu, 
son ola rak da İsâ (aley his se lâm)ın doğ du ğu Beyt-i Lahm’da na maz 
kıl dı ğı nı ha ber ver di. Son ra Ku düs’de ki Mes cid-i Ak sâ’ya gel di ler.
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Mes cid-i Ak sâ’da, Ceb râ il (aley his se lâm) bir ka ya yı par ma ğı ile 
de le rek Bu rak’ı bağ la dı. Geç miş pey gam ber ler den bâ zı sı nın rûh la rı 
in san şek lin de top lan mış lar dı. Ce mâ at le na maz için; Âdem, Nûh 
ve İb râ him pey gam ber le re (aley hi müs se lâm) imâm ol ma la rı sı ra ile 
söy len di. Özür di le ye rek ka bûl et me di ler. Ceb râ il; “Sen var ken baş-
ka sı imâm ola maz” di ye rek Ha bî bul lah’ı ile ri sür dü.

Pey gam ber efen di miz, pey gam ber le re imâm olup, iki re kat na-
maz kıl dır dı lar. Bun dan son ra olan hâ di se yi şöy le nak let ti ler: “Ceb-
râ il (aley his se lâm) ba na bir kap Cen net şa râ bı, bir kap da süt 
ge tir di. Sü tü al dım. Ceb râ il (aley his se lâm) ba na, fıt ra tı seç tin 
(iki ci hân sa âde ti ni seç tin) de di. Da ha son ra iki bar dak da ha 
sun du lar. Bi ri su, bi ri bal, iki sin den de iç tim. Ceb râ il; “Bal, 
üm me ti nin kı yâ me te ka dar de vâm ede ce ği ne, su da, üm me-
ti nin gü nah la rın dan te miz len me si ne işâ ret tir” de di. Son ra 
be râ ber ce gö ğe yük sel dik. Ceb râ il (aley his se lâm) ka pı yı çal-
dı. “Sen kim sin?” de di ler. “Ben Ceb râ il’im”, “Pe ki ya nın da ki 
kim?” “O da Mu ham med’dir (aley his se lâm)” “O’na (gö ğe çık mak 
için va hiy ve Mî râc dâ ve ti) gön de ril di mi?” “Evet, gön de ril di” 
de di. “Mer ha ba ge len zâ ta! Bu ge len ki şi ne gü zel yol cu?” 
de di ler ve he men ka pı açıl dı ve ken di mi Âdem’in (aley his se-
lâm) kar şı sın da bul dum. Ba na “Mer ha ba” de di ve duâ et ti...

Bu ra da çok me lek ler gör düm. Hep si kı yam da hu şû ve 
hu dû ile dur muş lar “Sub bû hün kud dû sün rabb-ül-me lâ ike ti 
ver-rûh” zik riy le meş gûl dü ler. Ceb râ il’e sor dum; “Bu me-
lek le rin ibâ de ti bu mu dur?” “Evet. Bun lar ya ra tı la lı dan be ri, 
tâ kı yâ me te ka dar kı yâm üze re olur lar. Hak te âlâ dan di le ki, 
bu ibâ de ti üm me ti ne na sîb et sin”de di. Hak te âlâ dan di le-
dim. Du âmı ka bûl et ti. Na maz da olan kı yam odur.

(Ora da) bir ce mâ ate uğ ra dım. Me lek ler on la rın baş la rı nı 
ezer ler, tek rar es ki hâ li ni alır. Yi ne dö ver ler, yi ne es ki si gi bi 
olur du. “Bun lar kim ler dir?” de dim. “Cu mâ’yı ve ce mâ ati terk 
eden ler dir. Rü kû ve sec de le ri ta mam yap ma yan lar dır” de di.

Bir ce mâ at gör düm. Aç ve çıp lak idi ler. Ze bâ nî ler on la rı 
Ce hen nem de ot la ma ğa sü rer ler di. “Bun lar kim ler dir?” de-
dim. “Fa kir le re mer ha met et me yen ler ve ze kât ver mi yen-
ler dir” de di.

Bir ce mâ ate uğ ra dım. Ön le ri ne ne fis ye mek ler koy muş-
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lar. Bir yan da da leş du ru yor. O ne fis ye mek le ri bı rak mış, 
le şi yer ler di. “Bun lar kim ler dir?” de dim. “Bun lar, he lâ li terk 
edip, ha ra ma meyl eden er kek ve ka dın lar dır. He lâl mal la rı 
var ken, ha ram yi yen kim se ler dir” de di.

Ar ka sın da ki yü kün çok lu ğun dan, ha re ke te me câ li kal ma-
mış olan bir ta kım kim se ler gör düm. O hâ liy le hal ka ses le-
nip, üze ri ne bi raz da ha yük koy ma la rı nı is ti yor lar dı. “Bun lar 
kim ler dir?” de dim. “Bu kim se ler, emâ ne te hı yâ net eden ler-
dir. İn san la rın hak kı nı al mış iken, yi ne zul me der ler” de di.

Ken di et le ri ni ke sip yi yen bir grup in sa na uğ ra dık. “Bun-
lar kim ler dir?” de dim. Ceb râ il (aley his se lâm); “Bun lar gıy bet 
eden ler ve söz ta şı yan lar dır” de di.

Yüz le ri si yah, göz le ri gök, üst du dak la rı alın la rı na eriş-
miş, alt du dak la rı ayak la rı na sark mış, ağız la rın dan kan ve 
irin ak mak ta olan bir grup in san gör düm. On la ra, ateş ten 
ka deh ler le Ce hen nem’den akan ze hir li kan ve irin içi rir ler, 
on lar mer kep ler gi bi ba ğı rır lar idi. “Bun lar kim ler dir?” de-
dim. “Bun lar iç ki içen ler dir” de di.

Bir grup in san la ra rast la dık, dil le ri ka fa la rın dan çe kil-
miş, şe kil le ri de ğiş ti ri lip hın zır (do muz) sû re ti ne dönmüş 
ola rak azâb olu nur lar. Ceb râ il (aley his se lâm) “Bun lar ya lan 
ye re şâ hit lik ya pan lar dır” de di.

Baş ka bir kav me rast la dık. Ka rın la rı şiş miş ve aşa ğı 
sark mış, renk le ri gök ol muş, el ve ayak la rı bağ lan mış, yer-
le rin den kal ka maz lar. Cib rîl’e bun la rı sor dum. “Bun lar fâ iz 
yi yen ler dir” de di.( 95)

Bir kı sım ka dın la ra rast la dık.Yüz le ri si yah, göz le ri gök. 
Ateş ten el bi se giy dir miş ler. Me lek ler on la ra ateş ten gürz-
ler le vu rur lar. On lar kö pek ve hın zır lar gi bi bağ rı şır lar. 
“Bun lar kim ler dir?” de dim. Cib rîl; “Bun lar zi nâ eden ler ve 
ko ca la rı nı in ci ten ka dın lar dır” de di.

Bir ce mâ at gör düm. Çok ka la ba lık idi. Ce hen nem vâ di le-
rin de haps edil miş ler di. Ateş, on la rı ya kar, tek rar di ri lir ler, 
tek rar ya kar dı. “Bun lar kim ler dir?” de dim. “Bun lar ba ba la-
rı na âsî olan lar dır” de di.

95) Süheylî, Ravzü’l-ünüf, II, 208.
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Bir ce mâ ate uğ ra dım. Ekin eker ler ve bir an da ye ti şip 
ba şak ve rir. “Bun lar kim ler dir?” de dim. Ceb râ il; “Al la hü te-
âlâ için ibâ det eden ler dir” de di.

Bir der â ya var dım. Bu der â nın acâ ib hâ li ni an lat mak 
müm kün de ğil dir. Süt ten be yaz olup dağ lar gi bi dal ga la-
rı var dı. “Bu der â ne dir?” de dim. “Bu der â nın adı Ha yat 
De ni zi’dir. Hak te âlâ ölü le ri di ril te ce ği za man, bu der â dan 
yağ mur yağ dı rır. Çü rü müş, da ğıl mış be den ler di ri lip, ot bi-
ter gi bi me zâr dan kal kar lar” de di...

Son ra ikin ci kat gö ğe çık tık. Ceb râ il (aley his se lâm) yi-
ne ka pı yı çal dı. De nil di ki: “Sen kim sin?” “Ben Ceb râ il’im”, 
“Pe ki ya nın da ki kim?” “O da Mu ham med (aley his se lâm)-
dır.” “O’na vahy ve Mî râc dâ ve ti gön de ril di mi?” “Evet gel-
di” de di. “Mer hâ bâ ge len zâ ta. Bu ge len ki şi ne gü zel yol cu” 
de nil di ve he men ka pı açıl dı. Ken di mi tey ze ço cuk la rı Îsâ ile 
Yah yâ bin Ze ke riy yâ’nın (aley hi mes se lâm) ya nın da bul dum. 
Ba na; “Mer hâ bâ” de di ler. Ve du âda bu lun du lar...

Me lek ler den bir ce mâ ate rast la dım. Saf bağ la yıp dur-
muş lar, cüm le si rü kû da idi. Ken dile ri ne mah sus bir tes bîh le ri 
var dı. De vam lı ola rak rü kû da du rur lar, baş la rı nı kal dı rıp, yu-
ka rı bak maz lar. Ceb râ il (aley his se lâm); “Bu me lek le rin ibâ de ti 
böy le dir. Hak te âlâ dan is te de üm me ti ne na sîb ol sun” de di. 
Duâ et tim. Ka bûl bu yu rup, na maz da rü kûu ih sân ey le di.

Son ra üçün cü kat gö ğe çık tık. Ay nı su âl ve ce vap tan 
son ra, ka pı açıl dı ve ken di mi Yû suf’un (aley his se lâm) ya nın-
da bul dum. Bak tım ki ken di si ne gü zel li ğin ya rı sı ve ril miş. 
Ba na “Mer hâ bâ” de di ve duâ et ti...

Çok me lek ler gör düm. Saf hâ lin de, cüm le si sec de de idi-
ler. Ya ra tı la lı dan be ri sec de de olup, ken di le ri ne mah sus 
tes bîh ile tes bîh eder ler. Ceb râ il (aley his se lâm); “Bu me lek-
le rin ibâ de ti böy le dir. Al la hü te âlâ dan is te ki, bu ame li üm-
me ti ne mü yes ser ey le sin” de di. Hak te âlâ dan di le dim. Ka-
bûl edip na maz da si ze na sîb ey le di.

Dör dün cü kat gö ğe eriş tim. Saf gü müş ten ya pıl mış, nûr-
dan bir ka pı sı var. Nûr dan bir ki lit vur muş lar. Ki li din üze-
rin de, “Lâ ilâ he il lal lah Mu ham me dün re sû lul lah” ya zı lı idi. 
Ay nı su âl ve ce vap tan son ra ken di mi, İd rîs’in (aley his se lâm) 
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ya nın da bul dum. Ba na “Mer hâ bâ” de di ve du âda bu lun du. 
Al la hü te âlâ, onun hak kın da (me âlen); “Biz onu yük sek bir 
me kâ na ref’et tik” bu yur muş tur.( 96)  

Bir me lek gör düm. Bir kür sî üze ri ne otur muş, gam lı ve 
üzün tü lü idi. Et râ fın da o ka dar çok me lek var dı ki, sa yı sı nı 
an cak Ce nâb-ı Hak bi lir. Sa ğın da nû râ nî me lek ler gör düm. 
Ye şil ler giy miş ler, çok gü zel ko ku la rı var. Her bi ri nin gü-
zel li ğin den yüz le ri ne ba kıl maz. Sol ta ra fın da ağız la rın dan 
ateş ler sa çan me lek ler var dı. Ön le rin de ateş ten mız rak ve 
kam çı lar var. Öy le göz le ri var ki, bak ma ğa tâ kat ge ti ril mez. 
Taht üze rin de otu ran me le ğin, ba şın dan aya ğı na ka dar göz-
le ri var. Dâ imâ önün de ki def e re ba kar, bir an on dan gö zü nü 
ayır maz dı. Önün de bir ağaç var dı. Her yap ra ğın da bir ki şi-
nin is mi ya zıl mış tı. Önün de le ğen gi bi bir şey var dı. Kâh sağ 
eliy le on dan bir şey alıp sa ğın da ki nû râ nî me lek le re teslîm 
eder, kâh sol eliy le bir şey alıp so lun da ki zul mâ nî me lek le re 
ve rir di. (Bu) me le ğe na zar edin ce, kal bi me bir kor ku gel di. 
Ceb râ il’e; “Bu me lek kim dir?” de dim. “Az râ il’dir. Bu nun yü-
zü nü gör me ğe kim se nin tâ ka ti yet mez” de di. 

Ya nı na va rıp; “Ey Az râ il! Bu, âhir za man pey gam be ri dir ve 
Al la hü te âlâ nın ha bî bî, sev gi li si dir” de di. Az râ il (aley his se lâm) 
ba şı nı kal dı rıp te bes süm et ti. Kal kıp ba na tâ zim et ti; “Mer-
hâ bâ! Hak te âlâ sen den da ha şe ref i bir kim se ya rat ma dı. 
Üm me tin de, cüm le üm met ler den üs tün dür. Ben se nin üm-
me ti ne, ba ba ve ana la rın dan da ha çok acı rım” de di. “Sen den 
bir ri câm var dır. Üm me tim za yıf ır. On la ra yu mu şak dav ra na-
sın. Rûh la rı nı rıf ile ala sın” de dim. “Se ni en son pey gam ber 
ola rak gön de ren ve ken di ne ha bîb kı lan Al la hü te âlâ nın hak kı 
için, Al la hü te âlâ ge ce ve gün düz de yet miş ker re; “Üm met-i 
Mu ham med’in rûh la rı nı yu mu şak lık la ve ko lay lık la al ve iş le-
ri ni lütf ile gör” di ye em re der. Bu nun için ben de se nin üm-
me ti ne, ana ve ba ba la rın dan da ha zi yâ de şef at ede rim” de di.

Son ra be şin ci kat gö ğe çık tık, ora da Hâ rûn’la (aley his se lâm) 
kar şı laş tık. Ba na “Mer hâ bâ” de di ve ha yır du âda bu lun du.

Be şin ci kat gök me lek le ri nin ibâ det le ri ni gör düm. Cüm-

96) Merem sûresi, 19/57.
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le si ayak ta du ru yor ve ayak la rı nın par mak la rı na na zar edi-
yor, as lâ baş ka ye re bak mı yor, yük sek ses le tes bîh edi-
yor lar dı. Ceb râ il’den (aley his se lâm); “Bu me lek le rin ibâ de ti 
böy le mi dir?” di ye sor dum. “Evet, Hak te âlâ dan di le de, bu 
ibâ de ti üm me ti ne na sîb ey le sin” de di. Duâ et tim. Ce nâb-ı 
Hak ih sân et ti.

Son ra al tın cı kat gö ğe çık tık. Ora da Mû sâ (aley his se lâm) 
ile kar şı laş tık. Ba na “Mer hâ bâ” de di ve ha yır du âda bu lun-
du. Son ra ye din ci kat gö ğe yük sel dik, ay nı so ru-ce vap tan 
son ra İb râ him’i (aley his se lâm) Beyt-i Ma’mûr’a ar ka sı nı da-
ya mış ola rak bul dum. O Beyt-i Ma’mûr ki, her gün ora ya 
yet miş bin me lek gi ri yor (bir da ha sı ra la rı gel mi yor). İb râ him’e 
(aley his se lâm) se lâm ver dim. Se lâ mı mı al dı. “Mer hâ bâ sâ lih 
pey gam ber, sâ lih oğul” de di. (Son ra;) “Ya Mu ham med! Cen-
net’in ye ri gâ yet lâ tif ve top ra ğı te miz dir. Üm me ti ne söy le, 
ora ya çok ağaç dik sin ler” de di. “Cen net’e ağaç na sıl di-
ki lir?” de dim. “Lâ hav le ve lâ kuv ve te il lâ bil lah” (Bir ri vâ-
yet te ise; “Süb hâ nel la hi vel ham dü lil la hi ve lâ ilâ he il lal la hü 
val la hü ek ber”) tes bî hi ni oku ya rak” de di. (Ceb râ il (aley his se-
lâm)) son ra be ni, Sid ret-ül-mün te hâ’ya gö tür dü. San ki onun 
yap rak la rı fil ku lak la rı gi bi, mey ve le ri de ku le ler gi bi idi.( 97) 
O Al la hü te âlâ nın emir le rin den her han gi bi ri siy le kar şı laş-
tı ğın da, öy le si ne de ği şi yor du ve gü zel le şi yor du ki, Al la hü 
te âlâ nın ya rat mış ol du ğu mah lû kâ tın dan, hiç kim se onun 
gü zel li ği ni an la ta maz.

Ceb râ il (aley his se lâm), Sid ret-ül mün te hâ’nın ile ri si ne 
ilet ti ve ba na ve dâ ey le di. De dim ki: “Ey Ceb râ il! Be ni yal nız 
mı bı ra kı yor sun?” Ceb râ il (aley his se lâm) ız dı râ ba düş tü. Hak 
te âlâ nın hey be tin den tit re me ğe baş la dı ve; “Ya Mu ham-
med! Eğer bir adım (da ha) atar sam, Al la hü te âlâ nın aza me-
tin den he lâk olu rum. Bü tün vü cû dum ya nar, yok olur” de di.”

Âlem le rin efen di si bu ra ya ka dar Ceb râ il (aley his se lâm) ile gel-
miş ti. Ceb râ il (aley his se lâm), bu ra da ken di si ni, ya ra tıl mış ol du ğu 
sû ret üze re al tıyüz bin ka na dı nı aç mış, her bir ka na dın da in ci ler, yâ-

97) Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, III, 164, IV, 208; İbni Ebî Şeybe, el-Musannef, VII, 
427; Dâre Kutnî, es-Sünen, I, 25, 40; Beyhekî, es-Sünen, I, 265; Kâdı Iyâd, Şifâ-i 
Şerîf, s, 179; Şemseddin Şâmî, Sübülü’l-Hüdâ, III, 170.
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kut lar sa çı lır bir hâl de Re sû lul lah’a gös ter di. Son ra zi yâ sı gü neş ten 
da ha par lak, Ref ref adın da ye şil bir Cen net yay gı sı gel di. Dur ma-
dan Al la hü te âlâ nın zik riy le meş gûl olu yor, bu lun du ğu âle mi tes bîh 
se dâ sı dol du ru yor du.

Pey gam ber efen di mi ze se lâm ver di. Re sû lul lah efen di miz Ref-
ref’in üze ri ne otur du. Bir an da çok yük sek le re çık tı lar, hi câb de ni len 
yet miş bin per de den geç ti ler. Her hi câb ara sı çok uzak idi.Her per-
de de va zi fe li me lek ler var dı. Ref ref Pey gam ber efen di mi zi bi rer bi rer 
o per de ler den ge çir di. Böy le ce; kür sî, arş ve rûh âlem le ri ni aş tı lar.

Ha bîb-i ek rem ve Ne biyy-i muh te rem (sal lal la hü aley hi ve sel-
lem) efen di miz, her bir per de den ge çer ken; “Kork ma yâ Mu ham-
med! Yak laş, yak laş!” di ye em re dil di ği ni du yu yor du. Öy le ya kın ol du 
ki, Kâ be-kav seyn ma kâ mı na eriş ti. Bi lin me yen, an la şı la ma yan, 
an la tı la ma yan şe kil de, Al la hü te âlâ nın di le di ği yük sek lik le re ulaş tı. 
Me kân sız, za mân sız, ci het siz, sı fat sız ola rak rü’yet hâ sıl ol du yâ ni 
Al la hü te âlâ yı gör dü. Göz süz, ku lak sız, vâ sı ta sız, or tam sız ola rak 
Rab bi ile ko nuş tu. Hiç bir mah lû kun bi le me ye ce ği, an la ya ma ya ca ğı 
nî met le re ka vuş tu.

İmâm-ı Rab bâ nî haz ret le ri “Mek tû bât”ın da bu yu ru yor ki: “O 
Ser ver aley his se lâ tü ves se lâm, Mî râc ge ce sin de, Rab bi ni dün yâ da 
gör me di. Âhi ret te gör dü. Çün kü, Re sûl (aley his se lâm) o ge ce, za-
man ve me kân çev re sin den dı şa rı çık tı. Eze lî ve ebe dî bir ân bul du. 
Baş lan gı cı ve so nu, bir nok ta ola rak gör dü. Cen net’e gi de cek le rin, 
bin ler ce se ne son ra, Cen net’e gi diş le ri ni ve Cen net’te oluş la rı nı o 
ge ce gör dü. İş te o ma kam da ki gör mek, dün yâ da gör mek de ğil dir. 
Âhi ret gör me si ile gör mek tir.” 

Pey gam ber efen di mi ze; “Rab bi ni se nâ ey le!” buy rul du ğun da, O 
he men; “Et te hiy yâ tü lil la hi ves sa le vâ tü vet tay yi bât” (yâ ni, 
bü tün li sân lar ile olan medh ler, öv gü ler ve se nâ lar, be den ile olan 
hiz met ler ve tâ at ler, mal ile olan iyi lik ler  ve ih sân lar Al la hü te âlâ için 
ol sun) de di. Ön ce Al la hü te âlâ, Ha bî bi ne göz süz, ku lak sız, vâ sı ta sız, 
me kân sız ola rak; “Es se lâ mü aley ke ey yü hen ne biy yü ve rah-
me tul la hi ve be re kâ tüh. (Ey Re sû lüm! Se lâ mım, be re ke tim ve 
rah me tim se nin üze ri ne ol sun) “ bu yu ra rak, se lâm ver di. Pey gam-
ber efen di miz; “Es se lâ mü aley nâ ve alâ ibâ dil lâ his sâ li hin (Ya 
Rab bi! Bi ze ve sâ lih kul la rı na da se lâm ol sun)” di ye ce vap ver di ler. 
Bu nu işi ten me lek ler hep bir ağız dan; “Eş he dü en lâ ilâ he il lal lah ve 
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eş he dü en ne Mu ham me den ab dü hû ve re sû lüh (Gö züm le gör müş 
gi bi bi lir ve ina nırım ki, Al la hü te âlâ dan baş ka ilâh yok tur. Mu ham-
med (aley his se lâm) O’nun ku lu ve re sû lü dür.)” de di ler. 

Pey gam ber efen di miz; “Es se lâ mü aley nâ...” de yin ce, Alla hü 
te âla; “Ey Habîbim! Bu ra da iki miz den baş ka kim se yok tur. 
Ni çin aley nâ (bi ze) de din?” bu yur du. Re sû lul lah efen di miz; “Yâ 
İlâ hi! Üm me ti min be den le ri ger çi be nim le de ğil dir. Lâ kin 
rûh la rı be nim le dir. Na zar-ı inâ ye tim ve ke mâl-i him me tim 
on lar dan uzak de ğil dir. Ba na se lâm ver din, be ni cüm le kö-
tü lük ler den uzak ey le din. Âhir za man fit ne si ne uğ ra mış, o 
fa kir, dert li üm me ti mi, bu bü yük ik râm ve ih sân lar dan na sıl 
mah rûm ede yim? Böy le nî met ten on la rı na sıl na sip siz kı la-
yım?” di ye ce vap ver di. 

Al la hü te âlâ bu yur du ki; “Ey Ha bî bim! Bu ge ce be nim mi sâ fi-
rim sin. Di le ben den ne is ter sin?” Re sû lul lah efen di miz (sal-
lal la hü aley hi ve sel lem); “Üm me ti mi is te rim (yâ Rab bî)” de di.

Ri vâ ye te gö re bu şe kil de Hâk te âlâ, bu su ali ye di yüz de fa tek-
rar la dı. Re sû lul lah efen di miz hep sin de ”Üm me ti mi is te rim” di ye 
ce vap ver di. Al la hü te âlâ ; “Hep üm me ti ni is ter sin” bu yu run ca, 
O; “Ey Rab bim! Di le yen be nim, ve ren sen sin. Cüm le üm me-
ti mi ba na ba ğış la” di ye ta leb et ti. Ce nâb-ı Hâk; “Eğer üm me ti nin 
hep si ni bu ge ce sa na ba ğış lar sam, be nim rah me tim ve se nin iz-
ze tin zâ hir ol maz. Bir kıs mı nı bu ge ce sa na ba ğış la dım. İki kıs mı nı 
te’hir et tim. Kı yâ met gü nü sen di le ye sin, ben ba ğış lı ya yım. Ta ki, 
be nim rah me tim ve se nin iz ze tin (şe re fin) bel li ol sun.” bu yur du.

Sev gi li Pey gam be ri miz (sal lal la hü aley hi ve sel lem) bir ha dîs-i 
şerîfin de bu yur du lar ki: “O ge ce (Mî râc ge ce si), Al la hü te âlâ dan 
cüm le üm me ti min he sa bı nı ba na ıs mar la ma sı nı is te dim. 
Hâk te âlâ bu yur du ki: (Ey Hâbibim!) Bun dan mu râ dın odur ki, hiç 
kim se, üm me ti nin ka ba hat le ri ne mut ta li ol ma sın. Be nim mu râ dım 
odur ki, sen şef at li pey gam ber sin, ya ban cı la ra ol du ğu gi bi sen-
den da hî ka ba hat le ri ve çir kin iş le ri ör tü lü ol sun. Yâ Mu ham med! 
Sen on la rın yol gös te ri ci si sin. Ben on la rın Rab bi yim. Sen on la rı ye ni 
gör dün. Ben ev vel den ebe de on la ra na zar et tim ve na zar ede rim. 
Yâ Mu ham med! Eğer se nin üm me tin ile söy leş me yi sev me sey dim, 
kı yâ met gü nü on la rı he sa ba çek mez dim. Bü yük ve kü çük hiç bir gü-
nah la rı nı sor maz dım.”
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Al la hü te âlâ bu yur du ki: (Ey Resûlüm!) Mü bâ rek gö zü nü aç ve 
aya ğı nın al tı na na zar ey le.” Bak tım, bir avuç top rak gör düm. Hâk 
te âlâ bu yur du ki: “Cüm le var olan şey ler se nin aya ğı nın top ra ğı dır. 
O top ra ğı mı dos tun huzûru na ge tir din? Bir dost ete ği ne bu la şan to zu 
ba ğış la mak tan ba na, se nin üm me ti ni ba ğış la mak da ha ko lay dır.”

Yâ Ha bî bim ne dir ol kim di le din,

Bir avuç top ra ğa min net mi ey le din?

Ben sa na âşık olun ca ey şe rîf.

Se nin ol maz mı dü âlem ey la tîf?

Pey gam ber efen di miz bir hadîs-i şerîf e rin de bu yur du lar ki: 
“Hâk te âlâ ya bir ni ce su âl ler et tim. Ce va bı nı işit tim. Su-
âl et ti ği me piş mân ol dum. (Bun lar dan bâzı la rı şun lar dır) “Yâ 
Rab bi! Ceb râ il’e al tı yüz bin ka nat ver din. Bu na kar şı ba na 
olan ih sâ nın ne dir?” Hâk te âlâ bu yur du ki: “Se nin bir kı lın 
ba na Ceb râ il’in al tı yüz bin ka na dın dan sev gi li dir. Se nin bir kı lı nın 
se be biy le, bin ler ce âsî gü nah kâ rı kı yâ met gü nü âzâd ede rim (Ey 
Hâbibim!) Ceb râ il ka na dı nı aç sa, do ğu ile ba tı ara sı nı dol du rur. Sen 
şe fâ at et sen, do ğu ile ba tı ara sı âsî do lu ol sa, hep si ni sa na ba ğış-
la rım.” De dim ki: “Pe de rim Âdem’e (aley his se lâm) kar şı me-
lek le ri sec de et tir din. Bu na kar şı, ba na olan ik râ mın ne dir?” 
Hak te âlâ bu yur du ki: 

“Me lek le rin, Âdem’e sec de et me le ri, se nin nû ru nun, onun al-
nın da ol ma sı se be biy le dir. (Ey Resûlüm!) Sa na on dan üs tün şey 
ver dim. İs mi ni is mi me ya kîn ey le dim ve Arş-ı âlâ üs tü ne yaz dım. O 
za man Âdem ya ra tıl ma mış idi, nâ mı ve ni şâ nı yok idi. Se nin is mi ni 
gök ler ka pı sın da, hi câb lar üze rin de, Cen net ler ka pı sın da, köşk ler ve 
ağaç lar da, Cen net’in her ye rin de yaz dım. Cen net’te, üze rin de “Lâ 
ilâ he il lal lah Mu ham me dün re sû lul lah” ya zıl mış ol ma yan hiç bir şey 
yok idi. Bu mer te be, Âdem’e ve ri len mer te be den da ha üs tün dür.”

Zâ tı ma mir’ât edin dim zâ tı nı,

Bi le yaz dım adım ile adı nı.

“Yâ Rab bî! Nûh’a (aley his se lâm) ge mi ver din. Bu na kar-
şı ba na ne ih sân ey le din?” Allâhü teâla da “Sa na Bu râk 
ver dim ki, bir ge ce de yer den Arş’a eriş tir dim. Cen net ve 
Ce hen nem’i gör dün. Üm me ti ne de mes cid ler ver dim ki, kı-
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yâ met gü nü ge mi le re bi ner gi bi üm me tin o mes cid le re bi-
nip, Sı rat’ı göz açıp yu ma cak ka dar za man da ge çip Ce hen-
nem’den ha lâs olur lar.”

“Yâ Rab bî! İs râ il oğul la rı na kud ret hel va sı ile bıl dır cı na 
ben zer kuş eti in dir din.” Hak te âlâ bu yur du ki: “Sa na ve üm me ti-
ne, dün yâ ve âhi ret nî me ti ni ih sân et tim. İs râ ilo ğul la rı nın şe kil le ri ni, 
in san sû re tin den; ayı, may mun ve hın zır sû re ti ne çe vir dim. Se nin 
üm me ti nin hiçbi ri ni öy le yap ma dım. On la rın amel le ri gi bi amel et-
se ler da hî, bu be lâ yı on la ra re vâ gör me dim. (Ey Resûlüm!) Sa na bir 
sû re ver dim ki, ona ben zer bir sû re Tev rât’ta ve İn cîl’de yok tur. O sû re 
Fâ ti ha sû re si dir. Her kim o sû re yi oku sa, vü cû du Ce hen nem’e ha ram 
olur. O kim se nin ana ve ba ba sı nın azâ bı nı ha fif e ti rim. (Ey Ha bî bim!)  
Ben, sen den ek rem (kıy met li, üs tün, şe ref i) kim se ya rat ma dım. Sa na 
ve üm me ti ne ge ce de ve gün düz de el li va kit na maz farz et tim. 

(Ey Resûlüm!) Her kim be nim bir li ği mi ka bûl eder se ve ba na 
or tak koş maz ise Cen net on la rın dır. Böy le olan üm me ti ne Ce hen-
nem’i ha ram et tim. Üm me ti ne kar şı rah me tim, ga da bı mı aş mış tır.

(Ey Ha bî bim!) Be nim ka tım da cüm le halk tan ek rem sin, şe ref-
li sin. Kı yâ met gü nü sa na o ka dar ik râm lar ya pa rım ki, cüm le âlem 
hay ret eder ler. (Ey Resûlüm!) Sen Cen net’e gir me yin ce, sâ ir en-
bi yâ ya ve üm met le ri ne ya sak tır. Se nin üm me tin gir me yin ce, gay ri 
üm met gir mez. Yâ Mu ham med! İs ter mi sin ki, se nin ve üm me-
tin için ne ler ha zır la dım gö re sin?” “İs te rim yâ Rab bî!” de dim. 
İs râ fil’e hi tâp edip; “Ey İs râ fil! Ku lum ve emî nim ve re sû lüm 
Ceb râ il’e de ki, Ha bî bi mi Cen net’e ile tip, Ha bî bim ve üm me ti için 
Cen net’te ne ler ha zır la dım ise gös ter sin. Tâ ki, mübârek ha tı rı en-
di şe den ha lâs ola” bu yur du.”

Âlem le rin efen di si olan sev gi li Pey gam be ri miz, İs râ fil (aley his-
se lâm) ile bir lik te Ceb râ il (aley hi sse lâ mın) ya nı na gel di ler. Al la hü 
te âlâ nın em ri ni ye ri ne ge tir mek için Ceb râ il (aleyhisselâm) Pey-
gam ber efen di mi zi (sal lal la hü aley hi ve sel lem) Cen net’e gö tür dü. 
Me lek ler, el le rin de bi ri hul le, di ğe ri nûr do lu ta bak lar la bek li yor lar-
dı. Ceb râ il (aley his se lâm); “Yâ Resûlul lah! Bun lar, Âdem (aley his-
se lâm) dan sek sen bin yıl ön ce ya ra tıl dı. Bu ma kam da, ta bak ta ki-
le ri sa na ve üm me ti ne saç mak için sa bır sız la nır lar. Kı yâ met gü nü 
Hazret-in ve üm me tin, Al la hü te âlâ nın em riy le Cen net’in eşi ği ne 
ayak ba sın ca, bu me lek ler ta bak lar da ki ce va hi ri üze ri ni ze sa ça cak-
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lar dır” de di. Cen net’te va zi fe li olan Rıd van is min de ki me lek, on la rı 
kar şı la dı. Pey gam ber efen di mi ze müj de ler ver di ve ; “Hak te âlâ, iki-
si ni se nin üm me ti ne, bi ri ni de di ğer üm met le ri ne ver mek için Cen-
net’i üç kı sım et ti” de di ve Cen net’in her ta ra fı nı gez dir di.

Ha bîb’i ek rem efen di miz bu yur du lar ki: “Cen net or ta sın da bir 
ır mak gör düm. Arş’ın yu ka rı sın da akar. Bir yer den su, süt, 
hamr ve bal çı kar. As lâ bir bi ri ne ka rış maz. O ır ma ğın ke na rı 
ze ber ced den idi. İçin de ki taş lar ce vâ hir, bal çı ğı am ber, ot-
la rı za’fe rân idi. Et ra fı na gü müş bar dak lar koy muş lar, sa yı-
la rı gök te ki yıl dız lar dan zi yâ de idi. Çev re sin de kuş lar olup, 
bo yun la rı de ve boy nu gi bi idi. Her kim on la rın etin den ye se 
ve o ır mak tan iç se, Hâk te âlâ nın rı zâ sı na maz har olur. Ceb-
râ il’e; “Bu ır mak ne dir?” di ye sor dum. “Kev ser’dir. Hâk te âlâ onu 
sa na ver miş tir. Se kiz Cen net’te olan bos tan la ra bu Kev ser den akar” 
de di. O ır ma ğın ke na rın da ça dır lar gör düm. Cüm le si in ci ve 
ya kut tan idi. Ceb râ il’e su al et tim. “Se nin ha tun la rı nın men zil-
le ri dir” de di. O ça dır lar da hu ri ler gör düm. Yüz le ri gü neş gi bi 
par lar idi ve cüm le si avaz edip, en vâ-i nağ me ler ile te ren-
nüm eder ler di. Der ler di ki: “Biz se vinç li ve neş’eli yiz. Bi ze hiç 
üzün tü gel mez. Biz do nan mı şız, hiç ür ân ol ma yız. Biz genç le riz, 
hiç yaş lan ma yız. Biz iyi huy lu yuz, hiç kız ma yız. Biz hep böy le yiz, 
hiç öl me yiz.” Sa âdet köşk le ri ne ve ağaç la rı na eri şip, on la rın 
nağ me ve se dâ la rı her ye ri kap lar. Öy le hoş ses le ri var dır 
ki, o nağ me ler, dün yâ ya gel sey di, ölüm ve mih net dün yâ da 
ol maz dı. Ceb râ il de di ki: “Bun la rın yüz le ri ni gör mek is ter  mi-
sin?” “İs te rim” de dim. Bir ça dı rın ka pı sı nı aç tı. Bak tım. Öy le 
gü zel sû ret ler gör düm ki, eğer bü tün öm rüm ce on la rın gü-
zel li ği ni an lat sam, bi ti re mem. Yüz le ri süt ten be yaz, ya nak-
la rı yâ kut tan kır mı zı ve gü neş ten par lak tı. De ri le ri ipek ten 
yu mu şak ve ay gi bi ışık lı, ko ku la rı misk ten da ha gü zel di. 
Saç la rı gâ yet si yah, ki mi örül müş, ki mi top lan mış, ki mi sa-
lı ve ril miş, otur sa, et râ fın da ça dır gi bi olur, kalk sa, aya ğı-
na ka dar uza nır dı. Her bi ri nin önün de bir hiz met çi du rur du. 
Ceb râ il; “Bun lar, se nin üm me tin için dir.” de di.”

Pey gam ber efen di miz (sal lal la hü aley hi ve sel lem) bu yur du lar ki: 
“Se kiz Cen net’in bağ ve bos ta nı nı ve her tür lü nî met le ri ni 
gör düm. Ce hen nem’i ve de re ce le ri ni de gör sem di ye ha tı rı-



148

ma gel di. Ceb râ il eli mi tu tup, Ce hen nem’in en bü yük me le ği 
Mâ lik’e gö tür dü. “Ey Mâ lik! Hazret-i Mu ham med, düş man la rın 
Ce hen nem’de ki yer le ri ni gör mek is ter (O’na Ce hen nem’i gös ter) 
de di. Mâ lik, Ce hen nem’in ta ba ka la rı nı aç tı. Ye di ta ba ka (nın 
hep si ni) gör düm. Ye din ci ta ba ka ya Hâ vi ye der ler. Onun azâ-
bı, di ğer ta ba ka lar dan kat kat zi yâ de idi. Mâ lik’e su al et tim: 
“ Bu ta ba kada han gi tâ ife ye azâb olu nur?” Mâ lik; “Fir’avn ve 
Kâ run ve se nin üm me ti nin mü nâ fık la rı na azâb olu nur” de di. 
Al tın cı ta ba ka Lazy’dir. Ora da, müş rik le re (hiç di ni ol ma yan-
la ra) azâb olu nur. Be şin ci ta ba ka Hu tâ me’dir. Ora da, ate şe, 
ökü ze ta pan la ra, bu dist le re azâb olu nur. Dör dün cü ta ba ka 
Ca hîm’dir. Ora da; gü ne şe, yıl dız la ra ta pan la ra azâb olu nur. 
Üçün cü ta ba ka Sa kar’dır. Ora da, Hı ris ti yan la ra azâb olu nur. 
İkin ci ta ba ka Sa îr’dir. Ora da Ya hu di le re azâb olu nur. Bi rin ci 
ta ba ka Ce hen nem’dir. Bu nun azâ bı öbür ta ba ka la rın azâ-
bın dan az idi. (Bu na rağ men) ora da ateş ten yet miş bin der â 
gör düm. Her bir der â o ka dar bü yük idi ki, eğer yer le ri ve 
gök le ri bir der â ya at sa lar ve bir me le ğe em ret se ler, bin 
yıl ara sa bul mak müm kün ol maz dı. Ze bâ ni ler (Ce hen nem’de 
va zi fe li me lek ler) öy le aza met li idi ki, eğer on lar dan bi ri, yer-
le ri ve gök le ri ağ zı nın bir ke na rı na koy sa, hiç bel li ol maz dı. 
O der â lar dal ga la nıp, kor kunç se dâ lar hâ sıl olur du. Eğer 
o ses ten dün yâ ya az bir ses gel sey di, bü tün can lı lar he-
lâk olur du. “Bu ta ba ka han gi tâ ife için dir?” di ye su âl et tim. 
Mâ lik ce vâp ver me di. Tek rar sû al et tim. Sü kût et ti...

Ceb râ il, Mâ lik’e; “Sen den ce vap bek li yor” de di. O da; “Be ni mâ-
zur gör” di ye özür di le di. Ben; “Her ne ise ce vap ver ki, bu gün te-
dâ ri ki müm kün ola” de dim. Mâ lik; “Yâ Re sû lal lah! Se nin üm me ti nin 
âsî le ri için dir, on la ra na si hat ey le. Tâ ki bu kor kunç yer den ken-
di le ri ni ko ru sun lar. Vü cut la rı nı böy le azâ ba sü rük le ye cek şey ler den 
ka çın sın lar. O gün ben âsî le re mer ha met et mem. Ne ak sa kal lı ih ti-
yar la rı na, ne de genç le ri ne şef ât gös ter mem” de di.

Âlem le rin efen di si ağ la ma ya baş la dı. Mü bâ rek ba şın dan sa rı ğı nı 
çı ka rıp, şe fâ ate ve (Al la hü te âlâ ya) yal var ma ya baş la dı. Üm me ti-
nin za yıf ı ğı nı ve böy le azâ ba tâ kat ge ti re me ye cek le ri ni söy le ye-
rek, o ka dar ki, Ceb râ il (aley hi sse lâm) ve cüm le me lek ler de be râ-
ber ağ laş tı lar. Al la hü te âlâ dan hi tap gel di ki: “Ey Ha bî bim! Se nin 
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hür me tin ve kıy me tin be nim ka tım da bü yük tür, du ân ka bûl 
olun muş tur. Ha tı rı nı hoş tut. Se ni, mu râ dı na eriş tir dim. Sa-
na öy le bir ma kam ve ri rim ki, pek çok sa yı da âsî le ri, se nin 
şe fâ atin ile ba ğış la rım. Tâ ki, sen ye ter di ye sin. Ey Ha bî-
bim! Her kim, be nim em ri mi tu tar sa azâb ve ce zâ dan kur-
tu lur, rah me ti me nâ il olur. Cen net’te be ni gör mek şe re fi ne 
ka vu şur. Sa na ve üm me ti ne ge ce de ve gün düz de el li va kit 
na maz farz et tim.”

Pey gam be ri miz (sal lal la hü aley hi ve sel lem) de vâm ede rek; “O 
ma kam dan (son ra) Arş’a eriş tim. Se mâ vât tan ge çip, Mû-
sâ’nın (aley his se lâm) bu lun du ğu ma kâ ma gel dim. Ba na; “ 
Hak te âlâ, sa na ve üm me ti ne ne farz ey le di? De di. Ben de 
“Her gün ve ge ce için el li va kit na maz kı lın ma sı nı ba na farz kıl dı” 
de dim. “Rab bi ne dön, bi raz ha fif et me si ni di le. Çün kü üm me tin 
bu nun al tın dan kal ka maz. Ben İs râ il oğul la rı nı de ne dim ve yok la-
dım” de di. Bu nun üze ri ne, Rab bi me dön düm ve de dim ki: “Yâ 
Rab bî! Üm me tim den (bu em ri) bi raz ha fif ey le!“ Bu nun üze ri ne 
el li va kit ten sâ de ce beş va kit in dir di. Mû sâ’ya (aley his se-
lâm) dön düm ve (beş va kit in dir di) de dim. De di ki: “Rab bi ne 
dön! Bi raz da ha ha fif et me si ni di le. Çün kü üm me tin bu nun al tın-
dan kal ka maz. Böy le ce Mû sâ (aley his se lâm) ile Rab bi min ara-
sın da gi dip gel dim ve ni hâ yet Al la hü te âlâ şöy le bu yur du: 
“Bu na ma zı beş vak te in dir dim. Her na maz için on se vâb var dır. 
Bu ba kım dan so nun da yi ne el li na maz olur. Zî râ her kim bir se vâ bı 
kas te dip de ya pa maz sa, onun için bir se vâb ya zı lır. Fa kat ya par sa, 
bi re mu kâ bil tam on se vâb ya zı lır. Fa kat bir gü na ha kas te dip yap-
maz sa, hiç bir şey ya zıl maz. Ya par sa, an cak o bir gü nah ola rak kay da 
ge çer.” Son ra Mû sâ’ya (aley his se lâm) inip du ru mu an lat tım. 
Yi ne; “Dön, bi raz da ha ha fif et me si ni di le” de di. Bu nun üze ri ne 
ona; “Rab bi me çok mü nâ cât ta bu lun du ğum için ar tık uta nı yo rum” 
de dim” bu yur du lar.( 98)

Al la hü te âlâ böy le ce sev gi li Pey gam be ri mi zin çek ti ği sı kın tı lar la 
ya ra la nan mü bâ rek kal bi ni, te sel lî ey le di. Hiç bir mah lû ku na ver me-
di ği, kim se nin bi le mi ye ce ği, an la ya ma ya ca ğı nî met le ri, O’na ih sân 
ey le di.

98) Müslim, “İman”, 74; İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 132-133; Taberî, Târih, II, 307-309; 
Kâdı Iyâd, Şifâ-i Şerîf, s, 179.
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Âlem le rin efen di si, son ra bir an da Ku düs’e ve ora dan Mek ke-i 
mü ker re me’ye, Ümm-i Hâ ni’nin evi ne gel di ler. Yat tı ğı yer he nüz so-
ğu ma mış, le ğen de ki ab dest su yu nun ha re ke ti dur ma mış idi. Dı şar-
da do la şan Ümm-i Hâ ni uyuk la mış, bir şey den ha be ri ol ma mış tı. 
Pey gam ber efen di miz, Ku düs’ten Mek ke’ye ge lir ken, Ku reyş’in ker-
va nı na rast la dı. Ker van da ki bir de ve ürk tü, yı kıl dı. 

Resûlul lah Efen di miz, sa bah olun ca, Kâ be ya nı na gi dip mî râ-
cı nı an lat tı. Kâ fir ler; “Mu ham med ak lı nı ka çır mış, iyi ce sa pıt mış” 
di ye alay et ti ler. Müs lü man ol ma ğa ni yet li olan lar da te red dü te 
düş tü ler. Müş rik ler den bâ zı la rı se vi ne rek, Ebû Bekr’in evi ne gel di-
ler. Çün kü onun akıl lı, tec rü be li, he sap lı bir tüc câr ol du ğu nu gâ yet 
iyi bi li yor lar dı. Ka pı ya çı kın ca; “Ey Ebû Bekr! Sen çok ke re Ku düs’e 
gi dip gel din. İyi bi lir sin. Mek ke’den Ku düs’e gi dip gel mek, ne ka-
dar za man sü rer?” di ye sor du lar. Hazret-i Ebû Bekr; “İyi bi li yo rum. 
Bir ay dan faz la” de di.

Bu sö ze se vi nen kâ fir gü rû hu; “Akıl lı, tec rü be li ada mın sö zü 
böy le olur” de di ler. Gü lüp, alay ede rek ve Hazret-i Ebû Bekr’in de 
ken di le ri gi bi dü şü ne ce ği ni uma rak; “Se nin efen din, Ku düs’e bir 
ge ce de gi dip gel di ği ni söy lü yor, ar tık iyi ce sa pıt tı” de di ler. Hazret-i 
Ebû Bekr’e sev gi, say gı gös te rip bel bağ la dı lar.

Hazret-i Ebû Bekr, Re sû lul lah efen di mi zin mü bâ rek adı nı işi-
tin ce; “Eğer O söy le di ise doğ ru dur. Bir an da gi dip gel di ği ne ben 
de inan dım” de yip içe ri gir di. Kâ fir ler şaş kın lık için de; “Vay ca nı na, 
Mu ham med ne ya man bü yü cü imiş. Ebû Bekr’e si hir yap mış” di ye-
rek ge ri dön dü ler.

Hazret-i Ebû Bekr, he men Re sû lul lah efen di mi zin ya nı na gel di. 
Bü yük ka la ba lık ara sın da, yük sek ses le; “Yâ Re sû lal lah! Mî râ cı nız 
mü bâ rek ol sun! Biz le ri, se nin gi bi bü yük Pey gam be re hiz met çi yap-
mak la şe ref en dir di ği ve mü bâ rek yü zü nü gör mek le, kalb le ri alan, 
rûh la rı fetheden tat lı söz le ri ni işit mek le nî met len dir di ği için Al la-
hü te âlâ ya son suz şü kür ler ede rim. Yâ Re sû lal lah! Se nin her sö-
zün doğ ru dur. İnan dım. Ca nım sa na fe dâ ol sun!” de di. Hazret-i Ebû 
Bekr’in söz le ri kâ fir le ri şa şırt tı. Di ye cek şey bu la ma yıp da ğıl dı lar. 
Şüp he ye dü şen, îmâ nı za yıf bir kaç ki şi nin de kal bi ne kuv vet ver di. 
Re sû lul lah efen di miz o gün, Ebû Bekr’e “Sıd dık” de di. Bu adı al-
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mak la, de re ce si bir kat da ha yük sel di.( 99)

Bu hâ le çok kı zan kâ fir ler, mü’min le rin kuv vet li îmâ nı na, Pey-
gam be ri mi zin her sö zü ne he men inan ma la rı na, onun çev re sin de 
per vâ ne gi bi dön me le ri ne da ya na ma dı lar. Re sû lul lah efen di mi zi 
mah cup ve mağ lûb et mek için, im ti hân et me ye baş la dı lar.

“Yâ Mu ham med! Ku düs’e git tim di yor sun. Söy le ba ka lım, mes-
ci din kaç ka pı sı, kaç pen ce re si var?” gi bi so ru lar sor du lar. Re sû lul-
lah efen di miz hep si ne bi rer bi rer ce vap ver di ler. Efen di miz ce vap 
ve rir ken, Hazret-i Ebû Bekr; “Öy le dir yâ Re sû lul lah” der di. Hâl bu ki, 
Re sû lul lah efen di miz ede bin den, ha yâ sın dan kar şı sın da ki nin yü zü-
ne bi le bak maz dı. 

Bu yur du ki; “Mes cid-i Ak sâ’da et râ fı ma bak ma mış tım. 
Sor duk la rı nı gör me miş tim. O an da, Ceb râ il (aleyhisselâm) 
Mes cid-i Ak sâ’yı gö zü mün önü ne ge tir di. Pen ce re le ri ni gö-
rüp sa yı yor ve so ru la rı na, he men ce vap ve ri yor dum” Re sû-
lul lah efen di miz, yol da de ve li yol cu lar gör dü ğü nü söy le di. “İn şâ-
al lah Çar şam ba gü nü ge lir ler” bu yur du. Çar şam ba gü nü gü neş 
ba tar ken, ker van Mek ke’ye ulaş tı. Ker van da ki le re sor duk la rın da fır-
tı na eser gi bi ol du ğu nu ve bir de ve nin yı kıl dı ğı nı söy le di ler. Bu hâl 
mü’min le rin îmâ nı nı kuv vet len dir di. Kâ fir le rin düş man lı ğı da git tik-
çe art tı.( 100)

Hic ret ten bir yıl ön ce, Re ceb ayı nın 27’sin de Cû ma ge ce si vu kû 
bu lan bu mû ci ze ye Mî râc de nir. Re sû lul lah, Mî râ ca rûh ve be de ni 
ile uya nık bir hâl de çık tı. Mî râc ge ce sin de O’na ni ce ilâ hi ha ki kât ler 
gös te ril di ve beş va kit na maz bu ge ce de farz kı lın dı. Ay rı ca Be ka ra 
sû re si nin son iki âyet-i ke rî me si ih sân edil di. Mî râc; Kur’ân-ı ke-
rîm de, İs râ ve Necm sû re si ile bâ zı hâ dis-i şe rîf er de bil di ril mek-
te dir.( 101)

Sev gi li Pey gam be ri miz Mî râc dan son ra Es hâ bı na Cen net’i an-
la tır ken bu yur du lar ki: “Yâ Ebâ Bekr! Se nin köş kü nü gör düm. 
Kı zıl al tın dan idi. Se nin için ha zır la nan nî met le ri mü şâ he de 
et tim.” Hazret-i Ebû Bekr de; “O köşk ve köş kün sâ hi bi sa na fe-

99) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 144.

100) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 215.

101) Buhârî, “Menâkıb-ül-Ensar” , 42; Tirmizî, “Tefsir-ül-Kuran”, 20; İbni Hişâm, es-
Sire, I, 403; Beyhekî, es-Sünen, I, 255; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, II, 208.
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dâ ol sun yâ Re sû lul lah” de di. Efen di miz, Hazret-i Ömer’e dö ne rek; 
“Yâ Ömer! Se nin köş kü nü gör düm. Yâ kut tan idi. O köşk te 
çok hû ri ler var idi. Fa kat içe ri gir me dim. Se nin gay re ti ni dü-
şün düm.” bu yur du lar. Hazret-i Ömer, çok ağ la dı. Göz yaş la rı ara-
sın da; “Anam-ba bam ca nım sa na fe dâ ol sun yâ Re sû lul lah! Sen den 
de gay ret, kıs kan mak olur mu” de di. Da ha son ra Hazret-i Os man’a 
bu yur du lar ki: “Yâ Os man! Se ni her gök te gör düm. Cen net’te 
köş kü nü gö rüp se ni dü şün düm.“ Hazret-i Ali’ye bu yur du lar ki: 
“Yâ Ali! Se nin sû re ti ni dör dün cü se mâ da gör düm. Ceb râ il’e 
sû al et tim. De di ki “Yâ Re sû lul lah! Me lek ler Hazret-i Ali’yi gör me-
ğe âşık ol du lar. Hak te âlâ, onun sû re tin de bir me lek ya rat tı. Dör dün cü 
gök te du rur, me lek ler onu zi yâ ret eder, be re ket le nir ler.” Son ra se nin 
köş kü ne gir dim. Bir ağaç tan bir ye miş kok la dım. On dan bir 
hû ri çık tı, yü zü ne per de çek ti. “Sen kim sin ve ki min sin?” de-
dim. “Am can oğ lu Ali için ya ra tıl dım yâ Re sû lal lah!” de di.” 

Mî râc ge ce si nin sa ba hın da Ceb râ il (aley his se lâm) ge le rek Re sû-
lul lah efen di mi ze beş va kit na ma zı, va kit le rin de imâm ola rak kıl dır-
dı. Ha dîs-i şerîf de buy rul du ki: “Ceb râ il (aley his se lâm) Kâ be ka-
pı sı ya nın da iki gün ba na imâm ol du. İki miz, fecr do ğar ken 
sa bah na ma zı nı, gü neş te pe den ay rı lır ken öğ le yi, her şe yin 
göl ge si ken di bo yu kadar olun ca ikin di yi, gü neş ba tar ken 
(üst ke na rı kay bo lun ca) ak şa mı ve şa fak ka ra rın ca yat sı yı kıl-
dık. İkin ci gü nü de, sa bah na ma zı nı ha va ay dın la nın ca, öğ-
le yi her şe yin göl ge si ken di bo yu nun iki ka tı olun ca, ikin-
di yi bun dan he men son ra, ak şa mı oruç bo zul du ğu za man, 
yat sı yı ge ce nin üç te bi ri olun ca kıl dık. Son ra; “Yâ Mu ham-
med! Se nin ve geç miş pey gam ber le rin na maz va kit le ri bu-
dur. Üm me tin, beş va kit na ma zın her bi ri ni, bu kıl dı ğı mız iki 
vak tin ara sın da kıl sın lar” de di.”( 102)

Na maz va kit le ri böy le ce bil di ril dik ten son ra, Habeşis tan’a da 
ha ber gön de ri le rek beş va kit na ma zı kıl ma la rı ve farz ol du ğun dan 
îti bâ ren kıl ma ya baş la dık la rı vak te ka dar olan na maz la rı nı ka zâ et-
me le ri bil di ril di.

102) İbni Ebî Şeybe, el-Musannef, VIII, 443-444; Hâkim, el-Müstedrek, IV, 648-649;  
Beyhekî, Delâil-ün-Nübüvve, II, 266; İbni Hişâm, es-Sire, I, 403-404; İbni Sa’d,  
et-Tabakât, I, 213-215.
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AKABE BÎ’ATLARI
Sev gi li Pey gam be ri miz her se ne, Kâ be’yi zi yâ re te ge len ka bî le-

le ri dî ne dâ vet edi yor, on la rın Ce hen nem ate şin den kur tu lup ebe dî 
sa âde te ka vuş ma la rı için ça lı şı yor ve her tür lü hakâ  re te al dır ma dan, 
pey gam ber lik va zi fe si ni ye ri ne ge tir me ye de vâm edi yor du. Ka bî le-
le rin ko nak yer le rin de du ru yor, ge len le re; “Al la hü te âlâ nın, pey-
gam ber lik va zi fe si ni ye ri ne ge ti rin ce ye ka dar be ni ba rın dı-
ra cak ve ba na yar dım ede cek kim var? (Böy le ce) ken di si ne 
Cen net ve ril sin” bu yu ru yor, fa kat ne ba rın dı ra cak ve ne de yar dım 
ede cek bir kim se bu lun mu yor du.

Pey gam ber li ği nin on bi rin ci se ne si idi. Pa na yır da, Kâ be’yi zi yâ ret 
için ge len Me dî ne hal kın dan bir top lu luk la kar şı laş tı. On la ra; “Siz-
ler kim ler si niz?” di ye so run ca, Me dî ne li ve Haz rec ka bî le sin den 
ol duk la rı nı söy le di ler. Pey gam be ri mi zin de de si Ab dül mut ta lib’in 
an ne si Sel mâ Hâ tun da, Haz rec ka bî le si nin Nec ra no ğul la rı ko lu-
na men sup tu. Pey gam be ri miz, Haz rec li bu al tı ki şi ile bir müd det 
otu rup, on la ra İb râ him sû re si nin 35-52. âyet-i ke rî me le ri ni oku du 
ve İs lâ mi yet’i an lat tı. Bu dî ne gir me le ri için dâ vet te bu lun du. Ka-
bî le si nin bü yük le rin den ve Me dî ne’de ya şa yan Ya hu di ler den, ya kın-
da bir pey gam be rin ge le ce ği ni du yan bu in san lar, Re sûl-i ek rem 
(sal lal la hü aley hi ve sel lem) ken di le ri ni dî ne ça ğı rın ca, bir bir le ri ne 
ba kış tı lar. Son ra; “Ya hu di le rin ha ber ver di ği, iş te bu pey gam ber dir!” 
di ye ara la rın da ko nuş tu lar.

Me dî ne’de öte den be ri Evs ve Haz rec ka bî le le ri, Ya hu di le re düş-
man idi ler, fır sat bul duk ça bir bir le ri ne sal dı rır lar dı. Ya hu di ler den 
ön ce müs lü man olup, İs lâ mi yet le şe ref e nir ler se, on la ra gâ lip ge-
le cek le ri ne ve Me dî ne’den çı ka ra cak la rı na ina nı yor lar dı. Bu se bep le 
he men Re sû lul lah’ın hu zû run da Ke li me-i şe hâ det ge ti re rek müs lü-
man ol du lar. Pey gam ber efen di mi ze de; “Yâ Re sû lal lah! Biz, kav mi-
mi zi, Ya hu di le re kar şı sa va şır hâl de bı rak mış tık. Ümîd edi lir ki, Al la-
hü te âlâ, on la rı da zât-ı âli niz sâ ye sin de îmân et mek le şe ref en di rir. 
Biz, dö ner dön mez on la rı ve kav mi mi zi se nin pey gam ber li ği ni ka bûl 
et me ye dâ vet ede ce ğiz. Bu din den ka bûl et ti ği miz şey le ri on la ra da 
an la ta ca ğız. Eğer Al la hü te âlâ on la rı bu din üze rin de top la yıp bir-
leş ti rir se, sen den da ha azîz ve şe ref i kim se ol maz” de di ler.

Bu al tı ki şi ger çek ten inan mış, Al la hü te âlâ nın Pey gam be ri mi ze 
teb liğ et tik le ri ni ka bûl ve tas dik et miş ler di. Yurt la rı na dön mek için, 



154

Pey gam be ri miz den izin alıp ay rıl dı lar. Ye ni müs lü man olan bu al tı 
ki şi; Uk be bin Âmir, Es’ad bin Zü râ re, Avf bin Hâ ris, Râ fi’ bin Mâ lik, 
Kut be bin Âmir, Câ bir bin Ab dul lah (ra dı yal la hü an hüm) idi ler.( 103)

Bİ RİN Cİ AKA BE BÎ’ATI 
Müs lü man olan al tı ki şi Me dî ne’ye ka vim le ri nin ya nı na dö nün ce, 

he men İs lâ mi yet’ten ve Pey gam be ri miz den an lat ma ya; hal kı, İs lâm 
dî ni ne gir me le ri için dâ ve te baş la dı lar. Bun da o ka dar ile ri git ti ler ki; 
Me dî ne’de, için de Pey gam be ri mi zin ve İs lâ mi yet’in ko nu şul ma dı ğı 
bir ev kal ma dı. Böy le ce İs lâ mi yet, Haz rec ka bî le si ara sın da ya yıl dı ğı 
gi bi, ayrıca Evs ka bî le sin den bâzı kim se ler de müs lü man ol du lar.

Aka be’de ki bu gö rüş me den son ra, er te si se ne Es’ad bin Zü râ re 
ve İs lâ mi yet’i ka bûl eden on iki ar ka da şı, hac mev si min de Mek ke’ye 
gel di ler. O se ne, müş rik ler, müs lü man la ra her se ne kin den da ha faz-
la ezâ ve ce fâ da bu lu nu yor lar dı. Re sû lul lah efen di mi zi de vam lı tâ-
kib edi yor lar, O’nun la ko nu şan her ke se iş ken ce ya pı yor lar dı. 

Bu nu öğ re nen Me dî ne li ler, Pey gam be ri miz le ge ce vak ti Aka-
be’de gö rüş mek üze re söz al dı lar. Ge ce olun ca bu luş tu lar. Bağ lı-
lık la rı nı ar ze dip, bü tün emir ve is tek le ri ni yerine getireceklerine söz 
ve re rek, bî’at et ti ler. Bu söz leş me de; “Al la hü te âlâ ya or tak koş ma-
ya cak la rı na, zi nâ yap ma ya cak la rı na, hır sız lık et me ye cek le ri ne, if i-
râ dan ka çı na cak la rı na, ayıp lan mak ve rı zık kor ku suy la ço cuk la rı nı 
öl dür me ye cek le ri ne” dâ ir ta ah hüd de bu lun du lar.( 104) 

İki si Evs ka bî le si ne, di ğer le ri de Haz rec ka bî le si ne men sub olan 
bu 12 ki şi nin re isi Es’ad bin Zü râ re idi. 

Sev gi li Pey gam be ri miz, bu on iki ki şi yi ka bî le le ri ne tem sil ci 
yap tı. Bun lar, ka bî le le ri ne İs lâ mi yet’i an la tıp, on lar adı na Re sû lul-
lah efen di mi ze kar şı ke fîl ola cak lar dı. Es’ad bin Zü râ re de, hep si 
adı na tem sil ci tâ yin edil miş ti. İlk Aka be bî’atın da bu lu nan lar; Mâ-
lik bin Nec câr oğul la rın dan Es’ad bin Zü râ re, Avf bin Hâ ris, Mu’az 
bin Hâ ris, Zü reyk bin Âmir oğul la rın dan Râ fi’ bin Mâ lik, Zek vân bin 
Ab di kays, Ganm bin Avf oğul la rın dan Ubâ de bin Sâ mit, Gu say na 
oğul la rın dan Ye zîd bin Sa’le be, Ac lân bin Zeyd oğul la rın dan Ab bâs 
bin Ubâ de, Ha râm bin Ka’b oğul la rın dan Uk be bin Âmir, Se vâd bin 

103) İbni Hişâm, es-Sire, I, 429-431; İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 219-220; Taberî, Târih, 
II, 88; İbni Asâkir, Târih-i Dımeşk, IX, 82.

104) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 220; Taberî, Târih, II, 356; Belâzûrî, Ensâb, I, 252-253.
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Ganm oğul la rın dan Kut be bin Âmir, Ab dü leş hel bin Cü şem oğul la-
rın dan Ebü’l-Hey sem Mâ lik bin Tey yi hân ve Amr bin Avf oğul la rın-
dan Üveym bin Sâ ide idi.

MEDÎNE İSLAM İLE NURLANIYOR
Bu söz leş me den son ra, Me dî ne’ye dö nen Hazret-i Es’ad ve ar-

ka daş la rı, ka bî le le ri ne ge ce-gün düz İs lâ mi yet’i an la ta rak hak dî ne 
dâ vet et ti ler. Bu dâ vet ne tî ce sin de, İs lâ mi yet, Me dî ne’de sür’at le 
ya yıl ma ya baş la dı. Öy le ki, da ha ön ce bir bi ri ne düş man olan Evs ve 
Haz rec ka bî le le ri bir ara ya gel miş, İs lâ mi yet’i da ha iyi öğ re ne bil mek 
için Re sû lul lah efen di miz den bir mu al lim is te miş ler di. Re sûl-i ek-
rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) de, Kur’ân-ı ke rî mi ve İs lâ mi yet’i 
öğ ret mek için, Mek ke’de ki Es hâ bın dan Hazret-i Mus’ab bin Umeyr’i 
ho ca ola rak Me dî ne’ye gön der di. 

Hazret-i Mus’ab, Hazret-i Es’ad’ın evin de kal dı. Onun la bir lik te 
ev ev do la şa rak her ke se İs lâ mi yet’i du yur du lar. Re sû lul lah’ın sev gi-
si ni ve O’nu, bü tün düş man la rın dan ko ru mak için can la baş la ça lı-
şa cak la rı na söz ver me le ri ni is te di ler. On la rı, Re sû lul lah ile ya pı la cak 
bî’ata ha zır la dı lar.

Es’ad bin Zü râ re haz ret le ri nin ka bî le re isi de Sa’d bin Mu’az olup, 
onun la ak ra bâ idi ler. O za man Arap lar ara sın da ak râ ba ya kar şı ha kâ-
ret ten ka çın mak âdet ol du ğu için, da ha îmân et me miş olan Sa’d bin 
Mu’az, Es’ad bin Zü râ re haz ret le ri nin evi ne gi dip bu işi en gel le me ye 
ça lış ma dı. Ken di si bir ka bî le re isi ola rak bu na el koy mak is te mi yor-
du. Bu mak sad la ka bî le si nin ile ri ge len le rin den Üseyd bin Hu dayr’a; 
“Ma hal le mi ze git, ge len şu ki şi yi gör, ne ya pa cak san yap. Es’ad be-
nim tey ze min oğ lu olma say dı, bu nu sa na ha vâ le et mez dim” de di. 

Bu nun üze ri ne Üseyd bin Hu dayr, mız ra ğı nı alıp, Hazret-i Mus’ab 
bin Umeyr’in bu lun du ğu eve git ti. Ora ya va rın ca hid det le ko nuş ma-
ya baş la dı. “Bi ze ni çin gel di niz? İn san la rı al da tı yor su nuz! Ha yâ tı-
nız dan ol mak is te mi yor sa nız, bu ra dan der hal ay rı lın” de di. Onun bu 
kız gın hâ li ni gö ren Mus’ab bin Umeyr; “He le bi raz otur, sö zü mü-
zü din le! Mak sa dı mı zı an la, be ğe nir sen ka bûl eder sin. Yok sa en gel 
olur sun...” di ye rek, gâ yet yu mu şak ve nâ zik ce vap ver di. Üseyd sâ-
kin le şip; “Doğ ru söy le din” de di ve mız ra ğı nı ye re sap la ya rak otur du. 

Hazret-i Mus’ab’ın tat lı ko nuş ma sı ile in sa nın kal bi ne iş le yen 
söz le ri ni ve hoş se siy le oku du ğu Kur’ân-ı ke rîm âyet le ri ni din le di. 
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Ken din den ge çip; “Bu ne gü zel şey!” di ye söy len di. Son ra; “Bu dî-
ne gir mek için ne yap mak lâ zım dır?” de di. An lat tı lar ve Üseyd bin 
Hu dayr Ke li me-i şe hâ det söy le ye rek müs lü man ol du. Se vin cin den 
ye rin de du ra ma yan Hazret-i Üseyd; “Ben gi dip si ze bi ri ni gön de-
re yim. Eğer o müs lü man olur sa, Me dî ne’de onun kav min den îmân 
et me dik hiç kim se kal maz...” di ye rek sür’at le kal kıp git ti. Doğ ru ca 
Sa’d bin Mu’az’ın ya nı na var dı. Sa’ad bin Mu’az, onu gö rün ce; “Ye-
mîn ede rim ki, Üseyd bu ra dan git ti ği yüz le gel mi yor” de di. 

Son ra da; “Ne yap tın yâ Üseyd?” di ye sor du. Hazret-i Üseyd bin 
Hu dayr, Sa’d bin Mu’az’ın müs lü man ol ma sı nı çok ar zu et ti ğin den; 
“O ki şiy le (Mus’ab bin Ümeyr ile) ko nuş tum, on la rın bir fe nâ lı ğı-
nı gör me dim. Yal nız; duy duk ki, Be nî Hâ ri se oğul la rı, tey ze oğ lun 
Es’ad’ın böy le bir kim se yi evin de ba rın dır ma sın dan kuş ku la na rak, 
onu öl dür mek için ha re ke te geç miş ler” de di. 

Bu söz ler, Sa’d bin Mu’az’a çok do kun du. Çün kü bir kaç se ne 
ön ce ya pı lan bir sa vaş ta, Be nî Hâ ri se oğul la rı nı ye nip, Hay ber’e sı-
ğın ma ya mec bur et miş ler di. Bir se ne son ra da af e dip, mem le ket-
le ri ne dön me le ri ne izin ver miş ler di. Bu na rağ men on la rın böy le bir 
ta vır ta kın ma la rı dü şün ce si, Sa’d bin Mu’az’ı çok kız dır mış tı. Hâl-
bu ki, as lın da böy le bir du rum yok tu. Üseyd bin Hu dayr, bu hî le ye 
baş vu ra rak, Sa’d bin Mu’az’ın tey ze si ne ve oğ lu Es’ad bin Zü râ re’ye 
do la yı sıy la Mus’ab bin Umeyr’e za rar ver me si ni ön le mek is te miş ti. 
Böy le ce, on la rın ta ra fı na geç me si ne ve ni hâ yet müs lü man ol ma sı-
na zemîn ha zır la dı.

Sa’d bin Mu’az, Üseyd bin Hu dayr’ın bu söz le ri üze ri ne ye rin den 
fır la yıp, Hazret-i Es’ad bin Zü râ re’nin ya nı na git ti. Ora ya va rın ca, 
Es’ad ile Mus’ab bin Ümeyr’in son de re ce hu zûr ve sü kûn içe ri sin de 
otu rup, soh bet et tik le ri ni gör dü. Yan la rı na yak la şıp; “Ey Es’ad! Ara-
mız da ak râ ba lık ol ma say dı, sen bun la rı ya pa maz dın...”de di. 

Bu söz le re Hazret-i Mus’ab bin Umeyr ce vap ve re rek; “Ey Sa’d! 
Bi raz dur, otur ve bi zi din le, an la söz le ri miz ho şu na gi der se ne âlâ, 
yok be ğen mez sen, bu nu sa na tek lif et me yiz. Sen de kal kıp gi der-
sin!” de di. Sa’d bin Mu’az, bu mü lâ yim ve tat lı söz ler kar şı sın da 
sâ kin le şip, bir ke na ra otur du ve on la rı din le me ye baş la dı.

Mus’ab bin Umeyr haz ret le ri, Sa’d bin Mu’az’a ön ce İs lâ mi yet’i 
an lat tı. İs lâ mi yet’in esas la rı nı açık la dı. Son ra tat lı ve gü zel se siy le 
Kur’ân-ı ke rîm den bir mik dar oku du. Oku duk ça, Sa’d bin Mu’az’ın 
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hâ li de ği şi yor, ken din den ge çi yor du. Kur’ân-ı ke rî min eş siz be lâ ga tı 
kar şı sın da kal bi yu mu şa dı ve bü yük bir te’sir al tın da kal dı. Ken di ni 
tu ta ma yıp; “Siz bu dî ne gir mek için ne ya pı yor su nuz?” de di. 

Mus’ab bin Umeyr, he men Ke li me-i şe hâ de ti öğ ret ti. O da; “Eş-
he dü en  lâ ilâ he il lal lah ve eş he dü en ne Mu ham me den ab dü hû ve 
re sû lüh” di ye rek müs lü man ol du. Sa’d bin Mu’az müs lü man ol mak-
tan duy du ğu huzûr ve se vinç den ye rin de du ra mı yor du. Der hal evi ne 
gi dip, öğ ren di ği gi bi gu sül ab des ti al dı. Son ra kav mi nin top lan ma-
sı nı is te di. Üseyd bin Hu dayr’ı ya nı na alıp, hal kın bu lun du ğu ye re 
var dı. Ab dü leş hel oğul la rı na hi tâ ben; “Ey Ab dü leş hel oğul la rı! Siz 
be ni na sıl ta nır sı nız?” de di. On lar hep bir ağız dan; “Sen bi zim re îsi-
miz ve bü yü ğü müz sün, biz sa na tâ bi yiz!” di ye ce vap ver di ler. Sa’d 
bin Mu’az, on la rın bu söz le ri üze ri ne; “O hâl de he pi ni ze ha ber ve ri-
yo rum. Ben müs lü man ol mak la şe ref en dim. Si zin de Al la hü te âlâ ya 
ve O’nun Re sû lü ne îmân et me ni zi is ti yo rum. Eğer îmân et mez se-
niz, si zin hiçbi ri niz le ko nu şup gö rüş me ye ce ğim!...” de di.

Ab dü leş hel oğul la rı, re is le ri Sa’d bin Mu’az’ın müs lü man ol du-
ğu nu ve ken di le ri ni de İs lâm’a dâ vet et ti ği ni du yar duy maz, hep 
bir lik te müs lü man ol du lar. O gün ak şa ma ka dar Me dî ne se mâ la rı nı 
Ke li me-i şe hâ det ve tek bir sa dâ la rıy la çın lat tı lar.( 105) 

Bu hâ di se den kı sa bir müd det son ra, bü tün Me dî ne hal kı, Evs ve 
Haz rec ka bî le le ri İs lâ mi yet’i ka bûl et ti ler. Her ev İs lâm nû ruy la ay-
dın lan dı. Sa’d bin Mu’az ve Üseyd bin Hu dayr, ka bî le le ri ne âit bü tün 
put la rı kır dı lar. Bu du rum sev gi li Pey gam be ri mi ze (sal lal la hü aley hi 
ve sel lem) bil di ri lin ce, çok mem nun ol du lar. Mek ke li müs lü man lar 
se vinç için de idi ler. Bu se bep le o se ne ye (m.621) se net-üs-sü rûr 
(se vinç yı lı) de nil di.

İKİN Cİ AKA BE BÎ‘ATI 
Re sû lul lah efen di mi ze, pey gam ber lik va zi fe si teb liğ edi le li 13 

se ne ol muş tu. Mek ke li müş rik le rin, müs lü man la ra zul mü son had-
di ne var mış ve da ya nıl maz bir hâl al mış tı. Me dî ne’de ise, Es’ad bin 
Zü râ re ile Mus’ab bin Umeyr’in hiz met le ri sâ ye sin de, Evs ve Haz-
rec li ler; müs lü man la ra ku cak aça cak, on la rı ba ğır la rı na ba sıp uğ-
run da her fe dâ kar lı ğı ya pa cak aşk ve şev kin için dey di ler. Re sû lul lah 

105) İbni Hişâm, es-Sire, I, 435; Taberî, Târih, II, 88; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, II, 258; İbni 
Kesîr, es-Sire, II, 182.
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efen di mi zin de bir an ön ce Me dî ne’yi teş rif e ri ni ar zu lu yor lar; O’nun 
uğ run da, mal la rı nı ve can la rı nı esir ge me ye cek le ri ne dâ ir söz ve ri-
yor lar dı. Hac mev si mi gel miş ti. Mus’ab bin Umeyr ile be râ ber, Me-
dî ne li 73 er kek ve 2 ka dın müs lü man, Mek ke’ye gel di ler. Hac dan 
son ra, hep si yi ne Aka be’de Pey gam be ri miz ile bu luş tu lar. Es’ad bin 
Zü râ re ve 12 tem sil ci, ka bî le le ri adı na Pey gam be ri mi zin Me dî ne’ye 
hic ret et me le ri ni ri câ ve tek lif et ti ler. Re sû lul lah efen di miz on la ra 
Kur’ân-ı ke rîm den bâ zı âyet-i ke rî me le ri oku duk tan son ra; ken di 
can la rı nı, ço luk ve ço cuk la rı nı na sıl ko ru yup gö ze tir ler se, O’nu da 
öy le ko ru ya cak la rı nı te’min et mek üze re on lar dan ke sin söz is te di. 

He nüz müs lü man ol ma yan, Re sû lul lah efen di mi zin am ca sı 
Hazret-i Ab bâs da ora da bu lu nu yor du. Bî’at için ge len bu top lu lu ğa 
şöy le hi tâb et ti; 

“Ey Me dî ne li ler! Bu, kar de şi min oğ lu dur. İn san lar için de en çok 
sev di ğim de O’dur. Eğer, O’nu tas dik edip, Al lah’tan ge tir dik le ri ne 
de ina nı yor ve be râ be ri niz de alıp gö tür mek is ti yor sa nız, be ni tat min 
ede cek sağ lam bir söz ver me niz lâ zım dır. Bil di ği niz gi bi, Mu ham-
med (aley his se lâm) biz den dir. Biz, O’nu, O’na inan mı yan kim se ler-
den ko ru duk. O, bi zim ara mız da iz zet ve şe re fiy le ko run muş ola rak 
ya şa mak ta dır. O, bü tün bun la ra rağ men, her kes ten yüz çe vir miş, 
si ze ka tı lıp, si zin le be râ ber git me ye ka rar ver miş tir. Eğer siz, bü tün 
Arap ka bî le le ri bir le şip üze ri ni ze hü cûm et ti ğin de, on la ra kar şı ko-
ya cak ka dar sa vaş gü cü ne sâ hip se niz bu işe gi ri şi niz. Bu hu sû su da 
ara nız da iyi ce gö rü şüp ko nu şu nuz, son ra dan ay rı lı ğa düş me yi niz. 
Ver di ği niz söz de du rup, O’nu düş man la rın dan ko ru ya bi le cek mi si-
niz? Bu nu lâ yı kıy la ya pa bi lir se niz ne âlâ. Yok, Mek ke’den çık tık tan 
son ra O’nu yal nız bı ra ka cak sa nız, şim di den vaz ge çi niz ki, yur dun da 
şe re fiy le ko run muş ola rak ya şa sın.”

Hazret-i Ab bâs’ın bu ko nuş ma sı na Me dî ne li müs lü man lar üzül-
dü ler. San ki, Re sû lul lah (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di mi zi 
mem le ket le ri ne gö tür dük le rin de, O’nu müş rik le re kar şı ko ru ya ma-
ya cak, sı kı şın ca terk ede cek ler miş gi bi bir söz le kar şı laş mış lar dı. 
Me dî ne li sa hâ bî ler den Es’ad bin Zü râ re haz ret le ri, pey gam ber efen-
di mi ze dö ne rek; “Yâ Re sû lal lah! İzin ve rir se niz bir kaç sö züm var dır. 
Onu Hazret-i ni ze arz ede yim” de di. Fahr-i kâ inât efen di miz izin ve-
rin ce, Hazret-i Es’ad; “Anam-ba bam sa na fe dâ ol sun yâ Re sû lal lah! 
Her dâ ve tin yu mu şak ve ya sert bir yo lu, usû lü var dır. Şim di siz, 
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bi zi öy le bir şe ye dâ vet edi yor su nuz ki, onu in san la rın ka bûl et me-
si gâ yet zor dur. Zî râ in san la rın öte den be ri ta pı na gel dik le ri put la rı 
bı ra kıp, İs lâm’ı ka bûl et me si çok güç tür. Bu na rağ men biz, İs lâm’ı 
bü tün kal bi miz le ka bûl et tik. Bir de müş rik olan ak ra bâ la rı mız la alâ-
ka yı kes me yi em ret ti niz, ih lâs ile onu da ka bûl et tik. Bi lir si niz ki bu-
nu da ka bûl çok zor dur. Am ca la rı nın bi le düş man ke si lip mu hâ fa za 
et me di ği yük sek zâ tı nı za ku cak açıp, bu şe ref i va zi fe yi üze ri mi ze 
vâ cib ve lâ zım bil dik. He pi miz bu söz le ri miz de mu tâ bı kız. Di li miz le 
ne söy lü yor sak kal bi miz le onu tas dik edi yo ruz. Ken di ço luk ço cu-
ğu mu zu na sıl mu hâ fa za edi yor sak, mü bâ rek vü cû du nu zu da, ka nı-
mı zın son dam la sı na ka dar, ko ru ya ca ğı mı za ye mîn edi yo ruz. Eğer 
bu ah di mi zi bo zar sak, Al la hü te âlâ ya ver di ği miz söz de dur ma yıp 
şa kî ler züm re si ne dâ hil ola lım. Yâ Re sû lal lah! Biz bu sö zü müz de 
sâ dı kız. Al la hü te âlâ mu vaf ak ey le sin” de di. Son ra da; 

“Yâ Re sû lal lah! Biz den ken di niz için is te di ği niz te’mi nâ tı alıp, 
şart ko şa bi lir si niz” di ye de vâm et ti. Kur’ân-ı ke rîm oku du. Son ra 
bu yur du ki: “Siz den Rab bim için olan şar tım, Al la hü te âlâ-
ya ibâ det et me niz ve hiç bir şe yi O’na or tak koş ma ma nız; 
ken dim ve Es hâ bım için olan şar tım, bi zi ba rın dır ma nız, ba-
na ve Es hâ bı ma yar dım cı ol ma nız, ken di ni zi sa vun du ğu nuz, 
ko ru du ğu nuz şey ler den biz le ri de ko ru ma nız dır.”

Be râ bin Ma’rûr; “Se ni hak din ve ki tap ile pey gam ber gön de ren 
Al la hü te âlâ ya and ol sun ki; ço luk-ço cuk la rı mı zı sa vu nup, ko ru du ğu-
muz gi bi se ni de ko ru ya ca ğız! Bi zim le bî’at laş yâ Re sû lal lah” de di.

Me dî ne li müs lü man lar dan Ab bâs bin Ubâ de, Pey gam ber efen-
di miz le ya pı lan an laş ma yı pe kiş tir mek için, ar ka daş la rı na; “Ey Haz-
rec li ler! Mu ham med (aley his se lâm)ı ni çin ka bûl et ti ği ni zi bi li yor mu-
su nuz?” de di. On lar da; “Evet” ce vâ bı nı ver di ler. Bu nun üze ri ne; “Siz 
O’nu, hem sulh, hem de sa vaş za man la rı için ka bûl edip, O’na tâ bi 
olu yor su nuz. Eğer, mal la rı nı za bir za rar ge lin ce, ak ra bâ ve ya kın la rı-
nız he lâk olun ca, Pey gam be ri mi zi yal nız ve yar dım sız bı ra ka cak sa nız, 
bu nu şim di den ya pı nız. Val la hi, eğer böy le bir şey ya par sa nız dün yâ-
da ve âhı ret te he lâk olur su nuz! Eğer dâ vet et ti ği şey de, mal la rı nı zın 
git me si ne ve ya kın ak ra bâ la rı nı zın öl dü rül me si ne rağ men, O’na ve fâ 
et me yi ak lı nız ke si yor sa, tu tu nuz. Val la hi bu, dün yâ nız ve âhı re ti niz 
için ha yır lı dır” de yin ce, ar ka daş la rı; “Biz Pey gam be ri miz den, mal la-
rı mız zi yân ol sa da, ya kın la rı mız öl dü rül se de vaz geç me yiz. On dan 
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hiç bir za man ay rıl ma yız. Öl mek var, dön mek yok!” de di ler. 

Son ra Pey gam ber efen di mi ze dö ne rek; “Yâ Re sû lal lah! Biz bu 
ah di mi zi ye ri ne ge ti rir sek, bi ze ne var dır?” di ye sor du lar. Sev gi li 
Pey gam be ri miz o za man; “Al la hü te âlâ nın râ zı ol ma sı ve Cen-
net var!” bu yur du lar. 

Bun lar dan her bi ri kav mi nin tem sil ci le ri, ve kil le ri ola rak söz 
ver di ler. İlk ön ce Hazret-i Es’ad bin Zü râ re; “Ben Al la hü te âlâ ya ve 
O’nun Re sû lü ne ver di ğim sö zü ye ri ne ge tir mek, ca nım la ve ma-
lım la O’na yar dım hu sû sun da ki vâ di mi ger çek leş tir mek üze re bî’at 
edi yo rum” di ye rek mü sâ fe ha et ti. Ar ka sın dan her bi ri bu şe kil de 
bî’atı ta mam la yıp; “Al la hü te âlâ nın ve Re sû lü nün dâ ve ti ni ka bûl 
et tik, din le dik ve bo yun eğ dik” di ye rek mem nû ni yet le ri ni ve tes lî-
mi yet le ri ni arz et ti ler. Böy le ce, Re sû lul lah’ın uğ run da can la rı nı ve 
mal la rı nı çe kin me den or ta ya koy du lar. Ka dın lar ile bî’at, sâ de ce 
söz ile ya pıl mış tı.

Sev gi li Pey gam be ri miz (sal lal la hü aley hi ve sel lem); “Al la hü te-
âlâ ya hiçbir  şe yi or tak koş ma mak, hır sız lık, if i râ ve zi nâ et me mek, 
ço cuk la rı nı öl dür me mek, ya lan söy le me mek, ha yır lı iş le re mu hâ le-
fet te bu lun ma mak...” hu sus la rın da on lar dan söz al dı lar…

Me dî ne li le rin, Pey gam ber efen di mi ze bî’at et ti ği sı ra da, Aka be 
te pe sin den bir ses; “Ey Mi nâ’da ko nak la yan lar! Pey gam ber ile Me-
dî ne li müs lü man lar siz ler le sa vaş mak üze re an laş tı lar” di ye ba ğır dı. 
Pey gam be ri miz, bu ses için; “Bu, Aka be’nin şey ta nı dır” de dik-
ten son ra, ses le ne ne de; “Ey Al la hü te âlâ nın düş ma nı! Se nin 
de hak kın dan ge li rim” bu yur du lar. Bî’at eden Me dî ne li le re de; 
“Siz he men ko nak yer le ri ni ze dö nün” bu yur du lar. Ab bâs bin 
Ubâ de; “Yâ Re sû lal lah! Ye mîn ede rim ki, is te di ğin tak dir de, ya rın 
sa bah, Mi nâ’da bu lu nan kâ fir le rin üze ri ne yü rür on la rın hep si ni kı-
lıç tan ge çi ri riz” de di. Pey gam ber efen di miz mem nun ol du lar, fa-
kat; “Bi ze, he nüz bu şe kil de ha re ket et me miz em ro lun ma dı. 
Şim di lik yer le ri ni ze dö nü nüz” bu yur du lar.

İmâm-ı Ne sâî’nin, Ab dul lah ib ni Ab bâs’dan ri vâ ye ti ne gö re; En-
sâr dan Aka be bî’atın da bu lu nan lar, Re sû lul lah’ın ya nı na gel mek le 
mu hâ cir ler den ol muş lar dır.( 106)

106) İbni Hişâm, es-Sire, I, 438; İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 221-223; Süheylî,  
Ravzü’l-ünüf, II, 261; İbni Kesîr, es-Sire, II, 192.
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MEDÎNE-İ MÜNEVVERE’YE HİCRET
Son Aka be bî’atıy la Me dî ne; müs lü man la ra, huzûr bu la cak la rı ve 

sı ğı na cak la rı bir yer ol muş tu. İkin ci Aka be bî’atı nı du yan Mek ke li 
müş rik le rin tu tum la rı, çok şid det li ve pek teh li ke li bir hâl al mış tı. 
Müs lü man lar için Mek ke’de kal mak ta ham mül edi le me ye cek de-
re ce de idi. Pey gam ber efen di miz (sal lal la hü aley hi ve sel lem)e du-
rum la rı nı arz ede rek, hic ret için mü saa de is te di ler. 

Bir gün, sev gi li Pey gam be ri miz, se vinç li bir hâl de Es hâb-ı ki râ-
mın ya nı na ge lip; “Si zin hic ret ede ce ği niz yer ba na bil di ril-
di. Ora sı Yes rib (Me dî ne)dir. Ora ya hic ret edi niz” ve “Ora da 
müs lü man kar deş le ri niz le bir le şin. Al la hü te âlâ on la rı si ze 
kar deş yap tı. Yes rib’i (Me dî ne’yi) si ze em ni yet ve huzûr bu-
la ca ğı nız bir yurt kıl dı” bu yur du. Re sû lul lah efen di mi zin iz ni ve 
tav si ye si üze ri ne müs lü man lar, Me dî ne’ye bir bi ri ar dın ca bö lük bö-
lük hic ret et me ye baş la dı lar.( 107) 

Pey gam ber efen di miz, hic ret eden le re son de re ce ih ti yat lı ve 
ted bir li dav ran ma la rı nı sı kı sı kı ya ten bih edi yor du. Müs lü man lar, 
müş rik le rin dik ka ti ni çek me mek için kü çük kâ fi le ler hâ lin de yo la çı-
kı yor ve müm kün mer te be giz li ha re ket edi yor lar dı. Me dî ne’ye ilk 
hic ret eden Ebû Se le me, müş rik ler den çok ezi yet gör müş tü. Ne-
den son ra işin far kı na va ran müş rik ler hic ret için yo la çı kan müs-
lü man lar dan, gö re bil dik le ri ni yol dan çe vir me ye, ka dın la rı ko ca la rın-
dan ayır ma ya, gü cü yet tik le ri ni hap se at ma ya baş la dı lar ve çe şit li 
ce fâ la ra tâ bi tut tu lar. On la rı din le rin den dön dür mek için her tür lü 
ezi ye ti yap tı lar. Fa kat bir iç har bin pat lak ver me sin den kork tuk la rı 
için, öl dür me ye ce sâ ret ede me di ler. Müs lü man lar ise, bu na rağ men 
her fır sa tı de ğer len di re rek Me dî ne yol la rı na düş tü ler. 

Hazret-i Ömer de, bir gün kı lı cı nı ku şan dı. Ya nı na ok la rı nı ve 
mız ra ğı nı alıp her ke sin önün de Kâ be’yi ye di de fa ta vâf et ti. Ora da ki 
müş rik le re, yük sek ses le şun la rı söy le di: “İş te ben de dî ni mi ko ru-
mak için Al la hü te âlâ nın yo lun da hic ret edi yo rum. Ka rı sı nı dul, ço-
cuk la rı nı ye tim bı rak mak, ana sı nı ağ lat mak is te yen var sa şu vâ di nin 
ar ka sın da önü me çık sın!...”

Böy le ce Hazret-i Ömer ile yir mi ka dar müs lü man, gü pegün düz, 

107) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 226; Taberânî, el-Mu’cemü’l Kebîr, VIII, 31;  Beyhekî, 
Delâil-ün-Nübüvve, II, 394.
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çe kin me den Me dî ne’ye doğ ru yo la çık tı lar. O’nun kor ku sun dan bu 
kâ fi le ye hiç kim se do ku na ma dı. Ar tık göç le rin ar ka sı ke sil mi yor, Es-
hâb-ı ki râm bö lük bö lük Me dî ne’ye ula şı yor du.

Bu ara da Hazret-i Ebû Bekr de hic ret için izin is te di. Re sûl-i 
ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz; “Sabrey le. Ümî dim 
odur ki; Al la hü te âlâ ba na da izin ve rir. Be râ ber hic ret ede-
riz” bu yur du. Hazret-i Ebû Bekr; “Anam-ba bam sa na fe dâ ol sun! 
Böy le ih ti mâl var mı dır?” di ye so run ca, Pey gam be ri miz; “Evet var-
dır” bu yu ra rak se vin dir di ler. 

Hazret-i Ebû Bekr se kiz yüz dir hem ve re rek iki de ve sa tın al dı ve 
o gü nü bek le me ye baş la dı. Ar tık Mek ke’de; sev gi li Pey gam be ri miz 
ile Hazret-i Ebû Bekr, Hazret-i Ali, fa kir ler, has ta lar, ih ti yâr lar ve 
müş rik le rin hap se at tı ğı mü’min ler kal mış tı.

Di ğer ta raf an Me dî ne li ler (En sâr), hic ret eden Mek ke li le ri (Mu-
hâ cir le ri) çok iyi kar şı la yıp, mi sâ fir et ti ler. Ara la rın da kuv vet li bir 
bir lik mey da na gel di.

Re sû lul lah’ın da hic ret edip müs lü man la rın ba şı na ge çe ce ği ih-
ti mâ liy le, Mek ke li müş rik ler te lâ şa ka pıl mış lar dı. Mü him iş le ri gö-
rüş mek için bir ara ya gel dik le ri Dâr-ün-Ned ve’de top lan dı lar, ne 
ya pa cak la rı nı ko nuş ma ya baş la dı lar. Şey tan, Şeyh-i Nec dî kı lı ğın da 
yâ ni ih ti yâr bir Necd li şek lin de müş rik le rin ya nı na gel di. Ko nuş ma-
la rı nı din le di. Çe şit li tek lif er öne sü rül dü. Fa kat hiçbi ri be ğe nil me di. 
Son ra şey tan sö ze ka rış tı ve; “Dü şün dük le ri ni zin hiçbi ri çâ re ola-
maz. Çün kü O’nda ki gü ler yüz ve tat lı dil her ted bi ri bo zar. Baş ka 
çâ re dü şü nü nüz” di ye rek fik ri ni söy le di. 

Ku rey şin re isi olan Ebû Cehl; “Her ka bî le den kuv vet li bir kim se 
se çe lim. El le rin de kı lıç la rı ile Mu ham med’in üze ri ne sal dır sın lar. 
Kı lıç vu rup ka nı nı dök sün ler. Ki min öl dür dü ğü bel li ol ma sın. Böy-
le ce mec bû ren di ye te râ zı olur lar. Biz de di ye ti ni ve rir, sı kın tı dan 
kur tu lu ruz” de di. Şey tan da, bu fik ri be ğen di ve ha râ ret le teş vik 
ve tav si ye et ti.( 108) 

Müş rik ler bu ha zır lık için dey ken Al la hü te âlâ, Re sû lü ne hic ret 
em ri ver di. Ceb râ il (aley his se lâm) ge le rek, müş rik le rin ka ra rı nı ve 
o ge ce ya ta ğın da yat ma ma sı nı bil dir di. Sev gi li Pey gam be ri miz 
Hazret-i Ali’ye ken di ya ta ğın da yat ma sı nı, bı rak tı ğı emâ net le ri sâ-

108) İbni Hişâm, es-Sire, I, 124; İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 227.
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hip le ri ne ver me si ni söy le ye rek; “Bu ge ce ya ta ğım da yat uyu, 
şu hır ka mı da üze ri ne ört! Kork ma, sa na hiç bir za rar gel-
mez” bu yur du. 

Hazret-i Ali, Pey gam ber efen di mi zin emret ti ği şe kil de yat tı. Ha-
bî bul lah’ın ye ri ne hiç kork ma dan ken di nef si ni fe dâ et me ye ha zır dı.

Hic ret ge ce si kâ fir ler, Re sû lul lah efen di mi zin sa âdet hâ ne le ri nin 
et râ fı nı sar mış lar dı. Pey gam ber efen di miz mü bâ rek ev le rin den çık-
tı lar. Yâ sîn-i şe rîf sû re si nin ba şın dan on âyet-i ke rî me yi oku du lar 
ve bir avuç top rak alıp kâ fir le rin ba şı na saç tı lar. Her ki min ba şı na 
bu top rak tan değ miş se, hep si nin Bedr ga zâ sın da öl dü rül dü ğü ri vâ-
yet edil miş tir. Re sû lul lah efen di miz sıh hat ve se lâ met le ara la rın dan 
ge çip, Hazret-i Ebû Bekr’in evi ne ulaş tı. Müş rik ler den hiçbi ri O’nu 
gö re me miş ti.

Bir müd det son ra müş rik le rin ya nı na bi ri ge lip; “Bu ra da ne bek-
li yor su nuz?” di ye so run ca; “Mu ham med’in ev den çık ma sı nı” di ye 
ce vap ver di ler. O ge len; “Ye mîn ede rim ki, Mu ham med ara nız dan 
ge çip git ti, ba şı nı za da top rak saç tı” de di. Müş rik ler, el le ri ni baş-
la rı na gö tür dü ler. Ha kî ka ten, baş la rın da top rak bul du lar. Der hâl ka-
pı ya hü cum edip içe ri gir di ler. Hazret-i Ali’yi, Re sûl (aley his se lâm)
ın ya ta ğın da gö rün ce, Re sûl-i ek re min ne re de ol du ğu nu sor du lar. 
Hazret-i Ali; “Bil mem! Be ni, O’nun mu hâ fa za sı na me’mur mu et-
ti niz?” de di. Bu nun üze ri ne Hazret-i Ali’yi tar tak la dı lar. Kâ be’nin 
ya nın da bir müd det hap se dip son ra bı rak tı lar. Kâ fir ler, Re sû lul lah 
efen di mi zi bul mak için dı şa rı ya çı kıp ara ma ya baş la dı lar.( 109)

Ön ce Hazret-i Ebû Bekr’in evi ne gi de rek, Hazret-i Ebû Bekr’in 
kı zı Es mâ’ya sor du lar. Ce vap ver me yin ce döğ dü ler. Her ye ri ara-
ma la rı na rağ men, bu la ma dı lar ve çıl gı na dön dü ler. En azı lı la rı olan 
Ebû Cehl, Mek ke ve ci vâ rın da tel lâl larla sev gi li pey gam be ri mi zi ve 
Hazret-i Ebû Bekr’i bu lup ge ti ren le re ve yer le ri ni bil di re cek le re 100 
de ve ve re ce ği ni vaat et ti. Onun bu vaa di ni du yan ve ma la ta mâh 
eden bâ zı kim se ler si lâh la nıp, at la rı na bi ne rek ara ma ya ko yul du lar.

Re sû lul lah efen di miz, Hazret-i Ebû Bekr’in evi ni teş rif edip; 
“Hic ret et me me izin ve ril di” bu yu run ca, Hazret-i Ebû Bekr-i 
Sıd dîk he ye can la; “Mü bâ rek aya ğı nı zın to zu na yü zü mü sü re yim 
yâ Re sû lal lah!... Ben de be râ ber mi yim?” di ye so run ca, Efen di miz; 

109) Süheylî, Ravzü’l-ünüf, II, 309.
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“Evet...” bu yur du lar. Hazret-i Sıd dîk, se vin cin den ağ la dı. Göz yaş-
la rı ara sın da; “Anam-ba bam, ca nım sa na fe dâ ol sun yâ Re sû lal lah! 
De ve ler ha zır. Han gi si ni mu râd eder se niz onu ka bûl bu yu ru nuz” de-
di. Âlem le rin sul tâ nı; “Be nim ol ma yan de ve ye bin mem. (An cak) 
para sıy la alı rım” bu yur du lar. Bu ke sin emir kar şı sın da mec bur ka-
lan Hazret-i Sıd dîk, de ve nin fiyatını söy le di.

Hazret-i Ebû Bekr, Ab dul lah bin Ürey kıt is min de, kı la vuz lu ğu ile 
meş hûr olan zâ tı ça ğı rıp, yol gös ter me si için üc ret le tut tu ve de-
ve le ri üç gün son ra Sevr da ğın da ki ma ğa ra ya ge tir me si ni em ret ti. 
Sa fer ayı nın 27’sin de Per şem be gü nü, Pey gam ber efen di miz ve 
Ebû Bekr-i Sıd dîk yan la rı na bir mik dar yi ye cek ala rak yo la çık tı-
lar. Hazret-i Ebû Bekr, Re sû lul lah’ın çev re sin de, bâ zan so la, bâ zan 
sa ğa, öne, ar ka ya gi di yor du. Pey gam be ri miz ni çin böy le yap tı ğı nı 
so run ca; “Et raf an ge le cek bir teh li ke yi ön le mek için. Eğer bir za-
rar ge lir se ön ce ba na gel sin. Ca nım yük sek zâ tı nı za fe dâ ol sun yâ 
Re sû lal lah!” de di. 

Ser ver-i âlem efen di miz bu yur du lar ki: “Ya Ebâ Bekr! Ba şı ma 
ge le cek bir mu sî be tin, be nim ye ri me, se nin ba şı na gel miş 
ol ma sı nı is ter  mi sin?” Hazret-i Sıd dîk; “Evet yâ Re sû lal lah! Se-
ni hak din le, hak pey gam ber ola rak gön de ren Al la hü te âlâ ya ye mîn 
ede rim ki, ge le cek bir mu sî be tin, se nin ye ri ne, be nim ba şı ma gel-
me si ni is te rim” de di.( 110)

Sev gi li Pey gam be ri mi zin nâ li ni dar ol du ğun dan, yol da par ça-
lan dı ve mü bâ rek ayak la rı ya ra lan dı, yü rü ye cek ha li kal ma mış tı. 
Güç lük le da ğa çı kıp ma ğa ra ya ulaş tı lar. Ka pı önü ne gel dik le rin de, 
Hazret-i Ebû Bekr; “Al lah için yâ Re sû lal lah, içe ri gir me yin! Ben 
gi re yim, ora da za rar lı bir şey var sa, ba na gel sin, mü bâ rek zâ tı nı za 
bir ke der, bir elem değ me sin” de di ve içe ri gir di. İçe ri yi sü pü rüp te-
miz le di. Sa ğın da, so lun da iri li ufak lı bir çok de lik ler var dı. Hır ka sı nı 
par ça la yıp, de lik le ri ka pa dı, fa kat bi ri açık kal dı. Onu da ök çe si ile 
ka pa yıp, Re sû lul lah’ı içe ri dâ vet ey le di. 

Pey gam ber efen di miz (sal lal la hü aley hi ve sel lem) içe ri gir di 
ve mü bâ rek ba şı nı Ebû Bekr’in ku ca ğı na ko yup uyu du. O za man, 
Hazret-i Sıd dîk’in aya ğı nı yı lan sok tu. Re sû lul lah’ın uyan ma ma sı 
için sab re dip, hiç ha re ket et me di. Fa kat göz ya şı Re sû lul lah’ın mü-

110) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 230; İbni Asâkir, Târih-i Dımeşk, XXX, 78.
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bâ rek yü zü ne dam la yın ca; “Ne ol du yâ Ebâ Bekr?” bu yur du lar.

Hazret-i Ebû Bekr; “Aya ğım ile ka pat tı ğım de lik ten bir yı lan aya-
ğı mı sok tu” de di. Re sû lul lah efen di miz, Ebû Bekr’in ya ra sı na, iyi 
ol ma sı için mü bâ rek ağ zı nın ya şın dan sü rün ce, acı sı he men din di, 
şi fâ bul du.

Re sû lul lah efen di miz (sal lal la hü aley hi ve sel lem) ve Ebû Bekr-i 
Sıd dîk içer de iken, müş rik ler, iz tâ kib ede ede ma ğa ra nın önü ne 
gel di ler. Ağ zı nı bir örüm ce ğin ör dü ğü nü ve iki gü ver ci nin de yu va 
yap tı ğı nı gör dü ler. İz sü rü cü Kürz bin Al ka me; “İş te bu ra da iz ke sil-
di” de di. Kâ fir ler; “Eğer, on lar bu ra ya gir miş ol sa lar dı, ka pı nın üze-
rin de ki örüm cek ağı nın yır tıl mış ol ma sı lâ zım ge lir di” de di ler.

Bâ zı la rı; “Bu ra ya ka dar gel dik, ma ğa ra ya bi ri niz gir sin, bak-
sın!..” de yin ce, Ümey ye bin Ha lef kâ fi ri; “Si zin hiç ak lı nız yok mu? 
Üze rin de kat kat örüm cek ağı bu lu nan şu ma ğa ra da ne işi niz var? 
Ye mîn ede rim ki, bu örüm cek, ağı nı, Mu ham med doğ ma dan ön-
ce ör müş tür” de di. Müş rik ler ka pı önün de mü na ka şa eder ler ken, 
içer de Hazret-i Ebû Bekr en di şe ye ka pıl dı ve; “Yâ Re sû lal lah! Val la hi 
ken dim için ta sa lan mı yo rum. Fa kat yük sek zâ tı nı za bir şey gel me-
sin den kor ku yo rum. Ben öl dü rü lür sem bir tek ki şi yim, hiç bir şey 
de ğiş mez. Lâ kin si ze bir za rar ge lir se, bü tün üm met he lâk olur, din 
yı kı lır” de di. Kâ inâ tın sul tâ nı efen di miz; “Yâ Ebâ Bekr! Üzül me!.. 
Şüp he siz Al la hü te âlâ bi zim le dir” bu yur du. 

Ebû Bekr-i Sıd dîk; “Yâ Re sû lal lah! Ca nım sa na fe dâ ol sun! On-
lar dan bi ri, ba şı nı eğip bak sa bi zi gö rür!” de yin ce, Efen di miz; “Yâ 
Ebâ Bekr! İki ki şi ki, üçün cü sü Al la hü te âlâ dır. Üzül me!.. 
Hak te âlâ bi zim le dir” bu yur du. Müş rik ler içe ri bak ma dan ge ri 
dön dü ler.( 111)

Al la hü te âlâ bu hâ li Kur’ân-ı ke rîm de me âlen şöy le bu yu ru-
yor: “Eğer siz, O’na (Ha bî bi me) yar dım et mez se niz, (ha tır la-
yın o vak ti ki) kâ fir ler O’nu (Mek ke’den) iki nin ikin ci si ola rak 
(Hazret-i Ebû Bekr ile) çı kar dık la rın da, (Sevr da ğı nın te pe sin-
de ki) ma ğa ra da iken, Al la hü te âlâ O’na (Re sû lul lah’a) yar dım 
et miş ti. O za man ar ka da şı na (Ebû Bekr-i Sıd dîk’a); “Üzül me 

111) Müslim “Fezâil-üs-Sahabe”, 1; Tirmizî, “Tefsir-il-Kur’an”, 10; İbni Sa’d,  et-
Tabakât, I, 228; İbni Ebî Şeybe, el-Musannef, VII, 471, VIII, 459; Fâkihî, Ahbâru 
Mekke, VI, 199.
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Al la hü te âlâ nın yar dı mı, nus re ti mu hak kak bi zim le dir” de-
miş ti. Al la hü te âlâ, O’nun üze ri ne se kî ne ti ni in dir miş O’nu 
(Ha bî bi ni) gör me di ği niz (mâ ne vi) or du lar la kuv vet len dir miş, 
kâ fir le rin (kü für) ke li me si ni al çalt mış tı. Al la hü te âlâ nın (tev-
hîd) ke li me si ise, çok yü ce dir. Al la hü te âlâ mut lak gâ lip tir. 
Ye gâ ne hü küm ve hik met sâ hi bi dir.” ( 112)

Sev gi li Pey gam be ri miz ile Hazret-i Ebû Bekr, bu ma ğa ra da ge-
ce li gün düz lü üç gün kal dı lar. Hazret-i Ebû Bekr’in oğ lu Ab dul lah, 
Mek ke’de duy duk la rı nı, ge ce le yin ma ğa ra ya ge lip ha ber ve ri yor, 
âzâd lı kö le si ve sü rü le ri nin ço ba nı Âmir bin Fü hey re ise, ge ce le ri 
süt ge ti rip iz le ri si li yor du.

Sevr ma ğa ra sın dan dör dün cü gü nü ay rı lan sev gi li Pey gam be ri-
miz, Kus vâ ad lı de ve si ne bin di. Bir ri vâ ye te gö re ter ki si ne Hazret-i 
Ebû Bekr’i bin dir di. Di ğer de ve ye de Âmir bin Fü hey re haz ret le ri ile 
yol la rı iyi bi len Ab dul lah bin Ürey kıt bin di ler.

Âlem le rin efen di si (sal lal la hü aley hi ve sel lem), Al la hü te âlâ nın 
med het ti ği, bel de le rin en kıy met li si olan Mek ke-i mü ker re me den, 
va ta nın dan ay rı lı yor du. De ve si ni Ha rem-i şe rî fe doğ ru dön dü rüp, 
mah zûn bir hâl de; “Val la hi! Sen, Al la hü te âlâ nın ya rat tı ğı yer-
le rin en ha yır lı, Rab bim ka tın da en sev gi li ola nı sın! Sen den 
çı ka rıl ma mış ol sa idim, çık maz dım. Ba na, sen den da ha gü-
zel, da ha sev gi li yurt yok tur. Kav mim be ni, sen den çı kar-
ma mış ol sa lar dı, çık maz, sen den baş ka bir yer de yurt, yu va 
tut maz dım” bu yur du lar.

O an da Ceb râ il (aley his se lâm) inip, “Yâ Re sû lal lah! Va ta nı na 
müş tâk mı sın, öz le din mi?” de di. Efen di miz de; “Evet, müş tâ-
kım!” bu yur du lar. Ceb râ il (aley his se lâm), so nun da Mek ke’ye dö-
ne ce ği ni müj de le yen, Ka sas sû re si 85. âyet-i ke rî me si ni oku yup, 
mü bâ rek ha tı rı nı te sel lî ey le di.

Yol cu luk sâ kin ge çi yor du. Müş rik ler, her ye ri ara ma la rı na rağ men 
bu la mı yor lar, Ce nâb-ı Hak, Ha bî bi ni on la rın şer rin den mu hâ fa za 
edi yor du. Re sû lul lah efen di miz, Ku deyd de ni len ye re gel dik le rin de, 
Üm mü Ma’bed is min de cö mert li ğiy le meş hur, akıl lı, if et li bir ha nı-
mın ça dı rı önün de dur du lar. Üc re tiy le yi ye cek, hur ma ve et al mak 
is te di ler. Üm mü Ma’bed; “Eğer ol sa idi, pa ra ile de ğil, zi yâ fet çe ker, 

112) Tevbe sûresi, 9/40.
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ik ram da bu lu nur dum. Kıt lık ve ge çim sı kın tı sı se be biy le eli miz de 
bir şey kal ma dı” de di. “Süt var mı?” di ye sor duk la rın da; “Yok tur. 
Da var lar kı sır dır” di ye ce vap ver di. 

Kâ inâ tın sul tâ nı (sal lal la hü aley hi ve sel lem), ça dı rın ya nın-
da du ran za yıf bir ko yu nu işâ ret ede rek bu yur du lar ki: “Ey Üm mü 
Ma’bed! Bu ko yun ni çin bu ra da bağ lı du ru yor?” O da; “Gâ yet 
has ta ve za yıf ol du ğun dan sü rü den kal dı. Der ma nı ol ma dı ğı için 
gi de me di” de di. “Hiç sü tü var mı dır? Bu ko yu nu sağ ma ma 
izin ve rir mi si niz?” bu yu run ca; “Sü tü yok tur, fa kat onu sağ ma-
nı za hiçbirşey mâ ni de ğil dir” de di. Re sû lul lah efen di miz, ko yu nun 
ya nı na ge lip, Al la hü te âlâ nın is mi ni zik ret ti ler. Be re ket ile duâ et-
tik ten son ra, mü bâ rek eli ni ko yu nun me me si ne sür dü ler. O an da 
me me, süt ile dol du ve ak ma ğa baş la dı. He men kap ge ti rip dol-
dur du lar. Ön ce Üm mü Ma’bed’e ver di ler. O iç tik ten son ra, Hazret-i 
Ebû Bekr’e ve di ğer le ri ne ve rip do yun ca ya ka dar iç me le ri ni sağ la dı. 
En so nun da ken di si iç ti. Bir da ha mü bâ rek eli ni ko yu nun me me si ne 
do ku nup sı ğa dı lar ve ça dır da bu lu nan en bü yük ka bı is te di ler. Onu 
da dol du rup Üm mü Ma’bed’e teslîm et ti ler. 

Ora dan ay rıl dık tan son ra, Üm mü Ma’bed’in ko ca sı gel di ve sü-
tü gör dü. Se vi ne rek; “Bu süt ne re den gel di?” di ye so run ca, Üm mü 
Ma’bed; “Bir mü bâ rek kim se ge lip, hâ ne mi zi şe ref en dir di. Gör dük-
le rin, onun him me ti ve be re ke ti dir.” de di. “Ta rif eder mi sin? Sı fa tı 
ve ce mâ li na sıl dır?” di ye sor du. 

Üm mü Ma’bed ; “Gör dü ğüm o mübârek zât, pek güzel ve gü ler 
yüz lü idi. Göz le rin de bir mik tar kır mı zı lık, se sin de nâ zik lik var dı. Mü-
bâ rek kir pik le ri uzun idi. Gö zü nün akı pek be yaz, ka ra sı da çok si yah 
olup, kud ret ten sür me li idi. Saç la rı si yah, sa ka lı sık idi. Sus tu ğun da, 
üze rin de bir ve kar ve ağır baş lı lık var dı. Ko nu şur ken te bes süm edi yor, 
söz le ri, san ki di zil miş bi rer in ci gi bi ağ zın dan tat lı tat lı dö kü lü yor du. 
Uzak tan çok hey bet li gö rü nü yor, ya kı na ge lin ce, çok tat lı ve ca zip bir 
hal alı yor du. Ya nın da bu lu nan lar, em ri ni ye ri ne ge tir mek için can la 
baş la ko şu yor lar dı” di ye rek, da ha pek çok has let le ri ni say dı. 

Bun la rı hay ret le din le yen ko ca sı; “Ye min ede rim ki, bu zât, Ku-
reyş’in ara dı ğı kim se dir. Eğer ben O’na rast la say dım, hiz me tiy le şe-
ref e nir, ya nın dan ay rıl maz dım.” de di. Ri vâ ye te gö re, o ko yun on se-
kiz se ne ya şa dı. Fahr-i âlem efen di mi zin, be re ke ti ile sa bah ak şam 
onun la ge çi nir ler di. Üm mü Ma’bed’in ko ca sı, Re sû lul lah efen di mi-
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zin ar dı sı ra gi dip, Rîm vâdi sin de ye tiş ti ve müs lü man ol du. Üm mü 
Ma’bed de müs lü man ol du.( 113)

SÜ RA KA BİN MÂ LİK
Müş rik ler, Me dî ne’ye doğ ru yo la çı kan Mu ham med (aley his se-

lâm)ı ve Hazret-i Ebû Bekr’i de vam lı arı yor lar dı. Bu la ma dık la rı tak-
dir de ken di le ri için pek bü yük bir teh li ke baş gös te re cek ti. Çün kü, 
müs lü man la rın bir “İs lâm Dev le ti” ku rup, kı sa za man da ken di le ri ni 
or ta dan kal dı ra bi le cek le ri ni dü şü nü yor lar dı. Bu se bep le müş rik ler, 
her şey le ri ni or ta ya koy du lar. Pey gam ber efen di miz le Hazret-i Ebû 
Bekr’i öl dü re ne ve ya esir ede ne; yüz de ve nin ya nı sı ra sa yı sız mal ve 
pa ra ve re cek le ri ni vaad et ti ler. Bu ha ber, Sü râ ka bin Mâ lik’in men-
su bu ol du ğu Müd li co ğul la rı ara sın da da ya yıl dı. Sü râ ka bin Mâ lik, iyi 
iz sü rer di. Bu yüz den olup bi ten ler le ya kın dan il gi len di.

Müd li co ğul la rı bir Sa lı gü nü, Sü râ ka bin Mâ lik’in otur du ğu böl-
ge olan Ku deyd’de, toplan mış lar dı. Top lan tı da Sü râ ka bin Mâ lik de 
var dı. O sı ra da Ku reyş’in adam la rın dan bi ri ge lip, Sü râ ka’ya; “Ey Sü-
râ ka! Val la hi ben az ön ce, sa hi le doğ ru gi den üç ki şi lik bir ka fi le 
gör düm. On lar her hal de Mu ham med ile Es hâ bı dır” de di. Sü râ ka, 
du ru mu an la dı. Fa kat, or ta ya çok faz la mü kâ fat ko nul du ğu için, bu-
nu tek ba şı na el de et mek is ti yor du. Bu se bep le baş ka sı nın ha ber-
dâr ol ma sı nı ar zu et mi yor du. “Ha yır, o se nin gör dü ğün kim se ler, fi-
lân ki şi ler dir. Bi raz ön ce geç miş ler di. On la rı biz de gör dük” di ye rek, 
önem li bir şey yok muş gi bi ko nuş tu.

Sü râ ka bin Mâ lik, bi raz da ha bek le di. Dik kat çek me den evi ne 
gel di. Hiz met çi si ne, atı nı ve si lâ hı nı alıp vâdi nin ar ka sın da ken di-
si ni bek le me si ni söy le di. Ken di si de kar gı sı nı al mış, par lak lı ğı nın 
dik ka ti çek me me si için ucu nu aşa ğı ya çe vir miş ti. Atı nı koş tur ma-
ya baş la dı. Yo lu na de vam ede rek, ni hâyet iz le ri ni bul du. Yak la şın ca 
bir bir le ri ni iyi ce gö re bi li yor lar dı. Hat tâ Sü râ ka, Pey gam ber efen di-
mi zin oku du ğu Kur’ân-ı ke rî mi bi le işi ti yor du. Fa kat, Re sûl-i ek rem 
(sal lal la hü aley hi ve sel lem) ar ka la rı na hiç bak mı yor lar dı. Hazret-i 
Ebû Bekr ge ri ye ba kın ca, Sü râ ka’yı gö rüp, te lâ şa ka pıl dı. Pey gam-
ber efen di miz ona, ma ğa ra da ki gi bi; “Üzül me, Al la hü te âlâ bi-
zim le be ra ber dir” bu yur du.

113) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 230; Taberânî, el-Mu’cemü’l Kebîr, IV, 48;  Beyhekî, 
Delâil-ün-Nübüvve, I, 26.
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Bu hâ rî haz ret le ri nin ri vâ ye ti ne gö re, bu sı ra da Hazret-i Ebû 
Bekr, bir at lı nın ken di leri ne ye tiş ti ği ni Re sûl-i ek re me arz edin ce, 
Pey gam ber efen di miz; “Yâ Rab bî! Onu dü şür” di ye duâ bu yur-
du lar. Baş ka bir ri vâ yet te, Sü râ ka yan la rı na ka dar ge lin ce, Hazret-i 
Ebû Bekr, ağ la ma ya baş la dı. Re sûl-i ek rem efen di miz ni çin ağ la-
dı ğı nı so run ca; “Val la hi ken dim için ağ la mı yo rum. Sa na bir za rar 
gel me sin den kork tu ğum için ağ lı yo rum” de di.

Sü râ ka, Pey gam ber efen di mi ze sal dı ra bi le cek ka dar yak laş tı. 
“Yâ Mu ham med! Se ni, bu gün ben den kim ko ru ya cak!” de di. Ser-
ver-i âlem efen di miz de; “Be ni, Ceb bar ve Kah har olan Al la hü 
te âlâ ko rur” ce vâ bı nı ver di. O sı ra da Sü râ ka’nın atı, iki ön ayak la-
rıy la diz le ri ne ka dar ye re bat tı. Bun dan kur tu lup, tek rar sal dır ma ya 
te şeb büs edin ce, atı nın ayak la rı yi ne ye re sap lan dı. Sü râ ka, atı nı 
ne ka dar zor la dıy sa da, onu bir tür lü kur ta ra ma dı. Baş ka ya pa ca ğı 
hiçbir şey yok tu. Ça re siz ka lın ca, şef at ve mer ha met sa hi bi olan 
Re sû lul lah efen di mi ze yal var ma ya baş la dı. 

Bü tün ol gun luk la rı ve iyi ah lâ kı ken di sin de top la yan, üs tün ah lâk 
ve ya ra tı lış üze re olan Pey gam be ri miz onun bu di le ği ni ka bul et ti. 
Sü râ ka; “Yâ Mu ham med! Mu ha fa za olun du ğu nu an la dım. Duâ et 
de kur tu la yım. Bun dan son ra sa na aslâ za rar ver mem. Se nin pe-
şi ne dü şen le re de sen den hiç bah set mi ye ce ğim” di yor du. Kâ ina tın 
efen di si; “Yâ Rabbî! Eğer o sö zün de doğ ru ve sa mî mi ise, 
atı nı kur tar” di ye duâ edin ce, Al la hü te âlâ bu du âyı ka bul bu yur du.

Sü râ ka bin Mâ lik’in atı, an cak bu du âdan son ra çu kur dan kur tu-
la bil miş ti. Bu sı ra da atın aya ğı nın bat tı ğı yer den, gö ğe doğ ru du-
man gi bi bir şey yük se li yor du. Sü râ ka, hay ret ler içe ri sin de kal dı ve 
bü tün bu olup bi ten ler den, Mu ham med (aley his se lâm)ın dâ ima ko-
run mak ta ol du ğu nu an la dı. Pek çok şe ye şâ hid ol muş tu. So nun da; 
“Yâ Mu ham med! Ben Sü râ ka bin Mâ lik’im! Ben den aslâ şüp he niz 
ol ma sın. Si ze söz ve ri yo rum. Bun dan son ra be ğen me di ği niz hiç-
bir işi yap mı ya ca ğım. Kav min, se ni ve ar ka daş la rı nı ya ka la ya na çok 
mü kâ fat ve re ce ği ni vâ det ti” de di ve Ku reyş müş rik le ri nin yap mak 
is te dik le ri ni bi rer bi rer an lat tı, hat tâ, on la ra yol azı ğı ve bin mek için 
de ve ver mek is te diy se de, sev gi li Pey gam be ri miz ka bul et me di ve 
ona: “Ey Sü râ ka! Sen is lâm dî ni ni ka bul et me dik çe, ben de 
se nin de ve ni ve sı ğı rı nı ar zu et mem, is te mem. Sen bi zi gör-
dü ğü nü giz li tut, ye ter” bu yur du. 
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İbn-i Sa’d da şöy le nak le der: Sü râ ka, Pey gam ber efen di mi ze, 
ba na, is te di ği ni em ret de yin ce, Re sû lul lah efen di miz; “Yur dun da 
dur. Hiç kim se nin bi ze ye tiş me si ne mey dan ver me” bu yur-
muş tur.

Al la hü te âlâ di le yin ce her şey olu yor du. O’na hâ lis bir şe kil de 
gü ve nip, rı zâ sı yo lun da yü rü yün ce, akıl al maz hâ di se ler mey da na 
ge li yor du. Re sû lul lah efen di mi zi öl dü rüp, bü yük mü kâ fat la ra ka vuş-
ma hır sıy la, kük re yen bir as lan tav rıy la yo la çı kan Sü râ ka, ar tık; mu-
nis, uy sal bir ço cuk gi biy di. Her şe ye kâ dir olan Al la hü te âlâ, Ha bî bi-
ne za rar ver me me si için, Sü râ ka’nın kal bi ni iyi li ğe doğ ru çe vir miş ti. 
El bet te, Al la hü te âlâ Ha bî bi ni (sal lal la hü aley hi ve sel lem) yal nız bı-
rak ma ya cak tı. Çün kü O, in san la ra mer ha met için, on la rın dün yâ da 
ve âhi ret te ebe dî sa adet ve mut lu lu ğa ka vuş ma sı için gön der di ği 
sev gi li Pey gam be riy di.

Sü râ ka bun dan son ra izi üze ri ne ge ri dön dü. Ba şın dan ge çen le ri 
kar şı laş tı ğı kim sele re de an lat ma dı.( 114)

MÜJ DE! MÜJ DE! KÂ İNA TIN SUL TÂ NI GE Lİ YOR!..
Pey gam ber efen di miz, Hazret-i Ebû Bekr, Âmir bin Fü hey re ve 

kı la vuz la rı Ab dul lah bin Ürey kıt, “Hic ret’in bi rin ci se ne si Re bî’ul-
ev vel ayı nın se ki zin de Pa zar te si gü nü (Mî lâ dî 622 yı lı Ey lül ayı nın 
20. gü nü) kuş luk vak ti “Ku bâ” kö yü ne ulaş tı lar. Bu gün, müs lü man-
la rın Hic rî Şem sî yı lı nın se ne ba şı ol du. Kül süm bin Hidm is min de 
bir müs lü ma nın evin de kal dı lar. Bu ra da ilk mes ci di yap tı lar. Ku bâ 
vâdi sin de ilk Cu mâ na ma zı nı kıl dı lar ve ilk hut be yi îrâd et ti ler. Ku bâ 
mes ci di, âyet-i ke rî me de me âlen; “...Te me li tak va üze ri ne ku-
ru lan mes cid” ( 115) di ye buy ru la rak medh edil di. 

Bu ara da Mek ke’de ka lan Hazret-i Ali, Re sû lul lah efen di mi zin 
Kâ be-i şerîf e de vam lı bu lun duk la rı ma ka ma otur du. “Re sûl-i ek-
rem de ki min ne si var ise, gel sin al sın!” di ye nidâ et tir di. Her kes 
ge lip, ni şa nı nı söy le ye rek emâ ne ti ni al dı. Böy le ce emâ net ler sa hip-
le ri ne teslîm edil di.

Mek ke-i mü ker re me de ka lan Es hâb-ı gü zîn, Hazret-i Ali’nin ka-

114) İbni Hişâm, es-Sire, I, 489; İbni Ebî Şeybe, el-Musannef, IV, 424;  Beyhekî, 
Delâil-ün-Nübüvve, II, 346; Taberânî, el-Mu’cemü’l Kebîr, VII, 133; Ebu Ya’la, el-
Müsned, I, 107.

115) Tevbe sûresi, 9/108.
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na dı al tı na sı ğın dı lar. Re sû lul lah’ın sa âdet hâ ne le ri Mek ke’de ol du ğu 
müd det çe, Hazret-i Ali de ora da kal dı. Bir za man son ra Re sûl-i ek-
rem efen di miz, evi ndeki eşyaların Me dî ne-i mü nev ve re ye ge ti ril-
me si ni emir bu yur du lar.

Al lah’ın as la nı Hazret-i Ali, Ku reyş kâ fir le ri nin top lan dık la rı ye re 
git ti. “İn şâ al la hü te âlâ ya rın Me dî ne-i mü nev ve re ye gi di yo rum. Bir 
di ye ce ği niz var mı? Ben bu ra da iken söy le yin” bu yur du. Hep si baş la-
rı nı eğip, hiçbirşey söy le me di ler. Sa bah olun ca, Hazret-i Ali, Re sûl-i 
ek rem efen di mi zin eş ya la rı nı top la yıp, Re sû lul lah efen di mi zin Ehl-i 
Bey ti ve ken di akrabâ la rı ile be ra ber yo la ko yul du. Re sû lul lah efen di-
mi ze, şiş miş olan ayak la rın dan kan lar akar va zi yet te, Ku bâ’da ye tiş-
ti. Gün düz le ri sak la nıp, ge ce le ri ya ya ola rak yü rü dü ğü bu yol cu lu ğun 
so nun da, Pey gam be ri mi zin huzûru na gi de mi ye cek bir hâ le gel miş ti. 

Efen di miz bu nu ha ber alın ca, biz zat ken di si teş rif et miş, 
Hazret-i Ali’yi gö rün ce hâ li ne acı mış, sev gi li, fe dâ kâr am ca zâ de si-
ni ku cak la mış, mü bâ rek el le riy le o hak yo lun da bin ler ce me şak ka-
te kat lan mış olan nâ rin, nâ zik ayak la rı nı ok şa mış, ken di si ne afi ye ti 
için duâ bu yur muş tu. Hat tâ Hazret-i Ali’nin bu fe dâ kâr lı ğı üze ri ne; 
“İn san lar dan öy le le ri var dır ki, Al la hü te âlâ nın rı zâ sı için 
nef si ni fe dâ eder”( 116) âyet-i ce lî le si nin nâzil ol du ğu ri vâyet edi lir.

Me dî ne’ye da ha ön ce hic ret eden Es hâb-ı ki râm ile Me dî ne-
li müs lü man lar, Kâ ina tın sul tâ nı nın Mek ke’den hic ret için ha re ket 
et ti ği ni du yun ca, teş ri fi ni ha râ ret le ve he ye can la bek li yor lar dı. Bu 
se bep le Me dî ne-i mü nev ve re nin dış semt le ri ne göz cü ler ko yup, 
şe hir le ri ni şe ref en di re cek le ri an da, Efen di mi zi kar şı la mak için can 
atı yor lar dı. O’nun mu hab be tiy le ya nan lar, kız gın çö lün su ya olan 
has re ti gi bi göz le ri ni uf a di ke rek gün ler ce bek le di ler. 

Ni hâyet bir den; “Ge li yor lar! Ge li yor lar!...” di ye bir ses işi til di. 
Se si du yan lar, sı cak çö lün or ta la rı na doğ ru göz gez dir me ğe baş-
la dı lar. Evet!... Evet!... On lar da kız gın çöl de, gü ne şin ya kı cı sı cak-
lı ğı na rağ men, bü yük bir hey bet le ken dile ri ne doğ ru iler le dik le ri ni 
gör müş ler di. Se vinç le bir bir le ri ne; “Müj de!... Müj de!... Re sû lul lah 
ge li yor!... Pey gam be ri miz ge li yor!... Se vi nin ey Me dî ne li ler. Bay ram 
edin! Ha bî bul lah ge li yor!... Baş ta cı mız ge li yor!...” di ye rek ba ğır ma-
ya baş la dı lar. 

116) Bakara sûresi, 2/207.
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Bu ha ber bir an da Me dî ne-i mü nev ve re so kak la rı nı dol dur du. 
Ye di sin den yet mi şi ne, yaş lı sın dan has ta sı na ka dar her kes, bu eşi 
gö rül me dik se vinç li ha be ri bek li yor lar dı. Bü tün Me dî ne li ler en gü-
zel el bi se le ri ni gi yi ne rek, sür’at le Âlem le rin efen di si ni kar şı la mak 
için koş tu lar. Tek bir se dâ la rı se mâ yı çın la tı yor, se vinç ten göz yaş-
la rı sel gi bi akı yor du. Hü zün ve mut lu luk do lu bir ha va esi yor ve 
Me dî ne, tâ ri hin de en gü zel gününü ya şı yor du. Bir ta raf a, her ke sin 
“Emîn” la ka bıy la ta nı dı ğı, Al la hü te âlâ nın Ha bî bi ni öl dür mek için 
üze ri ne mü kâ fat ko yan lar; di ğer ta raf a ise O’nu ve ar ka daş la rı nı 
ko ru mak, ba ğır la rı na bas mak ve bu uğur da can la rı nı fe dâ et mek 
is ti yen ler var dı.

Me dî ne li ler bi r an ön ce sev gi li Pey gam be ri mi zin nûr lu ce mâ-
li ni gör mek is ti yor lar dı. Me dî ne, Me dî ne ola lı böy le se vinç li, böy le 
mübârek bir an gör me miş ti. Bu, o gü ne ka dar ya şan ma mış bir bay-
ram dı.

Ben ze ri gö rül me miş ve gö rül me ye cek olan bu bay ram da, ço-
cuk lar ve ka dın lar şöy le şi ir ler te ren nüm edi yor lar dı:

“Ta le’al-bed rü aley nâ,  Mâ de’al la hü dâi. 

Min se niy yât-il-ve dâ’,  Ey yüh-el-meb’ûsu fî nâ, 

Ve ceb-eş-şük rü aley nâ,  Ci’te bil-emr-il mu ta!...” ( 117)

“Hoş gel din yâ Re sû lal lah.” “Bi ze bu yu run yâ Re sû lal lah” şek-
lin de ki is tek ler or ta lı ğı çın la tı yor du. Me dî ne’nin ile ri ge len kim se-
le rin den bâ zı la rı Kus vâ’nın yu la rın dan tu tup; “Yâ Re sû lallah! Bi ze 
bu yu run...” di ye rek is tir ham da bu lun du lar. On la ra; “De ve min yu-
la rı nı bı ra kı nız, O me’mur dur. Ki min evi nin önün de çö ker se 
ora da mi sâ fir olu rum!” bu yur du lar. Her kes te bü yük bir he ye can 
ve me rak baş la dı. Aca ba Kus vâ ne re ye çö ke cek ti? Me dî ne içi ne 
doğ ru Kus vâ iler li yor, her ka pı nın önün den ge çer ken ev sa hip le ri; 
“Yâ Re sû lal lah! Bi zi teş rif edi niz, bi zi teş rif edi niz!” di ye yal va rı yor-
lar dı. Pey gam ber efen di miz on la ra te bes süm bu yu ra rak; “De ve nin 
yo lu nu açı nız! Ne re ye çö ke ce ği ona buy rul muş tur” di yor du. 

Kus vâ, ni hâyet Pey gam ber efen di mizin bu gün kü mes cid-i şerîfi-
nin ka pı sı nın bu lun du ğu ye re çök tü. Re sû lul lah (sal lal la hü aley hi ve 

117) Beyhekî, Delâil-ün-Nübüvve, V, 351; İbni Kesîr, es-Sire, II, 269; Şemseddin Şâmî, 
Sübülü’l-Hüdâ, III, 278.
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sel lem) de ve sin den in me di ler. Hay van tek rar aya ğa kalk tı, yü rü me-
ğe baş la dı. Es ki ye re çök tü ve bir da ha kalk ma dı. Bu nun üze ri ne 
efen di miz, Kus vâ’nın üze rin den inip; “İn şâ al lah men zi li miz bu-
ra sı dır” ve “Bu ra sı ki min dir?” bu yu run ca; “Yâ Re sû lal lah! Amr’ın 
oğul la rı Sü heyl ve Sehl’in dir” di ye ce vap ver di ler. Bu ço cuk lar ye tim 
idi. Pey gam be ri miz; “Akrabâ la rı mız dan han gi si nin evi bu ra ya 
da ha ya kın dır?” bu yur du lar. Zî râ Re sû lul lah efen di mi zin de de si 
Ab dül mut ta lib’in an ne si, Nec câ ro ğul la rın dan idi. Hâ lid bin Zeyd Ebû 
Ey yûb el-En sâ rî haz ret le ri se vinç le; “Yâ Re sû lal lah! Be nim evim da-
ha ya kın dır. İş te şu evim, şu da ka pı sı” di ye rek he ye can la gös ter di. 
Kus vâ’nın yü kü nü in di rip, Re sû lul lah efen di mi zi bu yur et ti.( 118) 

Me dî ne li müs lü man lar ve Mu hâ cir ler, Efen di mi zin hic re ti ne pek 
zi yâ de se vin di ler.

118) İbni Hişâm, es-Sire, I, 346.
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MEDÎNE-İ MÜNEVVERE DEVRİ

HÂ LİD BİN ZEYD’İN EVİNİ TEŞRİFLERİ
Sev gi li Pey gam be ri mi zin, bi’se tin on üçün cü yı lı 12 Re bî’ulev-

vel’in de, mî lâ dî 622 se ne sin de Me dî ne’ye hic re ti ile on se ne sü re-
cek olan Me dî ne dev ri baş la dı.

Pey gam ber efen di miz, Hâ lid bin Zeyd Ebû Ey yûb el-En sâ rî( 119) 
haz ret le ri nin evi ni teş rif edin ce, alt kat ta otur ma yı ter cih et ti ler ve 
bu ra ya yer leş ti ler. Böy le ce Kâ ina tın efen di si ni ağır la ma ve evin de 
bu lun dur ma şe re fi bu mübârek zâ ta na sîb ol du.

Hazret-i Hâ lid şöy le an lat tı: “Re sû lul lah, evi mi şe ref en dir di ğin-
de, alt kat ta otur ma yı ter cih et miş ler di. Biz de üst kat ta otu ru yor 
ve bu hâ le çok üzü lü yor duk. Bir gün; “Anam-ba bam si ze fe dâ ol sun 
yâ Re sû lal lah! Be nim yu kar da otur ma ma, si zin de alt kat ta bu lun-
ma nı za gön lüm ra zı ol mu yor, hoş gör mü yo rum. Bu ba na çok ağır 
ge li yor. Ne olur zâ tı âli ni zin yu ka rı da, bi zim de alt kat ta otur ma mı za 
mü saa de bu yu ru nuz” de dim. Bu nun üze ri ne; “Yâ Ebâ Ey yûb! Evin 
alt ka tın da bu lun ma mız bi ze da ha mü nâ sip ve el ve riş li dir” 
bu yur du lar. Ge len ziyâ ret çi ler le da ha ra hat gö rüş me dü şün ce siy le, 
alt kat ta kal ma yı uy gun gör dü ler. Biz de evin üst ka tın da bu lun duk. 

Bir gün su tes ti miz kı rıl dı. Dö kü len su la rın Re sû lul lah’ın üze ri ne 
dam la yıp ra hat sız ol ma sın dan kor ka rak, ha nı mım la, ör tü ne ce ği miz 
tek ka di fe yor ga nı mı zı he men su yun üze ri ne bas tır dık.” 

Ebû Ey yûb-i En sâ rî, üst kat ta ol mak tan son de re ce sı kı lı yor du. 
So nun da ken di si alt ka ta inip, Re sû lul lah efen di mi zi yu ka rı çı kar-
dı. Ebû Ey yûb haz ret le ri bu yur du ki: “Re sû lul lah efen di mi ze dâ ima 
ak şam ye me ği ya pıp, gön de rir dik. Ka la nı nı bi ze gön der di ği za man, 
ben ve ha nı mım Üm mü Ey yûb, Re sû lul lah’ın eli nin değ di ği yer le ri 
araş tı ra rak, ora lar dan yer ve bu nun la be re ket le nir dik. 

Yi ne bir ge ce, ya pıp gön der di ği miz so ğan lı ve ya sar ımsak lı ye-
me ği Re sû lul lah ge ri çe vir miş ti. On da izi ni gö re me yin ce, fer âd 
ede rek ya nı na git tim. “Yâ Re sû lal lah! Anam-ba bam sa na fe dâ ol-
sun! Siz ak şam ye me ği ni ge ri çe vir di niz. Fa kat on da mü bâ rek izi ni 
gö re me dim. Hâl bu ki ben ve Üm mü Ey yûb, ge ri çe vir di ğin ye mek-
te eli nin değ di ği yer le ri araş tır mak ta ve bu nun la be re ket len mek-

119) İbni Hacer, el-İsâbe, I, 405.
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tey dik” de dim. Re sû lul lah (sal lal la hü aley hi ve sel lem) bu yur du lar 
ki: “Bu seb ze de bir ko ku his set tim. On dan ye me dim. Ben, 
me lek le ko nu şan bir ki şi yim.” “Onu ye mek ha ram mı dır?” di ye 
sor dum. “Ha yır! Fa kat ben ko ku sun dan do la yı on dan hoş lan-
ma dım” bu yu run ca; “Si zin hoş lan ma dı ğı nız şey den ben de hoş-
lan mam!” de dim. Pey gam be ri miz; “Siz onu yi yi niz” bu yur du lar. 
Bu nun üze ri ne biz de on dan ye dik ve bir da ha o seb ze den Re sû lul-
lah’a ye mek yap ma dık.

Yi ne bir de fa sın da Re sû lul lah efen di miz le Hazret-i Ebû Bekr’e 
ye te cek ka dar ye mek ha zır la yıp, huzûr la rı na gö tür düm. Re sû lul lah; 
“Yâ Ebâ Ey yûb! En sâr’ın eş ra fın dan otuz ki şi yi dâ vet et” 
bu yur du. Ben, ye me ğin az lı ğı nı ve bel ki Re sûl-i ek rem bu ye me ği 
çok zan net ti ler di ye dü şü nür ken, tek rar; “Yâ Ebâ Ey yûb! En sâ rın 
eş râ fın dan otuz ki şi yi dâ vet et” bu yur du lar. Bin ler ce dü şün ce 
için de En sâr’dan otuz ki şi dâ vet et tim, gel di ler. O ye mek ten ye di ler, 
doy du lar. Bir mûcize ol du ğu nu an la yıp, ge len le rin îmân la rı kuv vet-
len di ve bir da ha bîat edip gittiler. 

Son ra; “Alt mış ki şi dâ vet et” bu yur du lar. Ben, mû ci ze ola rak 
ye me ğin azal ma dı ğı nı gör dü ğüm den, da ha zi yâ de se vi ne rek alt mış 
ki şi yi Re sû lul lah’ın huzûru na dâ vet et tim. Gel di ler, o ye mek ler den 
ye di ler. Hep si Re sû lul lah’ın mû ci ze si ni tas dik ede rek dön dü ler. Ar-
dın dan; “En sâr dan dok san ki şi ça ğır” bu yur du lar. Ça ğır dım, gel-
di ler. Re sû lul lah’ın em ri üze ri ne onar onar sof ra ya otu rup, ye di ler; 
hep si de bu bü yük mû ci ze yi gö rüp, git ti ler. Böy le ce yüz sek sen ki şi 
ye mek ye di. Ye mek ise be nim gö tür dü ğüm ka dar dı ve hiç el sü rül-
me miş gi bi du ru yor du.”( 120)

EN SAR İLE MUHÂCİR LE RİN KAR DEŞ OL MA SI
Pey gam ber efen di miz, Me dî ne-i mü nev ve re de da ha sı kı bir 

bağ lı lı ğın te’si si için, hic ret eden Mu hâ cir le ri ve on la rı ev le rin de 
ba rın dı ran En sâ rı bir bir le ri ne kar deş yap tı lar. Hazret-i Ali en so na 
ka lın ca, unu tul dum sa na rak; “Yâ Re sû lal lah! Be ni unut tu nuz mu?” 
di ye sor muş tu, O za man âlem le rin efen di si; “Sen, dün yâ da ve 
âhi ret te be nim kar de şim sin” bu yur muş tu. Bu kar deş lik mad dî 
ve ma ne vî yar dım laş ma esâ sı na da ya nı yor du. Böy le ce yurt la rın dan, 
yu va la rın dan ve akrabâ la rın dan ay rı kal ma nın mah zun lu ğu bir mik-

120) Kâdı Iyâd, Şifâ-i Şerîf, s, 289.
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dar da ol sa gi de ril miş ola cak tı. Zâ ten Me dî ne li müs lü man lar, Al la hü 
te âlânın dî ni ni ya şa ya bil mek ve ya ya bil mek için mem le ket le ri ni terk 
eden Mu hâ cir kar deş le ri ne kucak aç mış lar, ev le ri ne bu yur et miş-
ler, on la ra her tür lü yar dı mı yap mak için can la baş la ça lış mış lar dı. 
Bu kar deş lik te’si si ile bir bir le ri ne da ha can dan sa rıl dı lar. Re sû lul lah 
efen di miz, her Mu hâ ci ri, mî zâ cı na uy gun olan bir En sâr ile kar deş 
yap mış tı. Öy le  ki bu kar deş lik, ba ba la rın dan ka lan ma lı pay la şa cak 
se vi ye de idi.( 121) 

Her Me dî ne li; arâ zi si ni, ba ğı nı, bah çe si ni, evi ni, mal la rı nı... ne-
si var sa iki ye ayı rı yor, böy le ce ya rı sı nı Mu hâ cir kar de şi ne se ve se-
ve ve ri yor du. Mu hâ cir ler den Ab dur rah mân bin Avf haz ret le ri şöy le 
an lat tı: “Biz, Me dî ne-i mü nev ve re ye hic ret et ti ği miz de, Re sû lul lah 
efen di miz be ni Sa’d bin Re bî ile kar deş yap tı. Bu nun üze ri ne kar de-
şim Sa’d, ba na; “Ey kar de şim Ab dur rah mân! Ben, mal ba kı mın dan 
Me dî ne li müs lü man la rın en zen gi ni yim. Ma lı mı iki ye ayır dım, ya rı sı 
se nin dir” de di. Ben de; “Al la hü te âlâ ma lı nı sa na mü bâ rek ve ha yır lı 
ey le sin. Be nim, ma la ih ti yâ cım yok. Yal nız be ni, alış ve riş yap tı ğı nız 
çar şı nı za bir gö tü rü ver, kâ fi” de dim.

Böy le bir fe dâ kâr lık, an cak İs lâm kar deş li ğiy le müm kün olu yor-
du. Âdem (aley his se lâm) dan bu za ma na ka dar pek çok göç ol muş-
tu. Fa kat böy le si ne mâ nâ lı ve yü ce bir hic ret; dı şar dan ge len ler ile 
yer li halk ara sın da bu ka dar mu hab bet li bir kay naş ma ve sa mi mî bir 
ku cak laş ma ol ma mış tı. Ni te kim Al la hü te âlâ me âlen; “Mü’min ler 
an cak kar deş tir ler” bu yur du.( 122) Bu nun la, ger çek sev gi ve sa mi-
mi ye tin mad dî men fa at le de ğil, îmân ve inanç la ola bi le ce ği ne işâ ret 
buy ru lu yor du. Es hâb-ı ki râm da ki bu hâl, Re sû lul lah efen di mi zin bir 
soh be tiy le ele ge çi yor du. Sev gi li Pey gam be ri mi zin, mü bâ rek kal-
bin den fış kı ran der â lar mi sâ li feyz ve be re ket ler, Es hâb-ı ki râ mın 
kalb le ri ne akı yor, bu nun ne tî ce sin de, gö rül me miş bir fe dâ kar lık la 
bir bir le ri ni se vi yor lar ve kar deş le ri ni ken di le ri ne ter cih edi yor lar dı. 

En sâr ve Mu hâ ci rîn, bu ye ni İs lâm mer ke zin de el ele, gö nül 
gö nü le ve re rek İs lâm dî ni nin kuv vet len me si için her fe dâ kâr lı ğa 
kat lan mak ve so nun da şe hâ det mer te be si ne ka vuş mak üze re söz 
ver di ler. Bu şe kil de, Re sû lul lah’ın et ra fın da top la nıp, İs lâm dî ni nin 

121) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 238; İbni Kesîr, el-Bidâye, III, 226-229; Belâzûrî, Ensâb, 
I, 270-271.

122) Hucurat sûresi, 49/10.
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esas la rı na uya rak, ye ni bir ni zam ve mes’ud bir ha yat ku ru yor lar dı. 
Ar tık İs lâ mi yet, hic ret hâ di se si ile; “Dev let” ol ma yo lun da ilk adı-
mı nı at mış tı. Me dî ne-i mü nev ve re ise İs lâm dî ni nin be şi ği ve mer-
ke zi hâ li ne ge li yor du.

Me dî ne’de; Es hâb-ı ki râm dan baş ka, Hı ris ti yan lar, Ya hu di ler ve 
pu ta ta pan müş rik ler de var dı. Ya hu di ler; Be nî Kaynukâ, Be nî Ku-
rey zâ ve Be nî Nadr ol mak üze re üç kabîle den mey da na ge li yor-
du. Bun lar, İs lâm’a ve bil has sa sev gi li Pey gam be ri mi ze zi yâ de siy le 
düş man idi ler.

Bu ara da Mek ke li müş rik ler, Pey gam ber efen di mi zin Me dî ne’de, 
Es hâ bı nı bir bir le ri ne kar deş yap mak sû re tiy le kay naş tır ma sı nı, ken-
di le ri için bü yük bir teh li ke gör müş ler di. Kı sa za man da bu işin üs te-
sin den ge le mez ler se, müs lü man lar güç le nip Mek ke’ye sal dı ra bi lir, 
bı rak tık la rı ara zi le ri ni, ev le ri ni, yurt la rı nı el le rin den ala bi lir ler di... Bu 
dü şün ce ler için de bu lu nan Mek ke li müş rik ler den, Me dî ne li müs lü-
man la ra teh dit mek tup la rı ge li yor du. Bu mek tup la rın bi rin de; “Şüp-
he siz ki, ara mız da düş man lık bu lu nan hiçbir Arab ka bî le sin de, bi zi, 
siz ler ka dar öf e len di ren ol ma mış tır. Çün kü, biz den olan bir ada mı 
bi ze teslîm et me niz ge re kir ken, O’na yar dım cı olup, ku cak aça rak 
ko ru du nuz. Bu, si zin için çok bü yük bir ku sur dur. Lüt fen, O’nun la 
bi zim ara mız dan çı kı nız ve O’nu bi ze bı ra kı nız. Eğer, O’nun gi di şâ tı 
iyi olur sa, bu na en çok se vi ne cek olan bi ziz. Ak si olur sa, O’nu çe kip 
çe vir mek de yi ne bi ze dü şer!...” de ni li yor du.

Bu mek tu ba, Hazret-i Ka’b bin Mâ lik, Pey gam be ri mi zi medhe-
den çok gü zel bir ce vap yaz dı.

Mek ke li müş rik ler, Me dî ne li müş rik le re de ay nı şe kil de teh dit 
mek tup la rı yaz dı lar. On la ra da; “Eğer bi zim ada mı mı zı şeh ri niz den 
çı kar maz ve ya öl dür mez se niz, üze ri ni ze yü rür, siz le ri öl dü rür, ka dın-
la rı nı zı hiz me ti mi ze alı rız!...” di ye rek teh dit ler de bu lun du lar.

Bu nun üze ri ne Me dî ne li müş rik ler, Ab dul lah bin Übey mü nâ fı ğı-
nın et ra fın da top la nıp, fır sa tı nı bul duk la rı an Re sû lul lah efen di mi ze 
za rar vermek için ka rar al dı lar.

Müs lü man lar bu du ru mu öğ re nin ce; sev gi li Pey gam be ri mi zi ko-
ru mak için el le rin den ge len bü tün gay re ti gös te rip, O’nun et ra fın da 
ke net len di ler. Ge ce le ri so ka ğa çı ka maz, ev le rin de uyu ya maz hâ le 
gel di ler. Übey bin Ka’b an lat tı ki: “Re sû lul lah efen di miz ile Es hâ bı, 
Me dî ne-i mü nev ve re yi teş rif et tik le rin de müs lü man lar, müş rik Arab 
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ka bî le le ri nin düş man lık la rı na he def ol du lar. Es hâb, si lâh lı ola rak sa-
bah la ra ka dar nö bet bek le di.” 

Es hâb-ı ki râm yekvü cûd ol muş lar, teh li ke li hâl ler de bü tün güç-
le ri ile müs lü man kar deş le ri ne yar dı ma ko şu yor lar dı. Bun la rın ba şın-
da sev gi li Pey gam be ri miz ge li yor du. Re sû lul lah efen di miz, her gü zel 
has let te ön de ol du ğu gi bi, ce sâ ret te de Es hâ bı nın en önün de yer alır-
dı. Ge ce nin han gi sa atin de olur sa ol sun, bir fer âd işi ti lin ce, Pey gam-
be ri miz, hiç kim se var ma dan atı ile ora ya yıl dı rım gi bi ye ti şir, kor ku-
la cak bir şe yin ol ma dı ğı nı Es hâbına bil di rir ve on la rı tes kîn eder di.

MESCİD-İ NEBÎ
Pey gam ber efen di miz (sal lal la hü aley hi ve sel lem) Me dî ne’yi 

teş rif et tik le rin de ilk iş ola rak Es hâ bı nı ye tiş ti re cek, ce mâ at la na-
maz kı la cak bir mes ci din ya pıl ma sı nı ar zu edi yor lar dı. Bu sı ra da 
Ceb râ il (aley his se lâm) ge lip; “Yâ Re sû lal lah! Al la hü te âlâ sa na, ken-
di si için taş tan ve ker piç ten bir beyt (mes cid) yap ma nı em re di yor” 
de di. Ha bîb-i ek rem efen di miz, he men de ve si Kus vâ’nın Me dî ne’ye 
gel dik le rin de çök tü ğü ye ri sa hip le rin den sa tın al mak is te di ler. Sa-
hip le ri; “Yâ Re sû lal lah! Biz, onun be de li ni an cak Ce nâb-ı Hak’tan 
bek le riz. Ora yı si ze, Al lah rı zâ sı için he di ye ede riz” di ye rek ba ğış-
la ma yı çok ar zu et ti ler. Bu na rağ men Efen di miz ka bul bu yur ma yıp, 
faz la sıy la üc re ti ni öde di ler.( 123) 

Bir ta raf an ar sa nın tes vi ye si ya pı lıp dü zel ti lir ken, di ğer yan dan 
ker piç ler ke si li yor ve taş lar çe ki li yor du. Ni hâyet her ha zır lık ya pıl dık-
tan son ra te mel atıl mak üze re top la nıl dı. Te me le ilk ta şı, Mu ham-
med Mus ta fâ (sal lal la hü te âlâ aley hi ve sel lem) efen di miz, mübârek 
el le riy le koy du lar. Son ra sı ra ile; “Ebû Bekr, ta şı nı, be nim ta şı-
mın ya nı na koy sun! Ömer, ta şı nı Ebû Bekr’in ta şı nın ya nı na 
koy sun! Os man, ta şı nı, Ömer’in ta şı nın ya nı na koy sun! Ali, 
ta şı nı Os man’ın ta şı nın ya nı na koy sun” bu yur du lar. Emir le ri 
ye ri ne gel dik ten son ra ora da ki Es hâb-ı ki râ mı na; “Siz de taş la rı-
nı zı ko yu nuz” bu yur du lar. On lar da koy ma ya baş la dı lar. 

Mes ci din ya pıl ma sın da, baş ta sev gi li Pey gam be ri miz ol mak 
üze re bü tün Es hâb-ı ki râm dur ma dan din len me den ça lış tı lar. Mü-
bâ rek sırt la rın da taş ve ker piç ta şı dı lar. Taş ile te me li bir bu çuk 

123) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 239.
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met re yük sel tip, üze ri ni ker piç le ör dü ler. Re sû lul lah (sal lal la hü aley-
hi ve sel lem) efen di miz bir gün, ker piç yük len miş gö tü rü yor du. Es-
hâ bın dan bi ri hu zûr-ı şerîfi ne va rıp, fev ka lâ de bir edeb le; “Yâ Re-
sû lal lah! Ker pi ci be nim ta şı ma ma mü saa de eder mi si niz?” de di. 
Hâ tem-ül-en bi yâ efen di miz, ona, da ha bü yük bir ne zâ ket le, ken di-
si nin se vâb ka zan ma ya da ha çok muh taç ol du ğu nu bil di rip ker pi ci 
ver me di ler. Onun da gi dip taş ge tir me si ni tav si ye bu yur du lar.

Mes cid-i Ne bî’nin in şâ sın da en çok ça lı şan lar dan bi ri de Re sû-
lul lah efen di miz di. En ağır ka ya la rı yük le ne rek, mü bâ rek gö ğüs le ri 
da ra la da ra la us ta la rın ya nı na gö tü rür ler di. Bu taş la rı ve ker piç le ri 
ta şır ken ya pı lan işin kıy me ti ni, ka vu şu la cak nîmet le ri müj de le ye rek 
Es hâ bı nı gay re te ge ti rir di.

Efen di mi zin bu gay re ti ni gö ren müs lü man lar, bü yük bir aşk la 
ça lı şı yor lar dı. Hat tâ Am mâr bin Yâ ser, her kes bi rer ker piç ta şır ken, 
o; bi ri ni Pey gam ber efen di miz, bi ri ni de ken di si için ol mak üze re iki 
ker piç gö tü rür dü. Bu hâ li Re sû lul lah efen di miz gör dük le rin de, ya-
nı na var dı lar. Mü bâ rek el le ri ile Hazret-i Am mâr’ın ar ka sı nı sı ğa yıp; 
“Ey Sü mey ye’nin oğ lu! Se nin iki, baş ka la rı nın bir ec ri var” 
bu yur du lar.

Mes ci din du var la rı kı sa za man da bi ti ril di ve üze ri ör tül dü. Ay rı ca 
mes ci de bi ti şik, Re sû lul lah efen di miz için ker piç ten iki oda ya pıl dı. 
Bun la rın üzer le ri de hur ma kü tü ğü ve dal la rı ile ör tül dü. (Bu oda lar 
za man la do ku za ka dar ço ğal tıl dı.) Mes ci din in şâ sı bit tik ten son ra 
Pey gam ber efen di miz, Hazret-i Hâ lid bin Zeyd’in evin den, ken di si 
için ya pı lan eve ta şın dı lar.( 124)

HURMA KÜTÜĞÜNÜN İNLEMESİ
Pey gam ber efen di miz, Cu mâ gün le ri mes cid de ki Han nâ ne is-

min de bir hur ma kü tü ğü ne da ya na rak, hut be îrâd eder ler di. Son-
ra dan üç ba sa mak lı bir min ber yap tır dı lar. Re sû lul lah efen di miz ve 
Es hâb-ı ki râm bir Cu mâ gü nü Mes cid-i Ne bî’de top lan mış lar dı. 
Efen di miz, hut be için ye ni min be re çık tık la rın da, es ki den da yan dı ğı 
ku ru hur ma kü tü ğü, her ke sin du ya ca ğı ka dar, hâ mi le de ve ağ la yı şı-
nı an dı ran bir ses le ağ la ma ya ve in le me ye baş la dı. Bü tün Es hâb-ı 
ki râm, hay ret ede rek bu se si din le di ler. Fa kat, ses bir tür lü ke sil mi-

124) İbni Kesîr, es-Sire, II, 280.
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yor du. Bu nun üze ri ne âlem le rin efen di si min ber den in di ler ve mü-
bâ rek el le ri ile kü tü ğü ok şa dı lar. O an da, ağ la ma ve in le me ke sil di. 
Ku ru hur ma kü tü ğü nün, Pey gam be ri mi ze olan bu mu hab be ti ni ve 
aş kı nı gö ren Sa hâ bî ler, gözyaş la rı nı tu ta ma dı lar.

Bu hâ di se ile il gi li Hazret-i Enes bin Mâ lik; “Mes cid bi le onun 
se sin den sar sıl dı” İbn-i Ebî Ve dâ’a da; “Hur ma kü tü ğü, çat la yıp ye-
rin den oy na dı. Re sû lul lah efen di miz ge lip mübârek eli ni üze ri ne 
koy du da on dan son ra sus tu” de miş ler dir. 

Pey gam ber efen di miz; “Nef sim kud re t elinde olan Al la hü 
te âlâ ya ye mîn ede rim ki, eğer onu ok şa ma say dım, ba na 
kar şı has ret ve hüz nün den do la yı kı ya me te ka dar böy le ağ-
la ya cak tı” bu yur du lar. Son ra Re sû lul lah’ın em ri ile hur ma kü tü ğü 
gö mül dü.( 125) 

Baş ka bir ri vâyet te şöy le bil di ril di: Resûl (aley his se lâm) ku ru 
hur ma kü tü ğü ne dö nüp; “İs ter sen se ni bu lun du ğun bah çe ye 
ve re yim. Tek rar dal bu dak sal ve es ki hâ li ne gel. İs ter sen 
se ni Cen net’e di ke yim de Al la hü te âlâ nın dost la rı mey ven-
den ye sin” bu yur du. Re sû lul lah efen di miz, ona ku lak ve rip şöy le 
de di ği ni duy du lar: “Be ni Cen net’e dik ve ben den Al la hü te âlâ nın 
dost la rı ye sin ve es ki yip çü rü me ye ce ğim bir yer de ola yım.” Ağa-
cın bu ko nuş ma sı nı, Pey gam ber efen di mi zin ya nın da bu lu nan lar  
da duy du. Bu nun üze ri ne Re sû lul lah efen di miz, ona; “İs te di ği ni 
ya pa ca ğım” di ye mu ka be le de bu lun du. Son ra Es hâ bı na dö nüp; 
“Dâr-ı be kâ yı dâr-ı fe nâ ya (bu dün yâ ya) ter cih et ti” bu yur du lar.

HAZRET-İ Âİ ŞE İLE EV LEN ME Sİ
Ser ver-i âlem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz ile Hazret-i 

Ebû Bekr, hic ret et tik le rin de ço cuk la rı nı Mek ke’de bı rak mış lar dı. 
Hazret-i Ha dî ce vâ li de mi zin vefâtın dan bir se ne son ra Hazret-i Âi-
şe ile Mek ke’de ni şan lan mış lar dı. İmâm-ı Bu hâ rî’nin ri vâ yet et ti-
ği ha dîs-i şe rîf de, Hazret-i Âi şe bu yur du ki; Re sû lul lah efen di miz 
ba na; “Ey Âi şe! Sen, ba na iki ke re rü yam da gös te ril miş tin. 
Ga li ba ben, ye şil ipek li bir ku maş par ça sın da se nin res mi ni 
gör müş tüm de ba na; “Bu res min sa hi bi müs tak bel zev cen dir” 
de nil miş ti” bu yur du. Bu rü yâ dan son ra Pey gam ber efen di miz le 

125) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 239; Kâdı Iyâd, Şifâ-i Şerîf, s, 300-301.
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Hazret-i Âi şe vâ li de miz ni şan lan mış lar dı. Fa kat, dü ğün he men ya-
pıl ma mış tı. Bu nu, Hazret-i Âi şe vâ li de miz şöy le an lat tı lar:

“Re sû lul lah Me dî ne’ye hic ret et ti ği za man, bi zi ve kız la rı nı Mek-
ke’de bı rak mış tı. Me dî ne’yi şe ref en di rin ce, âzâd lı kö le si Zeyd bin 
Hâ ri se ile Ebû Râ fî’i, iki de ve ve ih ti yaç la rı ola bi le cek şey le ri sa tın 
al mak üze re 500 dir hem harç lık la bi ze gön der di. Ba bam da, Ab dul-
lah bin Ürey kıt’ı iki-üç de ve ile on la rın ya nı na ka tıp, an ne mi, be ni 
ve kız kar de şim Es mâ’yı de ve le re bin di re rek gön der me si ni, kar de-
şim Ab dul lah’a mek tup ya za rak em ret ti. Ben, an nem Üm mü Rû mân 
ve Re sû lul lah’ın ke rî me le rin den Hazret-i Zey neb, hep bir lik te yo la 
çık tık. Ku beyd mev ki ine var dı ğı mız da, Zeyd, 500 dir hem le üç de ve 
da ha sa tın al dı. Ka fi le ye Tal ha bin Ubey dul lah da ka tıl dı. Mi nâ mev-
ki in den Beyd de ni len ye re ulaş tı ğı mız za man, be nim de vem kaç tı. 
Ben, mah mi lin için dey dim. An nem de ya nım day dı. An nem; “Ey vah 
kız ca ğı zım, ey vah ge lin ci ğim!” di ye rek çır pı nı yor du. Al la hü te âlâ, 
de ve mi ze sü kû net ver di ve bi zi kur tar dı. Ni hâyet Me dî ne’ye gel dik. 
Ben, ba ba mın ev hal kı ile bir lik te in dim. ”Re sû lul lah efen di mi zin ev 
hal kı, oda la rı nın önün de in di.” 

Hazret-i Âi şe vâ li de miz, ba ba sı Hazret-i Ebû Bekr’in evin de 
bir müd det ikâ met bu yur du lar. Hazret-i Ebû Bekr, bir gün Ser ver-i 
âlem efen di mi ze; “Yâ Re sû lal lah! Eh lin le ev len mek ten se ni alı ko yan 
ne dir?” di ye sor du. Re sû lul lah; “Me hir dir” bu yur du. Hazret-i Ebû 
Bekr, Re sû lul lah’a mehr pa ra sı gön der di.

Bu nun üze ri ne Hazret-i Âi şe vâli de mi zin dü ğü nü ol du. O za man 
Pey gam ber efen di miz el li beş ya şın da idi ler.( 126) Hazret-i Âi şe vâ-
li de miz, çok ze kî ve ka bi li yet li olup, hâ di se le ri ânın da şi ir hâ lin de 
söy le ye bi lir ler di. Öğ ren di ği ve ez ber le di ği bir şe yi kat’iy yen unut-
maz dı. Çok akıl lı, ze kî, âli me, edî be, afî fe ve sâ li ha idi. Hâ fı za sı pek 
kuv vet li ol du ğu için, Es hâb-ı ki râm, bir çok şey le ri on dan so rup 
öğ re nir di. Âyet-i ke rî me ile medh edil di.

EZÂN-I MU HAM ME DÎ
Mes cid-i Ne bî in şâ edil dik ten son ra, na maz va kit le rin de, vak tin 

gir di ği ni be lir te cek ve müs lü man la rı câ mi ye dâvet ede cek bir usûl 
yok tu. Sâ de ce; “Es sa lâ tü Câ mi’a” de ni lir di.

126) Buhârî, “Menâkıb-ül-Ensar” , 44; Tirmizî, “Nikâh”, 18.
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Re sû lul lah efen di miz, bir gün Es hâ bıy la is ti şa re ede rek, na maz 
va kit le rin de, mü’min le rin câ mi ye na sıl dâ vet edil me si ge rek ti ği ni 
sor du lar. Ki mi si, na maz va kit le ri ni bil dir mek için, Na sâ râ gi bi, nâ kûs 
yâ ni çan ça la lım; ki mi si, Ya hu di ler gi bi bo ru ça lın sın de di ler. Ki mi si 
de; “Na maz vak ti ateş ya kıp yu ka rı kal dı ra lım” di ye fi kir le ri ni söy le-
di ler. Re sû lul lah efen di miz, hiçbi ri sini ka bul et me di.( 127)

Ab dul lah bin Zeyd bin Sa’le be ve Hazret-i Ömer, rü yâ da ezân 
okun ma sı nı gör dü ler. Hazret-i Ab dul lah, sev gi li Pey gam be ri mi ze 
ge lip rü ya sı nı şöy le an lat tı:

“Ye şil bir şal ve peş te mal bağ la mış, eli ne çan al mış bir ki şi gör-
düm. Ona; “Elin de ki ça nı sa tar mı sın?” di ye sor dum. Ba na; “Ne ya-
pa cak sın?” de di. “Na maz va kit le ri ni bil dir mek için ça la ca ğım” de-
yin ce, o zât; “Ben sa na da ha ha yır lı sı nı öğ re te yim” de di ve kıb le ye 
dö ne rek yük sek ses le; “Al la hü ek ber, Al la hü ek ber...” di ye oku ma ya 
baş la dı. Bi tir dik ten son ra da; “Na ma za kal ka ca ğın za man da” de yip, 
ezâ nı tek rar et ti ve so nu na doğ ru, “Kad kâ met-is-sa lâ tü” cüm le si ni 
ilâ ve et ti.”

Bu nun üze ri ne, Re sû lul lah efen di miz; “Rü yâ hak tır. O ke li me-
le ri Bi lâl’e öğ ret, oku sun!” bu yur du lar. Bu na ezan is mi ve ril di.( 128)

Hazret-i Bi lâl de, Mes cid-i şe rî fin ya kı nın da bu lu nan yük sek bir 
da ma çı ka rak, ilk ezâ nı, öğ re ti len ke li me ler le oku du.

Hazret-i Ömer, ezân se si ni işi tin ce, ko şa ko şa Re sû lul lah efen-
di mi zin huzûru na gel di. Hazret-i Bi lâl’in söy le di ği ke li me le ri ay nen 
rü yâ sın da gör dü ğü nü arz et ti. O ge ce, Es hâb-ı ki râm dan bir kıs mı 
da ay nı rü yâ yı gör müş ler di. İş te bu sı ra da, Cu mâ sû re si 9. âyet-i 
ke rî me si nâ zil olup, vahy ile de bil di ril miş ol du.

Bi lâl-i Ha be şî, bir gün sa bah na ma zı vak tin de sev gi li Pey gam-
be ri mi zin ka pı sı önün de; “Es-sa lâ tü hay run mi nen nevm” di ye 
iki de fa ses len miş ti. Bu nu Pey gam ber efen di miz be ğen di. “Bi lâl, 
bu ne gü zel söz! Sa bah eza nı nı okur ken bu nu da söy le” bu-
yur du lar. Böy le ce sa bah eza nın da bu söz de söy len me ye baş lan dı.

Pey gam be ri mi zin vefâtı na ka dar mü ez zin lik ya pan Bi lâl-i Ha-
be şî’nin; se si gür, çok gü zel ve pek te’sir liy di. O, ezân oku ma ya 

127) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 247; Taberânî, el-Mu’cemü’l Kebîr, XII, 287; Ebu Ya’la, 
el-Müsned, IX, 378.

128) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 247.



183

baş la yın ca, her kes bü yük bir aşk ve vecd için de din le yip, ken din den 
ge çer di. Ezân okur ken her ke si ağ la tır dı. Es hâb-ı ki râ mın, bir bir le ri ni 
na maz va kit le rin de ca mi ye ezân-ı şe rîf ile dâ vet et me le ri, Me dî ne li 
müş rik ler ile Ya hu di le rin pek tu ha fı na git ti. Ezân oku nur ken alay ve 
eğ len ce ye alır lar dı. On la rın bu mas ka ra lık la rı na kar şı, Al la hü te âlâ, 
Kur’ân-ı ke rîm de me âlen; “On lar, na ma za ezân ile dâ vet te bu-
lun du ğu nuz za man, onu oyun ve eğ len ce edi nir ler. Bu da, 
on la rın ak lı er mez bir ka vim ol ma la rın dan dır” bu yur du.( 129)

ES HÂB-I Kİ RÂMIN EĞİ Tİ Mİ 
Fahr-i kâ inat (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz, Es hâb-ı 

ki râ mı nı ye tiş tir mek, ol gun laş tır mak için, Mes cid-i Ne bî’de eşi 
ben ze ri bu lun ma yan soh bet ler eder, Al la hü te âlâ nın ken di si ne ih-
san et ti ği feyz ve be re ket le ri, on la rın kalb le ri ne akı tır dı. Pey gam-
ber efen di mi zin soh be ti ne ka tıl mak şe re fi ne nâ il olan lar, da ha ilk 
soh bet te kalb le rin de bü yük bir de ği şik lik his se der ve pek yük sek 
ilâ hî mâ ri fet le re ka vu şur lar dı. Bu soh bet le rin be re ke tiy le Es hâb-ı 
ki râm, baş ta sev gi li Pey gam be ri miz ol mak üze re, bü tün sa hâ be ar-
ka daş la rı nı can la rın dan çok se ver hâ le ge lir ler di. Al la hü te âlâ on la rı, 
âyet-i ke rî me ler le med het miş tir. On lar, Re sû lul lah efen di mi zin hu-
zûr-ı şerîf e rin de; san ki baş la rı na kuş kon muş da, ha re ket edin ce 
uça cak mış gi bi pek edeb li ve çok dik kat li du rur lar dı. Böy le ce, Es-
hâb-ı ki râm, pey gam ber ler den ve bü yük me lek ler den son ra mah lû-
kâ tın en ef da li ve en üs tü nü ol du lar.

Al la hü te âlâ, Kur’ân-ı ke rîm de me âlen; “Siz üm met le rin en 
iyi si, en ha yır lı sı ol du nuz, in san la rın iyi li ği için ya ra tıl dı nız. 
İyi lik ya pıl ma sı nı em re der, kö tü lük ten nehy eder si niz...”( 130) 

“Ön ce müs lü man olan lar dan, Mu hâ cir le rin ve En sâ rın 
ön ce ge len le rin den ve bun la rın yo lun da gi den ler den Al la hü 
te âlâ ra zı dır ve bun lar da, Al la hü te âlâ dan ra zı dır lar. Al la hü 
te âlâ bun lar için, Cen net ler ha zır la dı. Bu Cen net le rin al tın-
dan ne hir ler ak mak ta dır. Bun lar Cen net ler de son suz ola rak 
ka la cak lar dır.”( 131) 

“Mu ham med (sal lal la hü aley hi ve sel lem), Al la hü te âlâ nın 

129) Mâide sûresi, 5/58.

130) Âl-i İmrân sûresi, 3/110.

131) Tevbe sûresi, 9/100.
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pey gam be ri dir ve O’nun la bir lik te bu lu nan la rın, (yâ ni Es hâb-ı 
ki râ mın) hep si kâ fir le re kar şı şiddet li dir ler. Fa kat, bir bir le ri-
ne kar şı mer ha met li, yu mu şak tır lar. Bun la rı çok za man rü-
kû da ve sec de de gö rür sü nüz. Her ke se dün yâ da ve âhı ret te 
her iyi li ği üs tün lü ğü, Al la hü te âlâ dan is ter ler. Rıd vâ nı, Al-
la hü te âlâ nın ken di le ri ni be ğen me si ni de is ter ler. Çok sec-
de et tik le ri, yüz le rin den bel li olur. On la rın hâl le ri, şe ref e ri 
böy le ce Tev rât’da ve İn cil’de bil di ril miş tir, İn cil’de de bil-
di ril di ği gi bi, on lar, eki ne ben zer, in ce bir fi liz yer den çı kıp 
ka lın laş tı ğı, yük sel di ği gi bi, az ve kuv vet siz ol duk la rı hâl-
de, az za man da et ra fa ya yıl dı lar. Her ta ra fı îmân nû ru ile 
dol dur du lar. Her kes fi li zin hâ li ni gö rüp, az za man da na sıl 
bü yü dü di ye rek, şa şır dık la rı gi bi, hâl ve şan la rı dün yâ ya ya-
yı lıp, gö ren ler hay ret et ti ve kâ fir ler kız dı lar.” ( 132) bu yur du. 

Pey gam ber efen di miz de ha dîs-i şe rîf e rin de, Es hâb-ı ki râ mın 
bü yük lü ğü nü, de re ce le ri nin yük sek li ği ni îzâh için; “Es hâ bı mın 
hiçbi ri ne dil uzat ma yı nız. On la rın şan la rı na ya kış ma yan bir 
şey söy le me yi niz! Nef sim elin de olan Al la hü te âlâ ya ye mîn 
ede rim ki, si zin bi ri niz Uhud da ğı ka dar al tın sa da ka ver se, 
Es hâ bım dan bi ri nin bir müd( 133) ar pa sı ka dar se vâb ala maz” 
ve “Es hâ bım gök te ki yıl dız lar gi bi dir. Han gi si ne uyar sa nız 
kur tu lur su nuz” bu yur du lar.

ES HÂB-I SUF FE 
Pey gam ber efen di miz, Mes cid-i Ne bî’nin ku zey du va rı na hur-

ma dal la rıy la bir göl ge lik yap tır dı. Bu ra da Mek ke’den hic ret eden, 
ma lı-mül kü bu lun ma yan be kâr sa hâ bî le rin ya tıp kalk ma la rı nı emir 
bu yur du. Sa yı la rı on ile dört yüz ara sın da de ği şen bu sa hâ bî ler,( 134) 
Re sû lul lah efen di mi zin yan la rın dan hiç ay rıl maz ve soh bet le rin den 
hiç ge ri kal maz dı. Ge ce-gün düz Kur’ân-ı ke rîm okur lar, ilim öğ re-
nir ler, ha dîs-i şe rîf e ri hıfz eder ler di. Gün le ri nin ço ğu nu oruç tu ta rak 
ge çi rir ler; ibâ det ve tâ at tan bir an ay rıl maz lar dı.

Bu ra da ye ti şen ler, ye ni müs lü man olan kabîle le re gön de ri lir ler, 

132) Feth sûresi, 48/29.

133) Bir (müd) sekizyüzyetmişbeş gram (875 gram) ağırlığında bir ağırlık birimidir.  
Bkz: Dinî Terimler Sözlüğü, II, 57 - Türkiye Gazetesi Yayınları.

134) Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, III, 235; İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 255.



185

on la ra Kur’ân-ı ke rî mi ve sün net-i şe rîf e ri, yâ ni dîn-i İs lâm’ı öğ re-
tir ler di. Pek zi yâ de fa zî let le re sâ hîb olan bu mü bâ rek sa hâ bî ler, bü-
yük bir ir fan or du su idi ler. Pey gam ber efen di miz, on la rı çok se ver, 
on lar la otu rup soh bet eder ler ve be ra ber ye mek yer ler di. Bu ra da 
ka lan la ra “Es hâb-ı suf e” de nir di.

Re sû lul lah efen di miz bir gün Es hâb-ı suf e ye ba kıp, son de re ce 
fa kir ol duk la rı nı dü şün dü ler. Böy le ol duk la rı hâl de gö nül ra hat lı ğı 
ve par lak lı ğı ile ibâ det edi yor lar dı. Pey gam ber efen di miz mer ha met 
bu yu rup, on la ra; “Ey Suf e es hâ bı! Si ze müj de ler ol sun. Eğer 
üm me tim den, si zin için de bu lun du ğu nuz bu zor şart la ra ra-
zı bir kim se kal mış olur sa, o, el bet te be nim ar ka daş la rım-
dan dır” bu yur du lar.

Ha bîb-i ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem), her şey den ön ce bu 
seç kin Es hâ bı nın ih ti yaç la rı nı te’min eder, son ra Ehl-i bey ti nin ki-
ni gi der me ye ça lı şır lar dı. Ebû Hü rey re şöy le an lat tı: “Ken di sin den 
baş ka ilâh ol ma yan Al la hü te âlâ ya ye mîn ede rim ki, ben bâ zan aç-
lık tan kar nı mı ye re da yar, bâ zan da yer den al dı ğım bir ta şı kar nı ma 
bas tı rır dım. Yi ne böy le bir hâl de idim. O gün Re sû lul lah’ın mes ci de 
geç ti ği yo lun üs tün de otur muş tum. O sı ra da âlem le re rah met ola-
rak gön de ri len iki ci ha nın sü sü, nûr sa ça rak ya nı ma gel di ler. Hâ li mi 
an la yıp gü lüm se di ler ve; “Yâ Ebâ Hü rey re!” bu yur du lar. “Ca nım 
sa na fe dâ ol sun, bu yur yâ Re sû lal lah!” de yin ce; “Be nim le gel” bu-
yur du lar. He men arkasından yü rü düm. Hâ ne-i sa âdet le ri ne gir di ler. 
Ev de bir bar dak süt var dı. “Hay di, Ehl-i suf e ye git. On la rı ba na 
ça ğır” bu yur du lar. On la rı ça ğır mak için gi der ken ken di ken di me; 
“Bü tün suf e eh li ne bir bar dak süt na sıl ye ter? Ba na da bir yu dum 
dü şer mi ki?...” di ye dü şü nü yor dum. On la rı ça ğır dım, sa âdet hâ ne-
ye gel dik, izin is te yip içe ri gir dik, uy gun yer le re otur duk tan son ra, 
Re sû lul lah efen di miz; “Yâ Ebâ Hü rey re! Şu süt bar da ğını al, 
on la ra ver!” bu yur du lar. 

Ben de bar da ğı alıp, sı ra ile ar ka daş la rı ma ve ri yor dum. Her bi ri 
bar da ğı alı yor do yun ca ya ka dar içi yor, ba na ia de edi yor du. Her kes-
ten al dı ğım da, bar da ğın hiç ek sil me di ği ni, öy le ce süt le do lu ol du-
ğu nu gö rü yor dum. Bu şe kil de, ge len bü tün ar ka daş la rı ma tak dim 
et tim. Hep si içip doy du lar. Son ra Re sû lul lah (sal lal la hü aley hi ve 
sel lem) bar da ğı alıp, ba na gü lüm se di ler ve; “Yâ Ebâ Hü rey re! Süt 
iç me yen bir ben kal dım, bir de sen. Hay di sen de otur, iç!” 
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bu yur du lar. Otu rup iç tim. “Yi ne iç!” bu yur du lar, iç tim. Efen di miz, 
birkaç de fa “iç!” bu yur du lar. Ben de her de fa sın da iç tim. Ni hâyet; 
“Anam-ba bam sa na fe dâ ol sun yâ Re sû lal lah! Ar tık içe mi ye ce ğim. 
Se ni hak din ile gön de ren Al la hü te âlâ ya ye mîn ede rim ki, iyi ce 
doy dum” de dim. “Öy ley se bar da ğı ba na ver” bu yur du lar. Ver-
dim. Al la hü te âlâ ya hamd ve se nâ et tik ten son ra, Bes me le çe ke rek 
sü tü iç ti ler.”

Mes cid de Re sû lul lah efen di mi zin hiçbir soh be ti ni ka çır ma dan 
ilim öğ re nen bu müm taz Es hâ ba kar şı, Me dî ne li sa hâ bî ler, ben ze-
ri gö rül me miş şe kil de mu hab bet bes ler ler di. Bir ak şam, aç lık tan 
der ma nı kal ma yan Suf e’den bir sa hâ bî, Re sû lul lah efen di mi zin hu-
zûr-ı şe rîf e ri ne ge lip, hâ li ni arz et ti. Pey gam ber efen di miz, hâ ne-i 
sa âdet le ri ne, yi ye cek bir şe yin olup ol ma dı ğı nı sor du lar. “Şu an da 
ev de yi ye cek ola rak su dan baş ka bir şey yok” ce vâ bı nı alın ca, ora da 
ha zır bu lu nan Es hâ bı na; “Kim şu açı mi sa fir eder?” bu yur du lar. 
Es hâb-ı ki râm dan Me dî ne li bi ri, her kes ten ön ce dav ra nıp; “Anam-
ba bam sa na fe dâ ol sun yâ Re sû lal lah! Onu ben ağır la rım”de di. 

Mi sâ fi riy le evi ne gi dip ha nı mı na; “Re sû lul lah efen di mi zin mi sa-
fi ri ni ağır la ya cak bir şey ler ha zır la” de di. Ha nı mı; “Şu an da evi miz de 
ço cuk la rın yi ye ce ğin den baş ka bir şey yok” di ye ce vap ver di, “Ön ce 
ço cuk la rı uyut. Son ra o ye me ği ge tir” di yen sa hâ bî, an cak bir ki şi-
ye ye te cek ka dar olan ye me ği alıp mi sâ fi rin oda sı na gir di. Sof ra yı 
ko yup bu yur et ti. Ye me ğe be ra ber baş la dık tan son ra kalk tı, lâm ba yı 
dü zel ti yor muş gi bi ya pıp sön dür dü. Tek rar ka ran lık ta sof ra nın ba-
şı na otur du. Yi yor muş gi bi ha re ket ler ya pa rak, mi sâ fi rin doy ma sı nı 
bek le di. Mi sâ fir doy duk tan son ra sof ra yı kal dır dı. O ge ce, ço cuk-
la rı ile aç ola rak sa bah la dı lar. Sa bah le yin Pey gam ber efen di mi zin 
hu zûr-ı şe rîf e ri ne git tik le rin de; “Al la hü te âlâ bu ge ce ki ha re-
ke ti niz den hoş nûd ol du” bu yur du lar. Bu nun üze ri ne Al la hü te-
âlâ, Haşr sû re si nin 9. âyet-i ke rî me si ni gön de re rek me âlen, “On lar 
(En sâr), ken di le rin de yok sul luk ve muh taç lık ol sa bi le, (Mu-
hâ cir le ri) ken di can la rın dan üs tün tu tar lar.” bu yur du.

CİB RÎL HA DÎ Sİ
Re sû lul lah efen di miz, Es hâ bı na, dî ni mi zin emir ve ya sak la rı nı 

in ce den in ce ye an la tı yor, öğ re ti yor lar dı, îmâ nın, İs lâm’ın şart la rı, 
na maz, oruç, hac, ze kâ ta âit bü tün hü küm ler; âyet-i ke rî me le rin 
tef sîr le ri; ha ram ve he lâl olan yi ye cek ler, gi ye cek ler; ye min, adak, 
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kef â ret ler, alış-ve riş bil gi le ri; ye me-iç me, gi yin me, gö rüş me-ko-
nuş ma, se lâm laş ma âdâ bı, kom şu luk, ak ra bâ lık ve dost luk mü nâ-
se bet le ri; ev len me, na fa ka, ve râset ve mî ras hü küm le ri; dâ va lar, 
ce za lar, an laş ma ve or tak lık lar; sağ lık, sıh hat bil gi le ri; düş man la 
çar pış ma, harp hu ku ku... gi bi bü tün “Dîn-i İs lâm”ı her ke sin an la-
ya ca ğı şe kil de an la tır, önem li gör dük le ri bir hu su su, üç de fa tek rar 
eder ler di.( 135) Ka dın la ra ait bil gi le ri de, mübârek zev ce le ri vâ sı ta sıy la 
öğ re tir ler di.

Müs lü man la rın kah ra man imâ mı, Es hâb-ı ki râ mın yük sek le rin-
den, hep doğ ru söy le yi ci ol mak la meş hûr, Ömer bin Hat tâb (ra dı-
yal la hü anh) bu yu ru yor ki:

“Öy le bir gün idi ki, Es hâb-ı ki râm dan birka çı mız, Re sû lul lah 
(sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di mi zin huzûrun da ve hiz me tin de 
bu lu nu yor duk. O gün, o sa at, öy le şe ref i, öy le kıy met li ve hiç ele 
geç mez bir gün idi. O gün, Resûlul lah’ın soh be tin de, ya nın da bu-
lun mak la şe ref en mek, rûh la ra gı dâ olan, can la ra zevk ve sa fâ ve ren 
ce mâ li ni gör mek na sîb ol muş tu. (Bu gü nün şe re fi ni, kıy me ti ni an-
la ta bil mek için; “öy le bir gün idi ki...” bu yur du. Ceb râ il (aley his se-
lâm)ı in san şek lin de gör mek, onun se si ni işit mek, kul la rın muh tâc 
ol du ğu bil gi yi, gâyet gü zel ve açık ola rak, Re sû lul lah’ın mü bâ rek 
ağ zın dan işit mek na sîb olan bir gün gi bi, şe ref i ve kıy met li bir va kit 
bu lu na bi lir mi?)

O va kit, ay do ğar gi bi bir zât ya nı mı za gel di. El bi se si çok be-
yaz, saç la rı pek si yah idi. Üze rin de; toz, top rak, ter gi bi yol cu luk alâ-
met le ri gö rün mü yor du. Re sû lul lah’ın Es hâ bı olan biz ler den, hiçbi ri-
miz onu ta nı mı yor duk. Yâ ni, gö rüp bil di ği miz kim se ler den de ğil di. 
Resûlul lah’ın huzûrun da otur du. Diz le ri ni, mü bâ rek diz le ri ne ya naş-
tır dı. (Bu ge len, Ceb râ il idi. İn san şek li ne gir miş ti. Ceb râ il (aley his-
se lâm)ın böy le otur ma sı, mü him bir şe yi bil dir mek için idi. Yâ ni, din 
bil gi si öğ ren mek için utan ma nın doğ ru ol ma dı ğı nı ve üs tâ da gu rur, 
ki bir ya kış ma ya ca ğı nı gös ter mek te dir. Her ke sin, din de öğ ren mek is-
te dik le ri ni, mu al lim le re ser best çe ve sı kıl ma dan sor ma sı lâ zım gel-
di ği ni, Ceb râ il (aley his se lâm), Es hâb-ı ki râ ma, bu hâ li ile an lat mak-
ta dır. Çün kü, din öğ ren mek te utan mak ve Al la hü te âlâ nın hak kı nı 
öde mek te ve öğ ret mek te ve öğ ren mek te sı kıl mak doğ ru ol maz.)

135) Tirmizî, Şemâil-i Şerîf, s, 240.
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O zât-ı şe rîf, el le ri ni Re sûl-i ek rem efen di mi zin mü bâ rek diz le ri 
üze ri ne koy du ve; “Yâ Re sû lal lah! Ba na İs lâ mi yet’i, müs lü man lı ğı 
an lat” de di.

Re sûl-i ek rem bu yur du ki: “İs lâm’ın şart la rın dan bi rin ci si, 
“Ke li me-i şe hâ det” ge tir mek tir. (Ke li me-i şe hâ det ge tir mek 
de mek, “Eş he dü en lâ ilâ he il lal lah ve eş he dü en ne Mu ham me den 
ab dü hû ve re sû lüh” söy le mek tir. Yâ ni akıl ve bâ liğ olan ve ko nu şa-
bi len kim se nin; “Yer de ve gök te,  O’ndan baş ka, ibâ det edil me ye 
ve ta pıl ma ya lâ yık hiçbir şey ve hiçbir kim se yok tur. Ha kî kî mâ bud, 
an cak Al la hü te âlâ dır. O, vâ cib-ül-vü cûd dur. Her üs tün lük O’nda-
dır. O’nda hiçbir ku sur yok tur. O’nun is mi Al lah’dır” de me si ve bu-
na kalb ile ke sin ola rak inan ma sı dır. Ve yi ne; “O, gül renk li, be yaz 
kır mı zı, par lak, se vim li yüz lü, ka ra kaş lı ve ka ra göz lü, mü bâ rek al nı 
açık, gü zel huy lu, göl ge si ye re düş mez ve tat lı söz lü, Ara bis tan’da 
Mek ke’de doğ du ğu için Arab de ni len, Hâ şi mî ev lâ dın dan Ab dul-
lah’ın oğ lu Mu ham med adın da ki zât-ı âlî, Al la hü te âlâ nın ku lu ve 
re sû lü yâ ni pey gam be ri dir” de me si dir.)

“Vak ti ge lin ce na maz kıl mak tır. Ma lın ze kâ tı nı ver mek tir. 
Ra ma zân-ı şe rîf de her gün oruç tut mak tır. Gü cü ye te nin öm-
rün de bir ker re hac et me si dir.” O zât, Re sû lul lah’dan bu ce vap la rı 
işi tin ce; “Doğ ru söy le din yâ Re sû lal lah!” de di. Biz din le yi ci ler; “Hem 
so ru yor, hem de onu tas dik edi yor!” di ye onun bu sö zü ne şaş tık.

Bu zât yi ne; “Yâ Re sû lal lah! İmâ nın ne ol du ğu nu da ba na bil dir” 
de di.

(Bu ha dîs-i şe rîf de, îmâ nın lü gat mâ nâ sı nı dü şün me me li dir. 
Çün kü lü gat mâ nâ sı, tas dîk ve inan mak de mek ol du ğun dan, Arab 
câ hil le rin den, bu mâ nâ yı bil me yen kim se yok tur. Ner de kal dı ki, Es-
hâb-ı ki râm (ra dı yal la hü te âlâ an hüm ec ma în) bil me miş ol sun lar. 
Ceb râ il (aley his se lâm), îmâ nın mâ nâ sı nı Es hâb-ı ki râ ma öğ ret mek 
is ti yor du. Bu ra da İs lâ mi yet’te ne ye îmân de nil di ği so rul mak ta dır.) 
Re sû lul lah (sal lal la hü aley hi ve sel lem) de, îmâ nın bel li al tı şe ye 
inan mak ol du ğu nu şöy le bil dir di:

“Ön ce, Al la hü te âlâ ya, me lek le ri ne ki tap la rı na, re sûl le ri-
ne, âhi ret gü nü ne, ka de re, ha yır ve şer le rin Al la hü te âlâ dan 
ol du ğu na inan mak tır.” O zât, yi ne; “Doğ ru söy le din” di ye rek tas-
dîk et ti... Son ra tek rar; “Yâ Re sû lal lah! İhlâ sın ne ol du ğu nu da ba na 
bil dir” de di. Re sû lul lah efen di miz; “Al la hü te âlâ ya, O’nu gö rü-
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yor muş sun gi bi ibâ det et men dir. Çün kü her ne ka dar sen 
O’nu gör mü yor san da, O se ni mu hak kak gö rür” bu yur du. 

O zât tek rar; “Yâ Re sû lal lah! Ba na kı ya met ten ha ber ver!” de di. 
Re sûl (aley his se lâm); “Bu mes’ele de so ru lan so ran dan da ha 
âlim de ğil dir” bu yur du lar. O zât tek rar; “O hâl de onun alâ met-
le ri ni bil dir” de di. Re sû lul lah efen di miz, “Câ ri ye le rin efen di le ri-
ni do ğur ma sı, ya lın ayak, çıp lak, yok sul ço ban la rın (zen gin 
ola rak) yük sek bi na yap mak ta bir bir le riy le ya rış et tik le ri ni 
gör men dir” bu yur du. Bun dan son ra dö nüp git ti. 

Re sû lul lah, ba na dö nüp; “Ey Ömer! So ran ki şi nin kim ol du-
ğu nu bi li yor mu sun?” di ye sor du lar. “Al la hü te âlâ ve Resûlü da ha 
iyi bi lir” de dim. Re sû lul lah; “O Cib ril (Ceb râ il) idi. Siz le re dî ni ni zi 
öğ ret mek için gel di” bu yur du lar.( 136)

Pey gam ber efen di miz, Es hâ bı na, din de ki de re ce le ri ne gö re, an-
la ya cak la rı şe kil de an la tır lar dı. Es hâb-ı ki râ mın en yük sek le rin den 
olan Hazret-i Ömer, bir gün ge çer ken, Re sû lul lah efen di mi zin Ebû 
Bekr-i Sıd dîk’a bir şey an lat tı ğı nı gör dü. Yan la rı na gi dip din le di. Bu-
nu baş ka la rı da gör dü, fa kat, ge lip din le mek ten çe kin di ler. Er te si 
gün, Hazret-i Ömer’i gö rün ce; “Yâ Ömer! Re sû lul lah dün si ze bir 
şey an la tı yor du. Söy le, biz de öğ re ne lim” de di ler. Çün kü Re sû lul lah 
efen di miz dâ ima; “Ben den duy duk la rı nı zı, din kar deş le ri ni ze 
de an la tı nız! Bir bi ri ni ze du yu ru nuz!” bu yu rur du. Hazret-i Ömer; 
“Dün Hazret-i Ebû Bekr, Kur’ân-ı ke rîm den an la ya ma dı ğı bir âyet-i 
ke rî me nin mâ nâ sı nı sor muş, Re sû lul lah ona an la tı yor du. Bir sa at 
din le dim, bir şey an la ya ma dım” de di. Çün kü, Hazret-i Ebû Bekr’in 
yük sek de re ce si ne gö re an la tı yor du. 

Hazret-i Ömer, o ka dar yük sek idi ki, Re sû lul lah efen di miz; “Ben 
pey gam ber le rin so nun cu su yum. Ben den son ra pey gam ber 
gel me ye cek tir. Eğer, ben den son ra pey gam ber gel sey di, 
Ömer pey gam ber olur du” bu yur du. Böy le yük sek ol du ğu ve ana 
di li olan Ara bî yi çok iyi bil di ği hâl de, Kur’ân-ı ke rî min Hazret-i Ebû 
Bekr’e an la tı lan tef sî ri ni an la ya ma dı. Ebû Bekr’in de re ce si, on dan 
çok da ha yük sek ti. Hazret-i Ebû Bekr, hat tâ Ceb râ il (aley his se lâm) 
bi le, Kur’ân-ı Kerîmin mâ nâ sı nı, es ra rı nı, Re sû lul lah’a so rar dı. Re-

136) Buhârî, “İman”, 32; Müslim, “İman”, 1; Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 17; Nesâî, “İman”, 5; 
Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, I, 27, 51.
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sû lul lah, Kur’ân-ı ke rî min hep si nin tef sî ri ni Es hâ bı na bil dir miş tir. 
Sev gi li Pey gam be ri miz, bu şe kil de Es hâ bı na dî ni öğ ret ti ği gi bi, dâ-
va la ra ba kı yor, şâhit le ri ni din le yip, en güç an laş maz lık la rı ne tî ce ye 
bağ la ya rak hâl le di yor du.

SEL MÂN-I FÂ Rİ SÎ’NİN MÜS LÜ MAN OL MA SI 
Gün geç tik çe İs lâm’ın nû ru ya yıl ma ya, Re sû lul lah efen di mi zin 

mü bâ rek is mi işi ti lin ce kalb ler de yer tut ma ya baş la dı. O’nun gel-
me si ni has ret le bek le yen ilim eh li kim se ler, ara yış için de ve he ye-
can la Me dî ne’ye ko şa rak, îmân et mek le şe ref e ni yor lar dı. Bun lar dan 
bi ri si de Sel mân-ı Fâ ri sî haz ret le ri idi. O, müs lü man ol ma sı nı şöy le 
an lat mış tır:

“Ben Fâ ris’in (İran), İs fe han şeh ri nin Cey kö yün de nim. Ba bam 
kö yün en zen gi ni olup, ara zi miz ve ma lı mız çok tu. Evin ye gâ ne 
ço cu ğu ve ba ba mın tek sev gi li si idim. Bu nun için be ni kız gi bi ye-
tiş ti rir di. Ev den çık ma ma izin ver mez di. Me cû sî ol du ğu için, ba na 
me cû sî li ği is te di ği şe kil de ek sik siz ola rak öğ ret ti. Ev de de vam lı 
bir ateş ya nar, biz de ona ta par, sec de eder dik. Ba ba mın ma lı ve 
mül kü çok ol du ğu için, be ni bir ara dı şa rı ya çı kar dı ve; “Yav rum! 
Ben öl dü ğüm za man bu mal la rın sa hi bi sen ola cak sın, onun için, 
git mal la rı nı ve ara zi le ri ni ta nı” de di. Ben de “Pe ki” de yip bah çe-
le ri mi zi do laş tım. 

Bir gün tar la la ra bak ma ya git ti ğim de, bir ki li se ye rast la dım. 
Hı ris ti yan la rın ses le ri ni işit tim, yan la rı na gi din ce içer de ibâ det 
et tik le ri ni gör düm. Ben, da ha ön ce öy le bir şey gör me di ğim den, 
hay ret te kal dım. Çün kü bi zim ibâ de ti miz ateş ya kıp, ona sec de 
et mek ten baş ka bir şey de ğil di. On lar ise, gö rün me yen bir Al lah’a 
ibâ det edi yor lar dı. Ken di ken di me; “Val la hi bun la rın dî ni hak tır ve 
bi zim ki bâ tıl dır” de dim. Ak şa ma ka dar on la rı me rak la sey ret tim. 
Tar la la rı mı za git me den ka ran lık bas ma ya baş la dı. On la ra; “Bu dî-
nin as lı ne re de dir?” de yin ce; “Şam’da dır” de di ler. Son ra; “Şam’a 
git sem be ni de ka bul eder ler mi?” di ye sor du ğum da; “Evet ka bul 
eder ler” di ye ce vap ver di ler. “Siz ler den, ya kın da Şam’a gi de cek 
kim se ler var mı dır?” di ye so run ca; bir müd det son ra bir ker va nın 
gi de ce ğin den bah set ti ler. Ko nuş tu ğum kim se ler az olup, Şam’dan 
İs fe han’a gel miş ler di.

Ben bun lar la meşgûl iken eve git mek te ge cik tim. Be nim dön-
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me di ği mi gö ren ba bam, be ni ara ma ya baş la mış ve adam gön der-
miş. Ara mış lar bu la ma mış lar. On lar te lâş için de iken eve dön düm. 
Ba bam; “Bu za ma na ka dar ne re de idin? Se ni ara ma dı ğı mız yer kal-
ma dı” de di. Ben de; “Ba ba cı ğım! Ben bu gün tar la la rı do laş ma ya 
çık mış tım. Fa kat yol da bir Hı ris ti yan ki li se si ne rast la dım. İçe ri gir-
dim. Bak tım ki; gör me dik le ri ve her şe ye hâ kim ve kâ dir olan bir 
Al lah’a îmân edi yor lar. On la rın ibâ det le ri ne şaş tım kal dım. Ak şa ma 
ka dar on la rı sey ret tim. On la rın dî ni nin hak ol du ğu nu an la dım“ de-
dim. Bu nu du yan ba bam; “Ey oğ lum! Yan lış dü şü nü yor sun, ba ba-
la rı nın ve de de le ri nin dî ni, on la rın dî nin den da ha doğ ru dur. On la-
rın dî ni bo zuk tur. Sa kın al dan ma ve inan ma!” de di. Ben de; “Ha yır, 
on la rın dî ni bi zim kin den da ha ha yır lı dır ve on la rın ki hak, bi zim ki 
bâ tıl dır” de dim. Ba bam, bu na çok kız dı ve be ni el ve ayak la rım dan 
bağ la yıp eve hap set ti. 

Bu du rum da iken, de vam lı Şam’a gi de cek ker van dan ha ber bek-
ler dim. Ni hâ yet Hı ris ti yan râ hip le rin, ker va nı ha zır la dık la rı nı öğ ren-
dim. İp le ri mi çö züp kaç tım ve ker va nın bu lun du ğu ki li se ye git tim. 
Bu ra lar da du ra ma ya ca ğı mı an lat tım ve ker va na ka tı la rak Şam’ın 
yo lu nu tut tum. Şam’da Hı ris ti yan dî ni nin en bü yük âli mi ni sor dum. 
Ba na bi ri ni tâ rif et ti ler, onun ya nı na gi dip hâ li mi an lat tım. Ya nın-
da kal mak is te di ği mi, ken di si ne hiz met ede ceği mi söy le yip, Hı ris-
ti yan lı ğı öğ ret me si ni, Al la hü te âlâ yı ta nıt ma sı nı ri ca et tim. Ka bul 
et miş ti. Ar tık ona hiz met et me ye, ki li se nin iş le ri ni yap ma ya baş la-
mış tım. O da ba na Hı ris ti yan lı ğı öğ re ti yor du. 

Fa kat son ra dan onun kö tü kim se ol du ğu nu an la dım. Çün kü Hı-
ris ti yan la rın, fa kir le re ver mek için ge tir dik le ri sa da ka, al tın ve gü-
müş le ri sak lar, muh taç la ra ver mez di. Tam ye di küp al tın ve gü müş 
bi rik tir miş ti. Bu nu ben den baş ka bi len yok tu. Bir müd det son ra 
ve fât et ti. Hı ris ti yan lar defin için top lan dı lar. On la ra; “Ne den bu na 
bu ka dar hür met edi yor su nuz, o hür me te lâ yık bir in san de ğil dir!” 
de dim. “Sen bu nu ne re den çı ka rı yor sun?” de di ler ve ba na inan-
ma dı lar. Ben de bi rik tir di ği al tın la rın ye ri ni gös ter dim. Ye di küp 
al tı nı ve gü mü şü çı kar dı lar, son ra; “Bu, def ne ve teç hi ze lâ yık bir 
kim se de ğil dir” di ye rek bir ye re atıp üze ri ni taş la ört tü ler. Ye ri ne 
baş ka bi ri si geç ti. ( 137)

137) Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, V, 441; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, I, 371.
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Bu zât ger çek ten ilim sa hi bi zâ hid bir kim se olup, dün yâ ya hiç 
ehem mi yet ver mez di. Âhire te tâ lib bir kim se idi ve hep âhi ret için ça lı-
şır, ge ce-gün düz dâ ima ibâ det eder di. Onu çok sev dim ve uzun za man 
ya nın da kal dım. Hiz me ti ni se ve rek ya par dım. Bir lik te ibâ det eder dik. 

Bir gün ona; “Ey be nim efen dim! Uzun za man dan be ri ya nı nız-
da yım ve si zi çok sev dim. Çün kü Al la hü te âlâ nın emir le ri ne itâ at 
edi yor ve men et tik le rin den ka çı yor su nuz. Ve fât et ti ği niz za man, 
ben ne ya pa yım ba na ne tav si ye eder si niz?” di ye sor dum. Ce vap 
ola rak; “Oğ lum, Şam’da in san la rı ıs lâh ede cek bir kim se kal ma dı. 
Ki me git sen se ni if sâd eder. Fa kat Mu sul’da bir zât var dır, Onu bul-
ma nı tav si ye ede rim” de di. 

Ve fât edin ce, Mu sul’a geç tim, tâ rif et ti ği zâ tı bul dum ve ba şım-
dan ge çen le ri an lat tım. Hiz me ti ne ka bul et ti. O da, di ğer zât gi bi 
çok kıy met li, dün yâ ya düş kün ol ma yan ve de vam lı ibâ det eden bir 
kim se idi. Ona da uzun za man hiz met et tim. Fa kat bir gün has ta-
lan dı. Ve fât za ma nı, ay nı so ru la rı ona da sor dum. Ba na Nu say bin’de 
bir zâ tı tav si ye et ti. Ve fâ tı üze ri ne der hal Nu say bin’e git tim. Söy le-
di ği kim se yi bu lup, ya nın da kal mak is te di ği mi bil dir dim. Ka bul et-
ti, bir müd det de onun hiz me tin de bu lun dum. Has ta la nın ca, be ni 
baş ka bi ri ne gön der me si ni söy le dim. Bu se fer ba na Amu ri ye ad lı 
Rum şeh rin de bu lu nan baş ka bir zâ tı ta rif et ti. Ve fâ tın dan son ra 
Amu ri ye’nin yo lu nu tut tum. Söy le di ği bu şah sı da bu lup, hiz me ti ne 
gir dim ve uzun za man kal dım. 

Onun da ve fâ tı yak laş tı. Be ni bi ri ne ha va le et me si ni ri ca edin ce; 
“Val la hi şim di böy le bir kim se bil mi yo rum. Fa kat âhir za man pey-
gam be ri nin gel me si yak laş tı. O, Arab lar ara sın dan çı ka cak, va ta nın-
dan hic ret edip, taş lık için de hur ma sı çok bir şeh re yer le şe cek. He di-
ye yi ka bul eder sa da ka yı ka bul et mez. İki omu zu ara sın da nü büv vet 
müh rü var dır” di ye rek alâ met le ri ni say dı. Bu zât da vefât edin ce, söy-
le dik le ri ne uya rak Arab di ya rı na git me ye ka rar ver dim.

Amu ri ye’de ça lı şıp, birkaç öküz ile bir mik dâr ko yun sa hi bi ol-
muş tum. Be nî Kelb kabîle sin den bir kâ fi le, Arab bel de si ne gi de cek-
ti. On la ra; “Bu sı ğır ve ko yun lar si zin ol sun, be ni Arab vi lâ ye ti ne gö-
tü rün!” de yin ce, tek li fi mi ka bul edip yan la rı na al dı lar. Vâ diy-ül-Ku râ 
de ni len ye re ge lin ce, iha net edip, kö le dir di ye rek be ni bir Ya hu di ye 
sat tı lar. Ya hu di nin bu lun du ğu yer de hur ma bah çe le ri gör düm. “Âhir 
za man pey gam be ri nin hic ret ede ce ği yer her hal de bu ra sı dır” di-
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ye dü şün düm. Fa kat bir tür lü ısı na ma dım. Bu Ya hu di ye bir müd det 
hiz met et tim. Son ra be ni am ca sı nın oğ lu na sat tı. O da alıp Me-
dî ne’ye ge tir di. Me dî ne’ye va rın ca, bu ra sı nı ön ce den gör müş gi bi 
ısın dım. Ar tık gün le rim Me dî ne’de ge çi yor, be ni sa tın alan Ya hu di-
nin ba ğın da bah çe sin de ça lı şıp, hiz me ti ni gö rü yor dum. Bir ta raf an 
da asıl mak sa dı ma ka vuş ma nın sa bır sız lı ğı için de idim.

Bir gün, bir hur ma ağa cı na çık mış ça lı şı yor dum. Sa hi bim, bi ri 
ile bir ağa cın al tın da ko nu şu yor du. Bir ara; “Evs ve Haz rec ka bî le-
le ri he lâk ol sun lar. Mek ke’den bir kim se Ku ba’ya gel di. Pey gam ber 
ol du ğu nu söy lü yor. Bu ka bî le ler de O’nu ka bûl edip dî ni ne gi ri yor-
lar...” di ye ko nuş tu lar. Ben bu söz le ri işi tin ce, ken dim den ge çer gi bi 
ol dum. Der hal aşa ğı inip, o şah sa; “Ne di yor sun?” de dim. Sa hi bim 
ba na; “Ne yi ne lâ zım, ne den so ru yor sun, sen işi ne bak!” di ye rek bir 
to kat vur du. O gün ak şam olun ca, bir mik tar hur ma alıp, he men 
Ku ba’ya var dım. Re sû lul lah (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di mi zin 
ya nı na gi rip; “Sen sâ lih bir kim se sin, ya nın da da fa kir ler var dır. Bu 
hur ma la rı sa da ka ge tir dim” de dim. 

Re sû lul lah, ya nın da bu lu nan Es hâ ba; “Ge li niz hur ma yi yi niz” 
bu yur du. On lar ye di ler. Fa kat ken di si hiç ye me di. Ken di ken di me; “İş te 
alâ me tin bi ri bu dur. Sa da ka ka bul et mi yor” de dim. Re sû lul lah efen di-
miz Me dî ne’yi teş rif et tik ten son ra bir mik dar hur ma da ha alıp, Re sû-
lul lah’a ge tir dim. “Bu, he di ye dir” de dim. Bu de fa ya nın da ki Es hâb ile 
bir lik te ye di ler. “İş te ikin ci alâ met de çık tı” de dim. Gö tür dü ğüm hur ma 
yir mi beş ci va rın da idi. Hâl bu ki ye nen hur ma çe kir dek le ri bin ka dar dı. 
Re sû lul lah efen di mi zin mû ci ze siy le hur ma art mış tı. Ken di ken di me; 
“Bir alâ met da ha gör düm” de dim. Re sû lul lah’ın ya nı na tek rar git miş-
tim. Ce na ze def ne di yor lar dı. Nü büv vet müh rü nü gör me yi ar zu et ti ğim 
için iyi ce yak laş tım. Be nim mu ra dı mı an la yıp, göm le ği ni kal dır dı. Mü-
bâ rek sır tı açı lın ca, nü büv vet müh rü nü gör düm; he men öp tüm ve ağ-
la dım. O an da Ke li me-i şe hâ de ti söy le ye rek müs lü man ol dum. 

Son ra da Re sû lul lah’a, ba şım dan ge çen hâ di se le ri bir bir an lat-
tım. Hâ li me ta ac cüb edip, bu nu Es hâb-ı ki râ ma da an lat ma mı emir 
bu yur du lar. Es hâb-ı ki râm top lan dı, ben de ba şım dan ge çen le ri en 
in ce te fer ru atı na ka dar an lat tım...”( 138)

Sel mân-ı Fâ ri sî îmân et ti ği za man, Arab li sâ nı nı bil me di ği için, 

138) Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, V, 441; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, I, 371.
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ter cü man is te miş ti. Ge len Ya hu di ter cü man, onun sev gi li Pey gam-
be ri mi zi med het me si ni ak si şe kil de söy lü yor du. O es na da Ceb râ il 
(aley his se lâm) ge lip, Hazret-i Sel mân’ın söz le ri ni doğ ru ola rak Re-
sû lul lah’a bil dir di. Ya hu di du ru mu an la yın ca, Ke li me-i şe hâ det ge-
ti re rek müs lü man ol du.

Sel mân-ı Fâ ri sî, müs lü man ol duk tan son ra, kö le li ğe bir müd det 
da ha de vam et ti. Sev gi li Pey gam be ri mi zin; “Ken di ni kö le lik ten 
kur tar yâ Sel mân” bu yur ma sı üze ri ne, sâ hi bi ne gi dip, âzâd ol mak 
is te di ği ni söy le di. Bu na zor la ra zı olan Ya hu di, üç yüz hur ma fi da nı 
di ke rek ye tiş ti rip, hur ma ve rir hâ le ge tir me si ve kırk ruk ye al tın (o 
za man ki öl çü ye gö re bir mik dar al tın) ver me si şar tıy la ka bul et ti.

Bu nu, Re sû lul lah efen di mi ze ha ber ver di. O da, Es hâ bı’na; “Kar-
de şi ni ze yar dım edi niz” bu yur du. Onun için üç yüz hur ma fi da-
nı top la dı lar. Re sû lul lah efen di miz; “Bun la rın çu kur la rı nı ha zır 
edip, ta mam olun ca ba na ha ber ver” bu yur du. Çu kur la rı ha-
zır la yıp, ha ber ve rin ce, teş rif edip fi dan la rı ken di mü bâ rek el le riy le 
dik ti. Bir ta ne si ni de Hazret-i Ömer dik miş ti. Hazret-i Ömer’in dik-
ti ği hâ riç, hep si Al la hü te âlâ nın iz ni ile, o se ne hur ma ver di. Re sû-
lul lah efen di miz o bir ta ne yi de sö küp, ken di mü bâ rek eli ile ye ni-
den dik ti ve dik ti ği an da hur ma ver di.

Sel mân-ı Fâ ri sî haz ret le ri an lat tı ki: “Bir gün, bir zât be ni arı yor 
ve; “Sel mân-ı Fâ ri sî Mü kâ teb-i fa kîr (efen di si ile hür ri ye ti ne ka vuş-
mak için bel li bir mik dar da an la şan kö le) ne re de dir?” di ye so ru yor-
du. Be ni bul du ve elin de bu lu nan yu mur ta bü yük lü ğün de ki al tı nı 
ver di. Bu nu alıp Pey gam be ri mi ze git tim ve du ru mu ar zet tim.

Re sû lul lah al tı nı tek rar ba na ve rip; “Bu al tı nı al bor cu nu öde!” 
bu yur du. Ben; “Yâ Re sû lal lah! Bu al tın Ya hu di nin is te di ği ağır lık ta 
de ğil” de yin ce, Re sû lul lah efen di miz o al tı nı alıp, mü bâ rek di li nin 
üze ri ne sür dü. “Al bu nu! Al la hü te âlâ bu nun la se nin bor cu nu 
edâ eder” bu yur du. Al lah hak kı için o al tı nı tart tım, is te ni len ka-
dar dı. Onu da gö tü rüp ver dim. Böy le ce kö le lik ten kur tul dum.”( 139) 

Sel mân-ı Fâ ri sî bu gün den son ra, Es hâb-ı suf e ara sı na ka tıl dı.

ME LEK LER DİN LE MEK İÇİN GE LİR Dİ
Pey gam be ri miz (sal lal la hü aley hi ve sel lem) Kur’ân-ı ke rî mi öy le 

139) Buhârî, Fezâil-üs-Sahabe, 81;  Beyhekî, Delâil-ün-nübüvve, I, 467.
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gü zel, öy le tat lı ve te’sir li okur du ki, O’nu din le yen gayr-i müs lim-
ler de hay ran ka lır lar dı. O’nu din le ye rek müs lü man olan la rın sa yı sı 
çok tu. Hazret-i Be râ bin Âzib an lat tı ki: “Bir yat sı na ma zın dan son ra 
Re sû lul lah efen di mi zi, Tîn sû re si ni okur ken din le miş tim, öy le gü zel 
oku yor du ki, se si ve oku yu şu O’ndan da ha mü kem mel olan bir kim-
se din le miş de ğil dim.”

Es hâb-ı ki râm ara sın da se si çok gü zel olan, Kur’ân-ı ke rî mi okur-
ken ağ la yan ve ağ la tan lar pek çok tu. Bun lar dan bi ri si, Üseyd bin Hu-
dayr idi. Bir ge ce, atı nı ya nı na bağ la yıp, Be ka ra sû re si ni oku ma ya baş-
la dı. Okur ken at bir den bi re ürk tü. Hazret-i Üseyd sus tu, at sâ kin leş ti. 
Oku ma ya baş la dı, at yi ne ürk tü. Su sun ca sâ kin leş ti. Tek rar oku ma ya 
baş la yın ca, yi ne ürk tü. Üseyd bin Hu dayr’ın oğ lu Yah ya, ata ya kın bir 
yer de ya tı yor du. Atın, ço cu ğa bir za rar ver me sin den en di şe ede rek, 
oku ma yı bı rak tı. Gök yü zü ne bak tı ğın da, be yaz bu lut göl ge si ne ben ze-
yen bir si sin için de, kan dil gi bi pa rıl da yan şey ler far ket ti. Oku ma yı ke-
sin ce, o pa rıl da yan şey le rin se ma ya doğ ru yük se le rek git ti ği ni gör dü. 

Sa bah olun ca, sev gi li Pey gam be ri mi zin hu zûr-ı şerîf e ri ne gi dip, 
ba şın dan ge çen le ri an lat tı. Re sû lul lah efen di miz; “On la rın ne ol-
du ğu nu bi li yor mu sun?” di ye so run ca, Hazret-i Üseyd; “Anam-
ba bam sa na fe dâ ol sun yâ Re sû lal lah! Bil mi yo rum” di ye ce vap ver-
di. Pey gam ber efen di miz bu yur du ki: “On lar me lek ler idi. Se nin 
se si ne yak laş mış lar dı. Eğer oku ma ya de vam et sey din, sa-
ba ha ka dar se ni din ler ler, in san lar da on la rı gö rür ve sey re-
der ler di. On lar, hal kın göz le rin den giz len mez ler di.”

Kur’ân-ı ke rî mi pek ya nık oku yan lar dan bi ri de Hazret-i Ebû 
Bekr-i Sıd dîk idi. Na maz kı lar ken oku ma ya baş la yın ca, ken di ni tu-
ta maz, mü bâ rek göz le rin den yaş lar bo şa nır dı. Gö ren ler bu hâ li ne 
hay ran olur lar dı. Bir gün müş rik ler top la nıp; “Bu kim se, pey gam be-
rin ge tir dik le ri ni ya nık ya nık oku ya rak ağ lı yor. Ço cuk la rı mız ve ka-
dın ları mı zın onun bu hâ li ne mef un olup, müs lü man ol ma la rın dan 
kor ku yo ruz” de miş ler di.

AB DUL LAH BİN SE LÂM’IN MÜSLÜMAN OLMASI
Sev gi li Pey gam be ri mi zin mü bâ rek ce mâ li ni gö re rek, O’na âşık 

olan lar dan, mü bâ rek söz le ri ni ve oku du ğu Ku rân-ı ke rî mi din le yin-
ce, hay ran ka lıp müs lü man olan lar dan bi ri de Ab dul lah bin Se lâm 
haz ret le ri dir.
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Tev rât ve İn cîl’i iyi bi len Ab dul lah bin Se lâm, îmân et me den ön-
ce bir Ya hu di âli mi idi. Ken di si, müs lü man olu şu nu şöy le an la tır: 
“Ben Tev rât’ı ve izah la rı nı ba bam dan oku yup öğ ren miş tim. Bir gün 
ba bam, âhir za man da ge le cek olan pey gam be rin sı fat la rı, alâ met-
le ri ve ya pa ca ğı iş le ri ba na an lat tı ve; “Eğer O, Hâ rûn ev lâ dın dan 
ge le cek olur sa, O’na tâ bi olu rum; yok sa tâ bi ol mam!” de di ve Re-
sû lul lah’ın Me dî ne’ye ge li şin den ön ce öl dü.

Re sû lul lah’ın Mek ke’de nü büv ve ti ni îlân et ti ği ni işit ti ğim va kit, 
O’nun sı fat la rı nı, is mi ni ve ge le ce ği vak ti bi li yor dum. Bu se bep le, 
O’nu göz le yip dur dum. Re sû lul lah’ın Me dî ne ya kı nın da Ku ba de-
ni len yer de ki Amr bin Avf oğul la rı nın evin de mi sâ fir ol du ğu nu bi-
rin den öğ re nin ce ye ka dar bu hâ li mi Ya hu di ler den sak la yıp sus tum.

Bir gün bah çem de hur ma ağa cın dan yaş hur ma top lar ken, Nâ-
dir oğul la rın dan bi ri si, “Bu gün, Arab la rın ada mı gel di” di ye ba ğır dı. 
Be ni bir tit re me al mış tı. He men; “Al la hü ek ber” di ye rek tek bir ge-
tir dim. O an da ha lam Hâ li de bin ti Hâ ris, ağa cın al tın da otu ru yor du. 
Çok yaş lı bir ka dın dı. Tek bi ri mi işi tin ce; “Al lah eli ni bo şa çı kar sın ve 
se ni um du ğu na ka vuş tur ma sın. Val la hi sen, Mu sa bin İm rân’ın ge-
le ce ği ni işit sey din bun dan faz la se vin mez din!” di ye rek ba na çı kış tı. 
Ona; “Ey ha la! O, val la hi Mû sa bin İm rân’ın kar de şi dir ve O’nun gi bi 
bir pey gam ber dir. O’nun yo lun da dır ve O’nun gön de ril di ği tev hîd ile 
gön de ril miş tir” de dim. 

Bu nun üze ri ne ba na; “Ey kar de şi min oğ lu! Yok sa O, kı ya me te 
ya kın gön de ri le ce ği bi ze bil di ri len pey gam ber mi dir?” de di. “Evet” 
de dim, “öy ley se hak lı sın” de di.( 140)

Re sû lul lah Me dî ne’ye hic ret et ti ği za man, O’nu gör mek için he-
men hal kın ara sı na ka rış tım. Mü bâ rek ce mâ li ni, nûr lu yü zü nü gö rür 
gör mez; “O’nun yü zü ya lan cı bir yüz ola maz!” de dim. Re sû lul lah, 
top la nan in san la ra İs lâ mi yet’i an la tı yor, na sî hat ler ve ri yor du. Bu ra-
da Re sû lul lah’dan işit ti ğim ilk ha dîs-i şe rîf şu dur:

“Se lâ mı ara nız da ya yı nız, aç kim se le ri do yu ru nuz, sı la-i 
rahm ya pı nız (ya kın akrabâ la rı ziyâ ret edi niz), in san lar uy ku da 
iken na maz kı lı nız. Böy le ce Cen net’e se lâ met le gi rer si niz.”

Fahr-i âlem (sal lal la hü aley hi ve sel lem), be ni nü büv vet nû ru ile 
ta nı yıp; “Sen, Me dî ne âli mi îbn-i Se lâm mı sın?” bu yur du, ben 

140) Beyhekî, Delâil-ün-nübüvve, II, 400; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, II, 373.
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de; “Evet” de yin ce, sev gi li Pey gam be ri miz; “Yak laş” bu yu ra rak, şu 
su âli sor du: “Ey Ab dul lah! Al la hü te âlâ için söy le! Tev rat’ta 
be nim va sıf a rı mı oku yup öğ ren me din mi?” Ben de; “Al la hü 
te âlâ nın sı fat ları ne ler dir, söy ler mi si niz?” de dim. Bu su âle kar şı lık, 
Re sû lul lah bi raz bek le di ve Ceb râ il (aley his se lâm) İh lâs sû re si ni in-
dir di: Re sû lul lah efen di mi zin oku du ğu bu sû re yi işi tin ce, Pey gam-
be ri mi ze he men: “Evet yâ Re sû lal lah! Doğ ru söy lü yor sun, şe hâ det 
ede rim ki, Al la hü te âlâ dan baş ka ilâh yok tur. Sen O’nun ku lu ve 
Re sû lü sün” di ye rek Ke li me-i şe hâ det ge ti rip müs lü man ol dum.”

Son ra; “Yâ Re sû lal lah! Ya hu di ler; in sa nı hay re te dü şü re cek ka dar 
ya lan söy le yen, asıl sız is nâd ve if i râ lar da bu lu nan zâ lim bir mil let tir. 
Eğer sen be nim se ci ye ve her hâ li mi on lar dan so rup öğ ren me den 
ön ce, on lar be nim müs lü man ol du ğu mu du yup öğ re nir ler se, mu-
hak kak si zin ya nı nız da ba na, ak la gel me yen if i ra lar da bu lu nur lar. 
Siz, ön ce be ni on lar dan so ru nuz!” de dim ve evin bir ta ra fı na sak-
lan dım. Be nim pe şim den Ya hu di le rin ile ri ge len le rin den bir grup 
içe ri gir di. Re sû lul lah efen di miz, Ya hu di le re; “Ara nız da ki Ab dul-
lah bin Se lâm, na sıl bir kim se dir?” di ye sor du. Ya hu di ler de; “O 
bi zim en yük sek âli mi miz ve en bü yük âli mi mi zin de oğ lu dur! İbn-i 
Se lâm bi zim en ha yır lı mız ve en ha yır lı mı zın da oğ lu dur!” de di ler. 
Bu nun üze ri ne Re sû lul lah efen di miz, Ya hu di le re; “Eğer o müs lü-
man ol duy sa, siz bu na ne der si niz?” di ye sor du. Ya hu di ler; “Al-
lah onu böy le bir şey den ko ru sun!” di ye kar şı lık ver di ler.

O sı ra da sak lan dı ğım yer den çı kıp; “Ey Ya hu di top lu lu ğu! Al la hü 
te âlâ dan kor ku nuz! Si ze ge le ni ka bul edi niz. Al la hü te âlâ ya ye mîn 
ede rim, siz de bi lir si niz ki; eli niz de ki Tev rât’ta is mi nin ve sı fat la rı-
nın ya zı lı ol du ğu nu gör dü ğü nüz Al la hü te âlâ nın re sû lü bu dur. Ben 
şe hâ det ede rim ki, Al la hü te âlâ dan baş ka ilâh yok tur. Yi ne şe hâ det 
ede rim ki, Mu ham med (aley his se lâm) O’nun ku lu ve resûlü dür” di-
ye rek O’nu tas dik et tim. 

Bu nun üze ri ne Ya hu di ler; “O bi zim en kö tü müz dür ve en kö-
tü mü zün de oğ lu dur!” di ye rek çe şit li ku sur lar ve if i râ lar da bu lu-
nup be ni kö tü le di ler. Ben; “Zâ ten kork tu ğum bu idi. Yâ Re sû lal lah! 
Ben on la rın zâ lim, ya lan cı, kö tü lük ten çe kin me yen, if i ra cı bir mil let 
ol du ğu nu si ze ha ber ver me miş miy dim? İş te hep si or ta ya çık tı!” 
de dim. Re sû lul lah Ya hu di le re; “Bi rin ci şe hâ de ti niz bi ze kâ fi dir, 
ikin ci si ise lü zum suz dur” bu yur du. Bu nun üze ri ne he men evi me 
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dön düm. Ai le mi ve akrabâ la rı mı İs lâ mi yet’e dâvet et tim. Ha lam da 
dâ hil hep si müs lü man ol du lar.( 141)

Be nim îmân et mem, Ya hu di le ri çok kız dır dı. Bu nun için be ni sı-
kış tır ma ya baş la dı lar. Hat tâ Ya hu di âlim ler den bâ zı la rı; “Arab lar dan 
pey gam ber çık maz, se nin ada mın hü küm dar dır” di ye rek, be ni İs lâ-
mi yet’ten vaz ge çir me ğe kal kış tı lar, fa kat mu vaf ak ola ma dı lar.”

Ken di si ile bir lik te; Sa’le be bin Sa’ye, Üseyd bin Sa’ye, Esed bin 
Übeyd ve bâ zı Ya hu di ler sa mi mî ola rak müs lü man ol du lar. Fa kat 
bâ zı Ya hu di âlim le ri; “Mu ham med’e yal nız bi zim şer li le ri miz inan dı. 
Eğer on lar ha yır lı la rı mız dan ol sa lar dı, ata la rı nın dî ni ni bı rak maz lar-
dı” de di ler. Bu nun üze ri ne Al la hü te âlâ, on la ra ce vap ola rak âyet-i 
ke rî me in di rip, me âlen bu yur du ki: “On la rın (ehl-i ki tâ bın) hep si 
bir de ğil dir. Ehl-i ki tâ bın için de ibâ det ve tâ at te bu lu nan bir 
ce mâ at var dır ki, on lar ge ce va kit le rin de sec de ye ka pa na-
rak Al la hü te âlâ’nın âyet le ri ni okur lar.” ( 142) 

YÂ RABBİ! MEDİNEYİ’DE BİZE SEVDİR
Hic re tin bi rin ci se ne sin de, En sâr’dan Es’ad bin Zü râ re, Be râ bin 

Ma’rûr, Kül süm bin Hidm, Mu hâ cir ler den Os man bin Maz’ûn vefât 
et ti. Ay rı ca, Me dî ne’nin ha va ve su yu nun te’si ri ne da ya na ma yan 
Hazret-i Ebû Bekr ile Bi lâl-i Ha be şî (ra dı yal la hü anhüm) sıt ma has-
ta lı ğı na tu tul du lar. Bu nun üze ri ne Re sû lul lah (sal lal la hü aley hi ve sel-
lem); “Yâ Rab bî! Mek ke’yi sev dir di ğin gi bi Me dî ne’yi de bi ze 
sev dir ve bu ra da bi ze be re ket ve rı zık bol lu ğu ver” di ye duâ 
et ti ler. Ce nâb-ı Hak da du âsı nı ka bul bu yu rup, Mu hâ cir le re Me dî ne’yi 
sev dir di.

Yine hicretin birinci senesinde kafirlerle savaşa izin verildi. Pey-
gam ber efen di miz (sal lal la hü aley hi ve sel lem)in biz zat iş ti râk et-
tik le ri Eb vâ, Ved dân ga zâ la rı bu se ne de ya pıl mış tır. İkin ci yı lın baş-
la rın da; Bu vât, Sa fe vân, Zü lu şey re ga zâ la rı bun la rı tâ kib et miş ve 
bu ga zâ lar da sa vaş vukû bul ma mış tır.

İLK YA ZI LI AND LAŞ MA
Mek ke li müş rik ler boş dur mu yor, Re sû lul lah efen di mi ze, Mek-

ke’ de ya pa ma dık la rı nı Me dî ne’de yap ma ya kal kı şı yor lar dı. Me dî ne li 

141) Beyhekî, Delâil-ün-nübüvve, II, 400; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, II, 373.

142) Âl-i İmrân sûresi, 3/113.
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müş rik le re teh dit mek tup la rı gön der dik le ri gi bi, Me dî ne’de ki Ya hu di 
ka bî le le ri ne de teh did ler le do lu mek tup lar ve ha ber ler gön de ri yor-
lar dı. On la rın bu teh did le ri, Ya hu di le rin, Re sû lul lah efen di mi ze yak-
laş ma la rı na se bep ol du.

Bu sı ra da Ya hu di ler, Re sû lul lah efen di mi zin huzûru na ge lip; “Si-
zin le sulh yap ma ya gel dik. Bir and laş ma ya pa lım da bir bi ri mi ze za-
ra rı mız ol ma sın” de di ler. Pey gam be ri miz de on lar la el li beş mad de-
lik bir and laş ma yap tı ki, alı nan bu ka rar la rın bâ zı la rı şöy le dir:

1- Bu and laş ma; Re sû lul lah Mu ham med (aley his se lâm) ta ra-
fın dan Mek ke li ve Me dî ne li müs lü man lar la, on la ra tâ bi olan lar ve 
son ra dan il ti hâk eden ler ve on lar la be ra ber sa va şan lar ara sın da ya-
zı lan bir bel ge dir.

2- Şüp he siz ki, bun lar di ğer in san lar dan ay rı bir ce mâ at tir.

3- Her ka bî le, esir le ri nin kur tul ma lık ak çe le ri ni (müs lü man lar 
ara sın da ki ada le te gö re) or tak la şa öde ye cek ler dir.

4- Müs lü man lar, ken di ara la rın da ka rı şık lık çı ka ran kim se le re, 
ev lat la rı bi le ol sa, kar şı cep he ala cak lar dır.

5- Ya hu di ler den müs lü man la ra tâ bi olan lar, her han gi bir zul me 
uğ ra ma ya cak la rı gi bi, on la ra yar dım da edi le cek dir.

6- Ya hu di ler, müs lü man lar la be râ ber bir grup teş kil ede cek, 
her kes ken di dî ni nin îcâb la rı nı ye ri ne ge ti re cek tir.

7-Ya hu di ler den hiçbi ri si, Mu ham med (aley his se lâm)ın iz ni ol-
ma dan as ke rî bir se fe re çı ka ma ya cak tır.

8- Hiçbir kim se, an laş tı ğı kim se ye kö tü lük et me ye cek, zul me 
uğ ra ya na mut la ka yar dım edi le cek tir.

9- Me dî ne vâ di si, bu and laş ma yı ya pan lar için do ku nul maz, ha-
ram böl ge dir.

10- Mek ke li müş rik ler ve on la ra yar dım eden ler hiçbir sû ret te 
hi mâ ye edil meye cek ler dir.

11- Me dî ne’ye hü cûm ede cek kim se le re kar şı, Müs lü man lar ile 
Ya hu di ler, ara la rın da yar dım la şa cak lar dır.

Ya hu di ler, bu and laş ma ile (gö rü nüş te) müs lü man lar la dost luk 
ya pa cak lar, on la ra kin tut ma ya cak ve düş man lık ta bu lun ma ya cak-
lar dı.
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EY HA BÎ BÎM! MAH ZÛN OL MA!..
Re sû lul lah efen di mi zin hic re tin den ön ce, Me dî ne’de bu lu nan 

Haz rec ka bî le si nin re isi Ab dul lah bin Übey, Me dî ne’ye hü küm dar se-
çi le cek ti. Aka be bî’at la rı, da ha son ra da hic ret hâ di se siy le Evs ve 
Haz rec ka bî le le ri nin ço ğu müs lü man olun ca, Ab dul lah bin Übey’in 
hü küm dar lı ğı ger çek leş me di. Bu se bep le Ab dul lah bin Übey, baş ta 
Pey gam ber efen di mi ze ve Mu hâ cir olan Es hâb-ı ki râ ma, son ra Me dî-
ne li sa hâ be ye diş bi li yor, fa kat düş man lı ğı nı açık ça gös te re mi yor du. 
Ken di si gi bi birkaç kim se ile, mü nâ fık lar züm re si ni te şek kül et tir di. 

Bun lar, müs lü man la rın ya nın da İs lâm dî ni ne gir dik le ri ni söy lü yor, 
fa kat ar ka la rın dan alay edi yor lar dı. Giz li den giz li ye ni fak to hum la-
rı ek me ye ve fit ne çı kar ma ya baş la dı lar. Bun da öy le ile ri git ti ler ki, 
Fahr-i âlem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di mi zin mü bâ rek söz-
le ri ni ter si ne nak let me ye ve de ğiş tir me ye kalk tı lar.

Düş man lık la rı nı için de sak lı yan Ya hu di ler, Pey gam ber efen di-
miz le bir and laş ma im za la dı lar. Pey gam ber efen di mi ze grup lar hâ-
lin de gel di ler. Ken di le rin ce çok zor olan so ru lar sor du lar. Al dık la rı 
ce vap lar dan O’nun, hak pey gam ber ol du ğu nu an la dı lar. Fa kat inâd 
ve kıs kanç lık la rın dan îmân et me di ler. Bu nun üze ri ne sev gi li Pey-
gam be ri miz; “Ba na Ya hu di âlim le rin den on ki şi îmân et miş 
ol say dı, Ya hu di le rin hep si îmân eder ler di” bu yur du lar. 

Re sû lul lah efen di mi zin böy le mah zûn ol ma sı nı, Al la hü te âlâ 
şu âyet-i ke rî me siy le te sel lî ey le di: “(Ey Ha bî bim!) Ey şan lı Re-
sûl! Kalb le riy le inan ma dık la rı hâl de, ağız la rıy la inan dık di-
yen ler le (mü nâ fık lar la) Ya hu di ler den kü für için de ko şu şan lar, 
se ni mah zûn et me sin. On lar, dur ma dan ya lan din le yen ler ve 
se nin huzûru na gel me yen baş ka bir ka vim (Hay ber Ya hu di le ri) 
için, (Ku rey zâ oğul la rın dan) ca sus luk eden ler dir. Ke li me le ri (Al-
la hü te âlâ ta ra fın dan) yer le ri ne kon duk tan son ra de ğiş ti rir ler. 
“Eğer si ze şu (fet vâ) ve ri lir se onu ka bûl edin, ve ril mez se sa-
kı nın” der ler. Al la hü te âlâ, ki min fit ne ye düş me si ni di ler se, 
ar tık sen, Al la hü te âlâ nın irâ de si ni ön le me ye hiçbir su ret te 
muk te dir ola maz sın. On lar öy le kim se ler dir ki, Al la hü te âlâ, 
(on la rın) kalb le ri ni te miz le mek di le me miş tir. On la ra, dün yâ da 
ha kîr ve pe ri şân lık; âhiret te de pek bü yük bir azâb var dır.”( 143)

143) Mâide sûresi, 5/41.
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Ya pı lan and laş ma se be biy le, sa hâ be den bâ zı la rı, kom şu la rı olan 
Ya hu di ler le dost luk kur muş lar dı. Al la hü te âlâ, on la rı da bun dan men 
ede rek bu yur du ki: “Ey îmân eden ler! Din kar deş le ri niz den baş-
ka sı nı (kâ fir ve mü nâ fık la rı) dost edin me yin. On lar si ze fe na lık 
yap mak ta, fe sat çı kar mak ta ku sur et mez ler ve sı kın tı ya gir-
me ni zi ar zu eder ler. On la rın si ze kar şı olan kin ve düş man lık-
la rı, ağız la rın dan dı şa rı dö kül müş tür. Kalb le rin de giz le dik le ri 
düş man lık ise da ha bü yük tür. On la rın düş man lık la rı na dâ ir 
âyet le ri açık la dık, eğer dü şü nür an lar sa nız...”( 144)

Mek ke li müş rik ler, Me dî ne’de ki müş rik le ri, mü nâ fık la rı, Ya hu di-
le ri ve Me dî ne’nin çev re sin de ki kabîle le ri dur ma dan tah rik ve teh-
di de de vam edi yor lar dı. Bir an ön ce İs lâm’ın nû ru nu sön dür me ye 
ça lı şı yor lar, sev gi li Pey gam be ri mi zin mü bâ rek vü cû du nu or ta dan 
kal dır ma nın yol la rı nı arı yor lar dı.

Mü nâ fık la rın ve müş rik le rin bu şe kil de ki ha re ket le ri ne kar şı, Re-
sû lul lah efen di miz hep sulh yo lu na gi di yor du. Es hâb-ı ki râm dan bâ-
zı la rı, ar tık düş ma na kar şı çık ma nın lâ zım gel di ği ne ina nı yor ve; “Yâ 
Rab bî! Bi zim için, se nin yo lun da, şu müş rik ler le mü câ de le et mek-
ten da ha kıy met li bir şey yok tur. Bu Ku reyş li müş rik ler ki, Ha bî bi nin 
pey gam ber li ği ni ya lan la dı lar ve Mek ke’den çık ma ya mec bûr et ti ler. 
Al lah’ım! Her hâl de on lar la harp et me mi ze mü saa de eder sin!..” di ye 
duâ edi yor lar dı. 

Re sû lul lah efen di miz ise, bu yol da Al la hü te âlâ nın em ri ni bek li-
yor, ne bu yu ru lur sa ona gö re ha re ket edi yor du. Ar tık za ma nı gel miş-
ti. Ceb râ il (aley his se lâm)ın ge tir di ği va hiy de buy ru lu yor du ki: “Si ze 
kar şı harb açan lar la, siz de Al la hü te âlâ nın yo lun da çar pı şın. 
Fa kat had di te câ vüz edip, aşı rı git me yin. (Si zin le sa vaş ma yan la-
ra do kun ma yın. Sa vaş dık la rı sû ret de de ka dın la rı, ço cuk la rı, ih ti yar la rı 
öl dür me yin. İş ken ce yap ma yın.) Mu hak kak ki, Al la hü te âlâ aşı rı 
gi den le ri sev mez. On la rı (kâ fir le ri) ne re de bu lur sa nız öl dü rün. 
On lar si zi (Mek ke’ den) çı kar dık la rı gi bi, siz de on la rı çı ka rın. 
On la rın şirk fit ne le ri, adam öl dür mek ten da ha kö tü dür. On lar 
Mes cid-i Ha ram’da si zin le çar pış ma dık ça, siz de ora da, ken-
di le riy le harb et me yin. Fa kat, on lar si zi ora da öl dü rür ler se, siz 
de on la rı ora da öl dü rün. Kâ fir le rin ce za sı böy le dir. Eğer on lar, 

144) Âl-i İmrân sûresi, 3/118.



202

Al la hü te âlâ yı in kâr dan ve mu ha re be den vaz ge çer ler se, (siz de 
bı ra kın. Zi râ) mu hak kak ki, Al la hü te âlâ pek çok mağfiret ve 
mer ha met edi ci dir.”( 145)

Da ha son ra gön de ri len bir âyet-i ke rî me de de buy rul du ki: “Şirk 
fit ne sin den eser kal ma yın ca ya ve din de yal nız Al la hü te-
âlâ nın olun ca ya (yal nız Al la hü te âlâ ya ibâ det edi lin ce ye) ka dar, o 
müş rik ler le harb edin. (Şirk den) vaz ge çer ler se, (on la ra zu lüm 
yok dur.) Ar tık düş man lık (ce zâ) an cak zâ lim ler üze ri ne dir.” ( 146)

SERİYYELER
Fahr-i kâ inat (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz, Me dî ne’nin 

asâ yi şi ni ko ru mak, düş man la rın du ru mu nu kont rol et mek için se riy-
ye ler yâ ni kü çük as ke rî bir lik ler ter tip le di. Bu se riy ye le re ka tı lan la rın 
sa yı sı, beş ile dört yüz ara sın da de ği şir di. Pey gam ber efen di mi zin 
ka tıl dı ğı ve biz zat ida re et ti ği sa vaş la ra da ga zâ de nir di. Sev gi li 
Pey gam be ri miz, düş ma nın ânî sal dı rı la rı nı ön le mek için, Me dî ne’de 
nö bet tut ma usû lü nü ko ya rak, ge rek li em ni yet ted bi ri al dı.

Müş rik le ri, ticâ rî ve ik ti sa dî yön den za yıf dü şür mek ve yo la ge tir-
mek lâ zım dı. Bu nun için Su ri ye ti câ ret yol la rı nı kes me le ri îcâ p e di-
yor du. Bu sı ra da, bir müş rik ker va nı nın Me dî ne ya kın la rın dan geç-
mek te ol du ğu işi til di. Sev gi li Pey gam be ri miz, der hal se fer ha zır lı ğı 
ya pıl ma sı nı em re dip, otuz sü vâ ri nin ba şı na Hazret-i Ham za’yı ku-
man dan tâ yin et ti. Ken di si ne, Al la hü te âlâ dan kork ma yı, em ri al tın-
da bu lu nan la ra iyi dav ran ma yı tav si ye bu yur duk tan son ra; “Al la hü 
te âlâ nın yo lun da, Al la hü te âlâ nın is mi ni ana rak ga zâ ya çı-
kı nız! Al la hü te âlâ yı ta nı ma yan lar la çar pı şı nız...” bu yur du lar. 
Hazret-i Ham za’ya, be yaz bir bay rak ve re rek uğur la dı lar.

Hazret-i Ham za, em rin de ki sü vâ ri ler le, üç yüz sü vâ ri nin ko-
ru du ğu müş rik ker va nı na doğ ru ha re ke te geç ti. Ker van; Şam’dan 
Mek ke’ye git mek üze re Sîfr-ül-Bahr de ni len ye re ge lin ce, mü câ-
hid ler le kar şı laş tı lar. Şan lı sa hâ bî ler, der hal sa vaş dü ze ni ne gi re rek 
çar pış ma ya ha zır lan dı lar. O sı ra da, ora da bu lu nan Mec dî bin Amr 
el-Cü he nî, ye ti şip ara ya gir di. Mec dî bin Amr el-Cü he nî, iki ta ra-
fın da müt te fi ki idi. Müs lü man la rın sa yı ca çok az, müş rik le rin pek 
faz la ol duk la rı nı gö rüp, müs lü man la rın ye ni le bi le cek le ri ni dü şün dü. 

145) Bakara sûresi, 2/190-192.

146) Bakara sûresi, 2/193.
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Müs lü man dev le ti nin ile le bet de va mı nı uma rak ara bu lu cu luk edip, 
iki ta ra fı çar pış mak tan vaz ge çir di. Son ra, Hazret-i Ham za ve ar-
ka daş la rı Me dî ne’ye ge ri dön dü ler. Mec dî’ nin ha re ke ti, Pey gam ber 
efen di mi ze ar z e di lin ce, mem nu ni ye ti ni bil di re rek; “Mü bâ rek, iyi 
ve doğ ru bir iş yap mış tır” bu yur du lar.( 147)

Bun dan son ra se riy ye le rin ar ka sı ke sil me di. Ubey de bin Hâ ris 
haz ret le ri nin em ri ne alt mış ve ya sek sen ka dar mü câ hid ve ri le rek, 
Ra big’e gön de ril di. Müş rik ler, müs lü man lar dan kor ka rak se lâ me ti 
kaç mak ta bul du lar.( 148)

Pey gam ber efen di miz bir gün, Ku reyş müş rik le ri ni gö zet le mek 
üze re, Nah le’ye se riy ye ter tip et mek is te di ler. Gön de ri le cek as ker le re 
de Ebû Ubey de bin Cer rah haz ret le ri ni ku man dan yap ma yı is te di ler. 
Ebû Ubey de bin Cer rah, bu em ri alın ca, Pey gam be ri miz den uzak kal-
ma nın acı sıy la ağ la ma ya baş la dı. Re sû lul lah (sal lal la hü aley hi ve sel-
lem) onun ye ri ne Ab dul lah bin Cahş haz ret le ri ni emir tâ yin et ti ler.( 149)

Ab dul lah bin Cahş, İs lâ mi yet’i he ye can la ya şa yan zât lar dan dı. 
Müs lü man ol du ğu za man, kâ fir ler ken di si ne ak la gel me dik iş ken ce 
yap ma la rı na rağ men, on la ra îmân gü cü ile kar şı koy muş, ezâ ve ce-
fâ la rı na me ta net le kat lan mış tı. Bu se bep le Pey gam ber efen di miz, 
onun için Es hâ bı na; “...Aç lı ğa ve su suz lu ğa en çok da ya nan 
ve kat la na nı nız dır” bu yur muş tu. Ab dul lah bin Cahş, Re sû lul lah 
efen di mi zin şe hîd ler için ver di ği müj de le ri du ya rak, hep şe hâ de te 
can at mış tı. Harp ler de en ön de kah ra man ca çar pı şır dı.

Hazret-i Ab dul lah bin Cahş der ki: “O gün, Resûl (aley his se lâm), 
yat sı na ma zı nı kı lın ca, be ni ya nı na ça ğır dı. “Sa bah er ken den ya-
nı ma gel. Si lâ hın da ya nın da ol sun. Se ni bir ta ra fa gön de-
re ce ğim” bu yur du. 

Sa bah olun ca, mes ci de git tim. Kı lı cım, ya yım, ok ve çan tam 
üze rim de, kal ka nım da ya nım da idi. Re sûl (aley his se lâm), sa bah na-
ma zı nı kıl dır dık tan son ra evi ne dön dü ler. Ben da ha ön ce gel di ğim 
için ka pı nın önün de bek li yor dum. Mu hâ cir ler den be nim le gi de cek 
birkaç ki şi bul du. “Se ni bu ki şi le rin üze ri ne ku man dan tâ yin 

147) Vâkıdî, el-Megâzî, I, 9; el-Kilâ’î, el-İktifâ, II, 6; Şemseddin Şâmî, Sübülü’l-Hüdâ, 
s, VI, 11.

148) Vâkıdî, el-Megâzî, I, 10; İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 7; el-Kilâ’î, el-İktifâ, II, 3-4.

149) İbni Hişâm, es-Sire, I, 601; Vâkıdî, el-Megâzî, I, 2; Taberî, Târih, II, 410; el-Kilâ’î, 
el-İktifâ, II, 9-10.
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et tim” bu yu ra rak, bir mek tup ver di. “Git! İki ge ce yol al dık tan 
son ra mek tu bu aç. On da buy ru la na gö re ha re ket et” bu yur-
du. “Yâ Re sû lal lah! Han gi ta ra fa gi de yim?” di ye sor dum. “Nec di ye 
yo lu nu tut. Re ki ye’ye, ku yu ya yö nel!” bu yur du. 

Ab dul lah bin Cahş, Nah le se fe ri ne me’mur edil di ği za man, ken-
di si ne ilk de fa, “Emîr-ül  mü’mi nîn” sı fa tı ve ril di. İs lâm’da ilk de fa 
bu isim le anı lan emir, o ol du. Se kiz ve ya on iki ki şi lik bir bir lik ile, iki 
gün son ra Me lel mev ki ine var dık la rın da, aç tı ğı mek tup ta;

“Bis mil lâ hir rah mâ nir ra hîm. Bu mek tu bu göz den ge çir di ğin 
za man, Mek ke ile Tâ if ara sın da ki Nah le vâdi si ne inin ce ye ka-
dar, Al la hü te âlâ nın is mi ve be re ke tiy le yü rü yüp gi der sin. Ar-
ka daş la rın dan hiçbi ri ni, se nin le bir lik te git me ye zor la ma ya sın! 
Nah le vâdi sin de ki Ku rey şî le ri, Ku rey şî le rin ker va nı nı gö zet le-
yip de net le ye sin. On la rın ha ber le ri ni bi ze bil di re sin” ya zı lıy dı.

Emir-ül  mü’mi nîn Hazret-i Ab dul lah bin Cahş, mek tu bu oku-
duk tan son ra; “Biz ler Al la hü te âlâ nın kul la rı yız ve hep O’na dö ne-
ce ğiz. İşit tim ve itâ at et tim. Al la hü te âlâ nın ve sev gi li Re sû lü nün 
em ri ni ye ri ne ge ti re ce ğim” di ye rek mek tu bu öpüp, ba şı na koy du. 
Son ra ar ka daş la rı na dö ne rek; “Han gi niz şe hîd ol ma ya can atı yor sa 
be nim le gel sin. Gel mek is te me yen dö nüp gi de bi lir. Hiçbi ri ni zi zor-
la yı cı de ği lim. Gel mez se niz, ben tek ba şı ma gi dip, Re sûl (aley his-
se lâm)ın em ri ni ye ri ne ge ti re ce ğim” de di. Ar ka daş la rı hep bir den; 
“Biz Pey gam ber efen di mi zin emir le ri ni işit tik. Al la hü te âlâ ya, Re sû-
lul lah (sal lal la hü aley hi ve sel lem)e ve sa na itâ at edi ci le riz. Ne re ye 
is ter sen, Al la hü te âlâ nın be re ke ti üze re yü rü” di ye ce vap ver di ler. 

Sa’d bin Ebî Vak kas haz ret le ri nin de bu lun du ğu bu kü çük or du, 
Hi caz’a doğ ru yol al dı ve Nah le’ye gel di. Bir ye re giz le ne rek ora dan 
ge lip ge çen Ku rey şî le ri gö zet le me ye baş la dı. Bu sı ra da, bir Ku reyş 
kâ fi le si geç ti. De ve le ri yük lü idi. Mü câ hid ler, kâ fi le ye yak la şa rak on-
la rı İs lâm’a dâvet et ti ler, Ka bul et me yin ce çar pış ma ğa baş la dı lar. 
Bi ri si ni öl dü rüp iki si ni esir al dı lar, bi ri si at lı ol du ğu için ye ti şe me di-
ler. Kâ fir le rin bü tün ma lı mü câ hid le re kal dı. Ab dul lah bin Cahş, bu 
ga nîmet mal la rı nın beş te bi ri ni Re sû lul lah efen di mi ze ayır dı. Bu, 
müs lü man la rın al dık la rı ilk ga nî met ti.( 150) 

150) İbni Hişâm, es-Sire, I, 601; Vâkıdî, el-Megâzî, I, 13; el-Kilâ’î, el-İktifâ, II, 9-10; 
Şemseddin Şâmî, Sübülü’l-Hüdâ,s, VI, 16.



205

MESCİD-İ KIBLETEYN
Sev gi li Pey gam be ri miz (sal lal la hü aley hi ve sel lem), Me dî ne-i 

mü nev ve re ye hic ret ede li on ye di ay geç miş ti. Şim di ye ka dar hep 
Ku düs-i şe rîf de ki Beyt-i Mak dis’e dö ne rek na maz la rı nı kı lar lar dı. 
Bu sı ra da Ya hu di le rin; “Ne acâ ib iş tir! Dî ni biz den ay rı, fa kat kıb le-
si bi zim gi bi!” di ye söy le dik le ri, Re sû lul lah efen di mi ze ka dar gel di. 
Bu söy len ti ler den, kal bi şe rîf e ri in cin di. Bir gün Ceb râ il (aley his se-
lâm) gel di ğin de, ona bu yur du lar ki: “Ey Ceb râ il! Al la hü te âlâ nın, 
yü zü mü, Ya hu di le rin kıb le sin den Kâ be’ye çe vir me si ni ar zu 
edi yo rum.” Ceb râ il (aley his se lâm) da; “Ben, an cak bir ku lum. Bu-
nu, Al la hü te âlâ dan ni yaz et!” di ye ce vap ver di. 

Bun dan son ra Be ka ra sû re si nin 144. âyet-i ke rî me si nâzil ol du. 
Buy rul du ki: “(Ey Ha bî bim! Vah yin gel me si için) yü zü nün se mâ ya 
doğ ru çev ri lip dur du ğu nu mu hak kak gö rü yo ruz. Bu nun için, 
biz se ni, ra zı ola ca ğın bir kıb le ye çe vi re ce ğiz. Şim di yü zü-
nü Mes cid-i Ha ram ta ra fı na (Kâ be’ye) dön dür. (Ey mü’min ler!) 
Siz de, her ne re de olur sa nız yü zü nü zü na maz lar da o ta ra fa 
çe vi ri niz. Şüp he yok ki, ken di le ri ne ki tap ve ri len ler, bu kıb le 
çev ri li şi nin, Rab le ri ta ra fın dan hak ol du ğu nu el bet te bi lir-
ler. Al la hü te âlâ ise, on la rın ya pa cak la rın dan gâ fil de ğil dir.” 

Bu âyet-i ke rî me nâ zil ol du ğun da, Re sû lul lah efen di miz es-
hâ bı na öğ le na ma zı nı kıl dı rı yor du. Na ma zın ya rı sı na gel miş ler di. 
Vah yi alır al maz yön le ri ni Kâ be-i mu az za ma ya çe vir di ler. Es hâb-ı 
ki râm da Ha bîb-i ek rem efen di mi ze uya rak, O ta ra fa dön dü ler. Bu 
mes ci de Mes cid-i Kıb le teyn yâ ni iki kıb le li mes cid is mi ve-
ril di. Re sû lul lah efen di miz, Ku ba’ya da gi dip, ilk ya pı lan mes ci din 
mih ra bı nı mübârek el le riy le ye ni den yap tı ve mes ci din du var la rı nı 
de ğiş tir di.( 151)

BEDR GAZÂSI
Ya pı lan se riy ye ler de, Es hâb-ı ki râ mın ba şa rı lı ol ma sı, kâ fir le ri 

kor kut ma ya baş la dı. Ar tık ker van la rı ka fi le ler hâ lin de ve yan la rın da 
as ker ler le se fe re çı kı yor du. Hic re tin ikin ci yı lın da, Mek ke li müş rik ler 
her ai le den ser mâ ye alıp, bin de ve lik bir ker va nı Şam’a gön der di ler. 
Baş la rın da Mek ke’nin ile ri ge len le rin den Ebû Süf yân var dı ve he nüz 

151) İbni Hişâm, es-Sire, I, 549; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, I, 409.
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müs lü man ol ma mış tı.( 152) Ker va nı ko ru mak için kırk ka dar da mu ha fız 
va zi fe len di ril mişti!. Mal lar sa tıl dık tan son ra, pa ra nın ta mâ miy le si lâh 
sa tın ala cak lar ve bun lar, müs lü man lar la sa vaş ta kul la nı la cak tı.

Re sû lul lah (sal lal la hü aley hi ve sel lem) müş rik le rin bü yük bir ker-
va nı ti câ ret için Şam’a gön der dik le ri ni ha ber alın ca, du rum la rı nı ke şif 
için, Mu hâ cir ler den birkaç kim se yi va zi fe len dir di. Zül’aşî re de ni len 
ye re var dık la rın da, ker va nın geç ti ği ni öğ re nip, Me dî ne’ye dön dü ler. 
Kü für eh li nin, si lâh ve mal la rı el le rin den alı nır sa, ehl-i İs lâm’a za-
rar la rı do kun maz ve mu kâ ve met le ri kı rı lır dı. Bu se bep le Re sû lul lah 
efen di miz, Tal ha bin Ubey dul lah ile Sa’îd bin Zeyd haz ret le ri ni, ker-
va nın dö nü şü nü öğ ren mek üze re ke şif ko lu ola rak gön der di ler.( 153)

Fır sat ka çı rı la cak gi bi de ğil di. Pey gam ber efen di miz he men ha-
zır lık ya pıp, Me dî ne’de ye ri ne na maz kıl dır mak üze re Ab dul lah ib ni 
Üm mi Mek tûm’u bı rak tı lar.( 154) Ha nı mı ra hat sız olan Hazret-i Os-
man ve onun gi bi al tı ki şi ye va zi fe ve rip, Me dî ne’de kal ma la rı nı emir 
bu yur du lar. Yan la rı na Mu hâ cir ler den ve En sâr’dan üç yüz beş sa hâ bî 
ala rak, Ra ma zân-ı şerîfin on ikin ci gü nü Bedr mev ki ine doğ ru yü-
rü dü ler. Sa yı la rı, va zi fe li ve Me dî ne’de ka lan lar la bir lik te 313 ki şi yi 
bu lu yor du.( 155) Bedr; Mek ke, Me dî ne ve Su ri ye’ye gi den yol la rın bir-
leş ti ği bir yer di.

Bu se fe re çık mak için ye ni ye ti şen genç ler, hat tâ ka dın lar bi le 
Pey gam ber efen di mi ze yal va rı yor lar dı. Üm mü Va ra ka’nın, Re sû lul-
lah efen di mi zin huzûru na ge lip; “Anam-ba bam sa na fe dâ ol sun yâ 
Re sû lal lah! Mü saa de eder se niz, si zin le gel mek is ti yo rum. Ya ra lı la-
rın ya ra la rı nı sa rar, has ta la rın hiz me ti ni gö rü rüm. Bel ki, Al la hü te-
âlâ ba na da şe hîd lik na sîb eder!” de me si üze ri ne; Ha bîb-i ek rem 
(sal lal la hü aley hi ve sel lem); “Sen, evin de otur, Kur’ân-ı ke rîm 
oku. Şüp he siz ki, Al la hü te âlâ sa na şe hid li ği na sîb eder’’ 
bu yur muş tu.

Sa’d bin Ebî Vak kâs an lat tı ki: “Re sû lul lah efen di miz, bi zim le 
ga zâ ya git mek is te yen ço cuk la rı ge ri çe vir mek is te dik le rin de, kar-
de şim Umeyr’in bir ta ra fa sak lan ma ya, gö ze gö rün me me ye ça lış-

152) Vâkıdî, el-Megâzî, I, 27.

153) İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 11.

154) İbni Sa’d,  et-Tabakât, III, 216, 382.

155) Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, I, 248; Heysemî, Mecmâ’uz-Zevâid, VI, 68.
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tı ğı nı gör düm. O za man on al tı ya şın da idi. “Sa na ne ol du ki, böy le 
giz le ni yor sun?” de dim. “Re sû lul lah efen di mi zin be ni de kü çük gö-
rüp ge ri çe vir me sin den kor ku yo rum! Hâl bu ki, ga zâ ya ka tı lıp, Al la hü 
te âlâ nın ba na şe hîd lik na sîb et me si ni ar zu edi yo rum” de di. Bu sı-
ra da onu, Re sû lul lah efen di mi ze bil dir dik le rin de, kar de şi me; “Sen 
ge ri dön” bu yur du lar. O za man, kar de şim Umeyr ağ la ma ya baş la dı. 
Mer ha met der a sı Ha bîb-i ek rem efen di miz, onun göz ya şı na da ya-
na ma yıp, mü saa de et ti ler. Hâl bu ki, kar de şi min kı lı cı nı, ken di si ku-
şa na ma dı ğı için be li ne ben tak mış tım.”( 156)

Âlem le rin efen di si olan sev gi li Pey gam be ri mi zin san ca ğı nı 
Mus’ab bin Umeyr, Sa’d bin Mu’âz ve Hazret-i Ali ta şı yor lar dı.( 157) 
Es hâb-ı ki râ mın yan la rın da sâ de ce iki at ve yet miş de ve var dı. Bun-
la ra da nö bet le şe rek bi ni yor lar dı. Re sû lul lah efen di miz, Hazret-i Ali, 
Ebû Lü bâ be, bir de Mer sed bin Ebî Mer sed ile nö bet le şe rek bi ni-
yor lar dı. Fa kat hep si, Re sûl (aley his se lâm)ın yü rü me yip hep de ve 
üze rin de git me si için; “Ca nı mız sa na fe dâ ol sun yâ Re sû lal lah! Siz 
de ve den in me yi niz. Yük sek zâ tı nı zın ye ri ne biz yü rü rüz” di ye rek yal-
va rı yor lar dı. Fa kat Kâ ina tın sul tâ nı, ken di si ni on lar dan fark lı gör me-
yip; “Siz, yü rü mek te ben den da ha kuv vet li ol ma dı ğı nız gi bi, 
ecir ve mü kâ fat hu su sun da da ben siz den müs tag ni ve ih ti-
yaç sız de ği lim” bu yur du lar. 

Re sûl-i ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz ve yü ce 
Es hâ bı, çöl de ka vu ru cu bir sı cak al tın da yü rü yor lar dı. Ay rı ca oruç-
luy du lar. Es hâb-ı ki râm, İs lâ mi yet’i yay mak için, pek çok sı kın tı la ra 
kat la na rak Pey gam ber efen di mi zin pe şin den aşk ve şevk le gi di-
yor lar dı. Çün kü so nun da, Al la hü te âlâ nın ve Re sû lü nün rı zâ sı var dı, 
zi yâ de siy le ar zu et tik le ri şe hîd lik ve Cen net var dı... 

Sev gi li Pey gam be ri miz, Es hâ bı nın hâl le ri ne ba kıp; “Al lah’ım! 
On lar, ya ya dır lar. Sen, on la ra bi nit ver! Al lah’ım! On lar açık 
ve çıp lak tır lar. Sen, on la rı giy dir! Al lah’ım! On lar aç dır lar, 
on la rı do yur: Fa kir dir ler, fadl-ı ke re min le on la rı zen gin ey-
le!” di ye duâ bu yur du lar.

Pey gam ber efen di miz ve mü bâ rek or du su, bu şid det li sı cak lar 
al tın da Bedr’e doğ ru iler ler ken, müş rik le rin Şam’dan ge len ker van-

156) İbni Sa’d,  et-Tabakât, III, 150; Hâkim, el-Müstedrek, III 208.

157) İbni Hişâm, es-Sire, I, 612; İbni Kesîr, es-Sire, II, 388; el-Kilâ’î, el-İktifâ, II, 18.
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la rı da Bedr’e yak laş mış tı. Pey gam ber efen di mi zin, ker van dan ha-
ber al mak üze re gön der di ği iki sa hâ bî, ker va nın bir-iki gün için de 
Bedr’e ge le bi le ce ği ni öğ re nip, sür’at le ge ri dön dü ler. Ker van da ki ler, 
on la rın ha be ri öğ ren di ği kö ye gel dik le rin de, köy lü le re; “Müs lü man-
la rın ca sus la rın dan ha be ri niz var mı dır?” di ye sor du lar. On lar; “Bil-
mi yo ruz. Fa kat iki ki şi ge lip, şu ra da bi raz otur du lar, son ra da kal kıp 
git ti ler” de di ler. 

Ebû Süf yân, ta rif edi len ye re gi dip tet kik et ti ğin de, yer de ki de ve 
pis lik le ri ni ez di ve için de yem çe kir dek le ri gör dü ve; “Bun lar Me dî ne 
yem le ri dir, öy le zan ede rim ki, o iki adam Mu ham med’in (aley his-
se lâm) ca sus la rı dır” de di. Müs lü man la rın çok ya kın lar da ol du ğu-
nu tah min ede rek, bü yük bir kor ku ya ka pıl dı. Ker va nın âkı be tin den 
en di şe ye dü şe rek, ge ce-gün düz yü rü yüp, va kit kay bet me den Kı-
zıl de niz sa hi lin den Mek ke’ye sür’at le git me ye ka rar ver di. Ay rı ca, 
Dam dam bin Amr Gı fâ rî is min de bi ri ni, du ru mu bil dir mek üze re 
Mek ke’ye ha ber ci ola rak gön der di.( 158)

Bu kim se, Mek ke’ye ge lin ce göm le ği ni önün den ve ar ka sın dan 
yırt tı. De ve si nin pa la nı nı ters çe vir di. Acâ ib bir va zi yet te; “İm dâ-
aat! İm dat!... Ey Ku reyş li ler! Ye ti şin!... Ker va nı nı za, Ebû Süf yân’ın 
ya nın da ki mal la rı nı za, Mu ham med ve Es hâ bı sal dır dı lar. Eğer ye ti-
şe bi lir se niz ker va nı nı zı kur ta ra bi lir si niz!...” di ye fer â du fi gân edip 
ba ğır ma ya baş la dı.

Bu nu du yan Mek ke li ler, der hal to par la nıp, ha zır lık la rı nı yap tı lar. 
Ye di yüz de ve li, yüz at lı sü vâ ri ve yüz el li pi ya de to par la dı lar. Ebû 
Le heb’e; “Hay di sen de ka tıl!” de dik le rin de, kor ku sun dan has ta lı ğı nı 
ba ha ne et ti. Ye ri ne, As bin Hi şâm’ı be del ola rak gön der di. Ümey-
ye bin Ha lef adın da ki müş rik, har be ha zır lan mak ta gâyet gev şek 
dav ra nı yor du. Zî râ, Pey gam ber efen di mi zin; “Be nim Es hâ bım, 
Ümey ye’yi kat le der” bu yur du ğu nu duy muş tu. O’nun, hiçbir za-
man doğ ru luk tan ay rıl ma dı ğı nı bil di ği için kor ku yor du. Bu se bep-
le, Ebû Cehl’in ıs rar la rı na kar şı yaş lı ve çok şiş man ol du ğu nu ile ri 
sür dü. Fa kat Ebû Cehl’in kor kak lık la it ham et me si üze ri ne git mek 
mec bu ri ye tin de kal dı.

Müş rik or du su nun ço ğu zırh lı idi. Yan la rın da gü zel ses li ka dın lar 
var dı. Çal gı âlet le ri ni ve iç ki al ma yı da ih mâl et me miş ler di. Bu ka dar 

158) İbni Hişâm, es-Sire, II, 607; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, III, 47.
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güç lü bir or du ile, de ğil üç yüz ki şi ye, bin ki şi lik bir or du ya bi le ânın-
da ga lip ge li riz zan nın da idi ler. Yo la çık ma dan öl dü re cek le ri kim se-
le ri, ala cak la rı ga nîmet le ri he sâb eden ler bi le var dı. Fa kat hep si nin 
en bü yük eme li; İs lâm’ı or ta dan kal dır mak tı. Bu az gın müş rik sü rü-
sü, ka dın la rın çal dı ğı def er ve söy le di ği şar kı lar la yo la çık tı.

Bu sı ra da Ebû Süf yân, Bedr’den epey ce uzak laş mış, Mek ke’ye 
doğ ru bir hay li yol al mış tı. Teh li ke nin kalk tı ğın dan emîn olun ca, 
Kays bin İm rül-Kays is min de ki ada mı nı Ku reyş’e gön de rip; “Ey Ku-
reyş ce mâ ati! Siz ker va nı nı zı, adam la rı nı zı ve mal la rı nı zı mu hâ fa za 
et mek için Mek ke’den yo la çık mış tı nız. Biz teh li ke den kur tul duk. 
Ar tık ge ri dö nü nüz!...” de di. Ay rı ca; “Müs lü man lar la çar pış mak üze-
re Me dî ne’ye git mek ten sa kı nın!” di ye tav si ye de bu lun du. 

Kays, müş rik or du su na ha be ri ge tir di ğin de, Ebû Cehl; “Ye mîn 
ede rim ki, Bedr’e va rıp üç gün üç ge ce şen lik ya pıp, de ve ler bo ğaz-
lar, şa rab içe riz. Et raf a ki kabîle ler bi zi sey re de rek, hâ li mi ze im re-
nir ler ve hiç kim se den kork ma dı ğı mı zı gö rür ler. Bun dan son ra, hey-
be ti miz den, kim se bi ze sal dır ma ya ce sa ret ede mez. Ey ye nil mez 
Ku reyş or du su! Yü rü yün...” de di.

Kays, Ebû Cehl’in söz din le ye cek hâl de ol ma dı ğı nı gö rüp, ge-
ri dön dü ve du ru mu Ebû Süf yân’a bil dir di. İle ri yi gö ren ve ted bir li 
bir kim se olan Ebû Süf yân; “Ey vah! Ya zık ol du Ku reyş’e!... Bu Amr 
bin Hi şâm’ın (Ebû Cehl’in) bir plâ nı dır. Bu işi mut la ka in san la ra baş 
ol ma sev dâ sıy le yap tı. Hâl bu ki böy le az gın lık, her za man bü yük bir 
ek sik lik ve uğur suz luk tur. Eğer müs lü man lar, on la ra rast lar sa Ku-
reyş’in vay hâ li ne!..” de mek ten ken di ni ala ma dı. Ker va nı sür’at le 
Mek ke’ye ulaş tı rıp, or du ya ye tiş ti.

Bu sı ra da, Ser ver-i kâ inat (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di-
miz, Es hâ bıy la Bedr’e yak la şı yor lar dı. Bir ara, Me dî ne li müş rik ler den 
Hu beyb bin Ye sâf ile Kays bin Mu har ris’i İs lâm or du su nun ara sın da 
gör dü ler. Hu beyb’in ba şın da de mir tol ga sı ol du ğu hâl de ta nı dı lar ve 
Hazret-i Sa’d bin Mu’âz’a; “Bu, Hu beyb de ğil mi dir?” bu yur du-
lar. O da; “Evet, yâ Re sû lal lah!” de di. Hu beyb harp san’atı nı bi len, 
yi ğit bir peh li van dı. Kays ile Re sû lul lah efen di mi zin hu zûr-ı şe rî fi ne 
gel di ler. Pey gam be ri miz on la ra; “Siz, bi zim le ni çin ge li yor su-
nuz?” bu yur du lar. On lar da; “Sen, bi zim kız kar de şi mi zin oğ lu sun ve 
kom şu muz sun. Biz de kav mi miz le bir lik te ga nî met top la mak üze-
re ge li yo ruz!” de di ler. Efen di miz, Hu beyb’e; “Sen Al la hü te âlâ-
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ya ve Resûlü ne îmân et tin mi?” bu yu run ca; “Ha yır” de di. Re sûl 
(aleyhisselâm;) “Öy le ise ge ri dön! Bi zim dî ni miz de ol ma yan, 
bi zim le be ra ber ola maz” bu yur du. 

Hu beyb; “Be nim yi ğit li ği mi, kah ra man lı ğı mı ve düş ma nın bağ-
rın da ya ra lar açan bir peh li van ol du ğu mu her kes bi lir. Ga nî met için 
se nin ya nın da, düş ma nı na kar şı harb ede rim” de di. Pey gam ber 
efen di miz, onun yar dı mı nı ka bul bu yur ma dı. 

Bir müd det gi din ce Hu beyb, is te ği ni tek rar la dı, fa kat Pey gam-
be ri miz, müs lü man ol ma dık ça ar zusu nun ka bul edi le me ye ce ği ni 
bil dir di. Rev ha mev ki ine gel dik le rin de Hu beyb, Re sû lul lah (sal lal-
la hü aley hi ve sel lem) efen di mi zin huzûru na ge lip; “Yâ Resûlal lah! 
Al la hü te âlâ nın, âlem le rin Rab bi ol du ğu na ve se nin pey gam ber li-
ği ne inan dım, îmân et tim” de yin ce; Ser ver-i kâ inat efen di miz çok 
se vin di ler. Kays da, Me dî ne’ye dön dük ten son ra îmân la şe ref en di 
(ra dı yal la hü anh).

İs lâm or du su, Saf ra vâdi si ne gel di ğin de, Mek ke li le rin bir or du ku-
rup, ker van la rı nı kur tar mak için Bedr’e doğ ru yü rü dük le ri ni ha ber al dı. 
Pey gam ber efen di miz Es hâ bı nı top la yıp, on lar la bu du ru mu is ti şa re 
et ti ler. Zî râ, Me dî ne li müs lü man lar, Re sû lul lah efen di mi ze Aka be’de 
bî’at et tik le rin de; “Yâ Resûlal lah! Sen, bi zim şeh ri mi ze gel. Se ni ora-
da, düş ma nı na kar şı ca nı mız paha sı na da ol sa, ko ru ya ca ğız ve sa na 
tâ bi ola ca ğız” di ye söz ver miş ler di. Hâl bu ki şim di, Me dî ne’den dı şa rı 
çık mış lar dı. Kar şı la rın da ise ken di le rin den sa yı, si lâh ve mal ca kat kat 
faz la bü yük bir düş man or du su var dı. Re sû lul lah efen di miz, Es hâ bı-
na, fi kir le ri ni so run ca, Mu hâ cir ler den Ebû Bekr-i Sıd dîk ve Ömer-ül 
Fâ ruk ay rı ay rı kal kıp, düş man or du suy la çar pış mak lâ zım ol du ğu nu 
bil dir di ler. Yi ne Muhâcir ler den Mik dâd bin Es ved kalk tı; 

“Yâ Re sû lal lah! Al la hü te âlâ nın em ri ne ise, onu ye ri ne ge tir. 
O’nun fer mâ nıy la yü rü. Her an se nin le be râ be riz, bir an ya nın dan 
ay rıl ma yız. Biz, İs râ ilo ğul la rı nın Mû sâ (aley his se lâm)a de dik le ri gi bi; 
“Yâ Mû sâ! Ceb bâr lar, zâ lim ler kav mi o böl ge de bu lun duk la rı 
müd det çe biz ora ya gi de cek ve o bel de ye gi re cek de ği liz. 
Ar tık sen ve Rab bin be ra ber gi din de, iki niz on lar la mu-
ha re be edin, çar pı şın. Biz bu ra da ka lıp otu ru cu la rız...”( 159) 
şek lin de bir söz de söy le me yiz. Ca nı mı zı ve ba şı mı zı Al la hü te âlâ-

159) Mâide sûresi, 5/24.
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nın ve Re sû lü nün yo lun da fe dâ ede riz. Se ni, hak pey gam ber ola rak 
gön de ren Al la hü te âlâ ya ye mîn ede riz ki, de niz öte si Ha be şis tan’a 
gön der sen, yi ne gi de riz. Sa na aslâ en kü çük bir mu ha le fet te bu-
lun ma yız. Her ar zu nu zu ye ri ne ge tir mek için ha zı rız. Anam-ba bam, 
ca nım sa na fe dâ ol sun yâ Re sû lal lah...” de di. Mik dâd’ın bu ko nuş-
ma sı, sev gi li Pey gam be ri mi zi zi yâde siy le mem nun et ti. Ona ha yır 
du âlar da bu lun du.( 160)

Bu ra da Me dî ne li müs lü man la rın rey le ri çok önem liy di. Çün kü, 
hem sa yı ca faz lay dı lar, hem de Re sû lul lah’ı Me dî ne’de ko ru mak üze-
re söz ver miş ler di. Me dî ne dı şın da çar pış mak üze re bir vaad le ri yok-
tu. Bu dü şün ce an la şı lın ca, En sâr’dan Sa’d bin Mu’âz aya ğa kalk tı ve; 

“Yâ Re sû lal lah! Eğer izin ve rir se niz, En sâr nâ mı na ko nu şa yım” 
de di. İzin ve ri lin ce; “Yâ Re sû lal lah! Biz, sa na îmân et tik, pey gam-
ber li ği ni tas dik et tik. Her ne ge tir din ise hak dır, doğ ru dur. Bu hu-
sus ta, din le mek ve ita at et mek üze re sa na ke sin söz ve rip ye mîn 
et tik. Biz, o sö zü müz den aslâ dön me yiz ve her ne re yi teş rif eder-
se niz em ri niz de yiz. Em ri ni zi ba şı mı zın üze rin de tu ta rız. Ca nı mı zı ve 
ba şı mı zı, yo lu na fe dâ ede riz. Se ni hak pey gam ber ola rak gön de ren 
Al la hü te âlâ ya ye mîn ede riz ki, de ni ze dal san pe şin den biz de da-
la rız. Hiçbi ri miz bun dan bir adım ge ri kal ma yız. Hâ tır-ı şe rî fi niz de 
ne var ise, em rey le tu ta rız. Ma lı mız da, ca nı mız la be ra ber fe dâ ol-
sun. Hiçbirimiz düş man dan aslâ yüz dön dür me yiz. Cenk te sa bır lı-
yız. Ümi di miz se ni se vin di rip rı zâ na ka vuş mak tır. Al la hü te âlâ nın 
rah me ti üze ri ni ze ol sun...” de di. Bu söz le ri din le yen Es hâb-ı ki râm, 
çok he ye can lan dı lar. Hep si bu söz le re, cân-ü gö nül den ka tıl dık la rı-
nı bil dir di ler. Re sû lul lah (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz çok 
mem nun kal dı lar. Hazret-i Sa’d’a ve Es hâ bı na duâ bu yur du lar.

Ar tık bü tün te red düd ler or ta dan kalk mış tı.. Düş man ne ka dar 
çok, ne ka dar güç lü olur sa ol sun, şan lı Es hâb, sev gi li Pey gam be ri-
mi zin pe şin den göz le ri ni kırp ma dan şe hâ de te yü rü ye cek ler, Al la hü 
te âlâ nın ve Re sû lü nün rı zâ sı nı ka za na cak lar dı. Baş la rın da Kâ ina tın 
efen di si ol duk ça gi dil me ye cek yer yok tu... Fahr-i âlem efen di miz, 
Es hâ bı nın ken di si ne olan bağ lı lı ğı nı ve he ye ca nı nı gö rün ce, on la-
ra; “Hay di, yü rü yü nüz! Al la hü te âlâ nın lüt fu ile şâd olu nuz. 
Val la hi, şim di ben, san ki Ku reyş kav mi nin harp mey da nın-

160) İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 14.
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da vu ru lup dü şe cek le ri yer le re ba kı yor, on la rı gö rü yo rum!” 
bu yu ra rak, müj de ver di. Bu müj de üze ri ne, Es hâb-ı ki râm aşk ile 
Re sû lul lah efen di mi zin pe şin den yü rü dü ler.

ME LEK LE RİN YAR DI MA GEL ME Sİ
Bedr’in çev re si ne ulaş tık la rın da Cu mâ ge ce si idi. Sev gi li Pey-

gam be ri miz, Es hâ bı na; “Şu kü çük te pe nin ya nın da ki ku yu ba-
şın dan, birta kım bil gi ler el de ede bi le ce ği ni zi uma rım” bu-
yur du lar. Al la hü te âlâ nın as la nı Hazret-i Ali, Sa’d bin Ebî Vak kâs, 
Zü beyr bin Av vâm ve bâ zı Es hâ bı nı ora ya gön der di ler.

Hazret-i Ali ve ar ka daş la rı der hâl ku yu nun ba şı na git ti ler. Ora-
da Ku reyş’in de ve ci le ri ni ve su cu la rı nı gör dü ler. On lar müs lü man la rı 
gö rün ce kaç tı lar. Fa kat iç le rin den iki si ya ka lan dı. Bun la rın bi ri Hac-
câ co ğul la rı nın kö le si Eş lem, di ğe ri de As bin Sa’îdo ğul la rı nın kö le si 
Arîz Ebû Ye sâr idi. Pey gam ber efen di mi zin huzûru na ge tir dik le rin de, 
Re sû lul lah (sal lal la hü aley hi ve sel lem) on la ra; “Ku reyş ne re de-
dir?” bu yur du. On lar da; “Şu gö rü nen kum te pe si nin ar ka sı na kon-
du lar” ce vâ bı nı ver di ler. Efen di miz; “Ku reyş kaç ki şi dir?” bu yur du-
lar. “Bil me yiz” de di ler. “Gün de kaç de ve ke si yor lar?” su âli ne de; 
“Bir gün do kuz, bir gün on” di ye ce vap alın ca, Pey gam ber efen di miz; 
“Bin den az, do kuz yüz den faz la dır lar” bu yur du. Tek rar; “Ku reyş 
eş ra fın dan kim ler var?” di ye sor du lar. On lar; “Ut be, Şey be, Hâ ris 
bin Amr, Ebü’l-Büh te rî, Hâ kim bin Hu zâm, Ebû Cehl, Ümey ye bin 
Ha lef...” de yin ce, Re sû lul lah efen di miz, Es hâ bı na dö nüp; “Mek ke 
eh li, ci ğer pâ re le ri ni si ze fe dâ et ti” bu yur du lar. Son ra o iki kim-
se ye; “Ge lir ken Ku reyş’ten ge ri dö nen ol du mu?” bu yu run ca; 
“Evet. Be nî Züh re’den Ah nes bin Ebî Şerik ge ri dön dü” di ye ce vap 
ver di ler. Efen di miz de; “O, doğ ru yol da de ğil ken; âhiret, Al la hü 
te âlâ ve ki tap bil mez ken; Be nî Züh re le re doğ ru yo lu gös-
ter miş tir... On lar dan baş ka ge ri dö nen ol du mu?” bu yu run ca; 
“Adî bin Ka’b oğul la rı dön dü” di ye ce vâb al dı lar.( 161)

Pey gam ber efen di miz, Hazret-i Ömer’i, son bir de fa îkaz için, Ku-
reyş li le re and laş ma ya gön der di. Ömer bin Hat tâb on la ra; “Ey inat çı 
ka vim! Re sûl (aley his se lâm) bu yu rur ki: “Her kes bu iş ten vaz geç-
sin. Se lâ met le ge ri dön sün. Zî râ siz den baş ka sı ile çar pış-

161) Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, I, 117; İbni Hişâm, es-Sire, I, 616; Vâkıdî, el-Megâzî, 
I, 52; İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 15; Taberî, Târih, II, 142; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, III, 58.
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mak, ba na, si zin le çar pış mak tan da ha mak bul dür!...” de di. 

Bu tek lif kar şı sın da Ku reyş müş rik le rin den Hâ kim bin Hu zâm 
ile ri çı kıp; “Ey Ku reyş ce mâ ati! Mu ham med si ze çok in saf ı dav ran-
dı. İs te di ği ni der hal ka bul edi niz. Eğer, de di ği ni yap maz sa nız, ye mîn 
ede rim ki, bun dan son ra si ze hiç in saf et mez!...” de di. Ebû Cehl, 
Hâ kim’in bu sö zü ne kı za rak; “Bu nu aslâ ka bûl et me yiz ve müs lü-
man lar dan in ti kam al ma dık ça, ge ri dön me yiz. Tâ ki, bir da ha kim-
se, ker va nı mı za ta ar ruz ede me sin!” de di ve sulh yol la rı nı ka pa dı. 
Hazret-i Ömer ge ri dön dü.

O ge ce, Pey gam ber efen di miz ve şan lı Es hâ bı, Bedr’e müş rik ler-
den ön ce ge lip, ku yu la ra ya kın bir ye re in di ler. Pey gam ber efen di-
miz, Es hâ bıy la is ti şa re edip, ka rar gâ hın ne re de ku rul ma sı ge rek ti ği 
hak kın da rey le ri ni sor du. İç le rin den, he nüz otuz üç ya şın da bu lu nan 
Hab bâb bin Mün zir, aya ğa kal ka rak söz is te di. Ka bul bu yu ru lun ca; 
“Yâ Re sû lal lah! Bu ra sı, Al la hü te âlâ nın si ze ka rar gâh ku rul ma sı için 
em ret ti ği ve mut la ka ka lın ma sı ge re ken bir yer mi dir? Yok sa şah sî 
bir gö rüş ne ti ce si ve bir harp ted bi ri ola rak mı se çil di?” di ye su âl 
ey le di. Pey gam ber efen di miz; “Ha yır! Bir harp ted bi ri icâ bı bu-
ra sı se çil di” bu yur du. 

Bu nun üze ri ne Hazret-i Hab bâb; “Anam-ba bam, ca nım sa na fe-
dâ ol sun yâ Re sû lal lah! Biz harp ci kim se le riz. Bu ra la rı da iyi bi li riz. 
Şu Ku reyş li le rin ko na ca ğı ye rin ya kı nın da ki ku yu da tat lı ve bol su 
var. Mü saa de niz olur sa ora ya ko na lım. Et raf a ki ku yu la rın hep si ni 
ka pa ta lım. Son ra bir ha vuz ya pıp, içi ni su ile dol du ra lım. Düş man la 
çar pı şır ken, su sa dık ça ha vu zu muz dan ge lip su içe riz. Düş man ise 
su bu la maz ve pe ri şân olur” de di.( 162)

O an da Ceb râ il (aley his se lâm), bu fik rin doğ ru ol du ğu nu bil di ren 
vah yi ge tir di. Pey gam ber efen di miz; “Ey Hab bâb! Doğ ru olan 
gö rüş se nin işa ret et ti ğin dir” bu yur du lar ve aya ğa kalk tı lar. Hep 
bir lik te be lir ti len ku yu nun ba şı na gel di ler. Tat lı su yu olan ku yu dan 
baş ka bü tün ku yu la rı ka pa tıp, bü yük bir ha vuz yap tı lar. İçi ni su ile 
dol du rup iç mek için kap lar koy du lar.

Bu sı ra da Hazret-i Sa’d bin Mu’âz, Pey gam ber efen di mi zin hu-
zûr-ı şerîf e ri ne ge lip; “Yâ Re sû lal lah! Biz sa na, hur ma dal la rın dan, 
için de otu ra ca ğın bir göl ge lik ya pa lım mı?” di ye tek lif e bu lun du. 

162) Hâkim, el-Müstedrek, III, 482.
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Fahr-i âlem efen di miz, Sa’d’ın bu dü şün ce si ne mem nun ol du lar ve 
duâ bu yur du lar. Der hal bir göl ge lik ya pıl dı.

Pey gam ber le rin Sul tâ nı, şe ref i Es hâ bıy la harp sa ha sı nı ge zip 
in ce le di ler. Za man za man du rup; “İn şâ al lah, ya rın sa bah fi lâ nın 
vu ru lup dü şe ce ği yer şu ra sı dır! İn şâ al lah ya rın sa bah fi lâ nın 
vu ru lup dü şe ce ği yer şu ra sı dır! İş te şu ra sı dır! Şura sı dır...” 
bu yu ra rak mübârek el le riy le Ku reyş li müş rik le rin öl dü rü le ce ği yer le ri 
bi rer bi rer gös ter di ler.

Son ra dan, Hazret-i Ömer bu nu; “On lar dan her bi ri nin, Re sûl-i 
ek re min mü bâ rek eli ni koy du ğu yer le rin tam üze rin de vu ru lup öl dü-
rül dü ğü nü gör düm. Ne bi raz cık ile ri de, ne de ge ri de idi ler” şek lin de 
ha ber ver miş tir.

Âlem le rin efen di si (sal lal la hü aley hi ve sel lem) Es hâb-ı ki râ mı, 
üç gru ba ayır dı. Mu hâ cir le rin san ca ğı nı Mus’ab bin Umeyr’e, Evs li-
le rin ki ni Sa’d bin Mu’âz’a, Haz rec li le rin ki ni de Hab bâb bin Mün zir’e 
ver di ler. Her bi ri san cak la rı nın al tın da top lan dı lar.( 163) Efen di miz, or-
du yu saf hâ li ne ge çi rip, ni zâ ma sok tu.

Or du yu in ti za ma ko yar ken, saf an ile ri çı kan Se vâd bin Ga ziy-
ye’nin göğ sü ne, mü bâ rek elin de ki çu buk ile do kun du lar ve; “Hi zâ-
ya gel, yâ Se vâd!” bu yur du lar. Se vâd; “Yâ Re sû lal lah! Eli niz de ki 
çu buk ca nı mı acıt tı. Se ni, hak din ile, Ki tâb ve ada let le gön de ren 
Al la hü te âlâ hak kı için, ben de si ze çu buk la öy le do kun mak is te rim” 
de di. Onun bu sö zü ne bü tün Es hâb-ı ki râm hay ret et ti ler. Kâ ina tın 
efen di sin den kı sas is te mek olur mu idi? Böy le şey ya pı la bi lir mi 
idi? Re sû lul lah efen di miz, mü bâ rek göm lek le ri nin önü nü aç tı lar ve; 
“Hay di, kı sas et ve hak kı nı al” bu yur du lar. 

Hazret-i Se vâd, Habîb-i ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) 
efen di mi zin mü bâ rek göğ sü nü bü yük bir se vinç ve mu hab bet le öp-
tü. Her kes kı sas bek ler ken, gör dük le ri man za ra kar şı sın da, kar deş-
le ri Se vâd’a hay ran olup, onun hâ li ne im ren di ler. Sev gi li Pey gam-
be ri miz; “Ni çin böy le yap tın!” di ye sor duk la rın da; “Anam-ba bam, 
ca nım sa na fe dâ ol sun yâ Re sû lal lah! Bu gün, Al la hü te âlâ nın em-
riy le ece li min gel di ği ni gö rü yor, yük sek zâ tı nız dan ay rıl mak tan kor-
ku yo rum. Bu se bep le, ara mız da ge çen bu son da ki ka lar da, mü bâ rek 
vü cû du nu za du dak la rı mın değ me si ni ar zu et tim. Bu nu, kı ya met gü-

163) Vâkıdî, el-Megâzî, I, 58; İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 373.



215

nün de ba na şe fa at et me ni ze, böy le ce azâb dan kur tul ma ma ve si le 
et mek is te dim” de di. Onun bu mu hab be ti kar şı sın da Pey gam ber 
efen di miz de çok duy gu lan dı lar ve Hazret-i Se vâd’a duâ bu yur du lar.

Mü bâ rek İs lâm or du su nun sağ ka na dı nı kah ra man mü câ hid Zü-
beyr bin Av vâm, sol ka na dı nı da Mik dâd bin Es ved ku man da ede-
cek ti.( 164)

Re sû lul lah (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz, şe ref i Es hâ-
bıy la, sa va şa na sıl baş la na ca ğı hak kın da is ti şa re et mek is te di ler; 
“Na sıl çar pı şır sı nız?” bu yur du lar. Âsım bin Sâ bit aya ğa kal kıp, 
elin de ya yı ve oku ol du ğu hâl de; “Yâ Re sû lal lah! Ku reyş li ler bi ze 
yüz met re ka dar yak laş tık la rın da, on la rı ok atı şı na tu ta lım. Son-
ra eli miz le taş atı mı me sa fe si ne gel dik le rin de, taş ata lım. Mız rak 
eri şe cek ka dar yak laş tık la rın da da, kı rı lın ca ya ka dar mız rak la rı mız la 
mü câ de le ede lim. Son ra da kı lıç la rı mı zı sı yı rıp çar pı şa lım!” di ye rek 
re yi ni bil dir di. Bu tak tik, Pey gam ber efen di mi zin ho şu na git ti. Es-
hâ bı na şu tâlima tı ver di: 

“Hat la rı nı zı bı ra kıp ay rıl ma yı nız. Bir ye re kı mıl da ma dan 
yer le ri niz de se bât edi niz. Ben emir ver me dik çe har be baş-
la ma yı nız. Ok la rı nı zı, düş man si ze yak laş ma dan kul la nıp 
is râf et me yi niz. Düş man, kal ka nı nı aç tı ğı za man oku nu zu 
atı nız. Düş man iyi ce so ku lun ca, eli niz le taş atı nız. Yak laş-
tık la rın da da mız rak la rı nı zı kul la nı nız. Düş man la gö ğüs gö-
ğü se ge lin di ği za man da kı lıç la rı nız la çar pı şı nız..”

Son ra nö bet çi ler bı ra kı la rak Es hâb-ı ki râ ma is ti râ hat ve ril di. On-
lar, Al la hü te âlâ nın hik me ti, öy le de rin bir uy ku ya dal dı lar ki, göz ka-
pak la rı nı kal dı ra cak hâl de de ğil di ler. Pey gam ber efen di miz de, hur-
ma dal la rıy la ya pı lan göl ge li ğe çe kil dik le rin de, Hazret-i Ebû Bekr, 
son ra Sa’d bin Mu’âz kı lıç la rı nı sı yı rıp göl ge li ğin ka pı sın da nö bet 
tut tu lar. Sev gi li Peygam be ri miz (sal lal la hü aley hi ve sel lem) mü-
bâ rek el le ri ni kal dı rıp, bü yük bir hü zün için de Al la hü te âlâ ya; “Yâ 
Rab bi! Sen şu bir avuç ce mâ ati he lâk eder sen, ar tık sa na 
yer yü zün de hiç ibâ det olun maz..” di ye rek yal var ma ya baş la dı 
ve bu ha zîn duâ sa ba ha ka dar de vam et ti.

Mü bâ rek İs lâm or du su nun ka rar gâh kur du ğu yer, kum luk tu. Bu 
yüz den yü rü me de güç lük çe ki li yor ve ayak lar ku ma gö mü lü yor du. 

164) İbni Kesîr, es-Sire, II, 388.
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Al la hü te âlâ nın ih sâ nı, Re sû lul lah efen di mi zin du âsı be re ke tiy le, o 
ge ce git tik çe hız la nan bir yağ mur yağ ma ya baş la dı, de re ler de ta şa-
cak ka dar sel gi di yor du. Su kap la rı dol du rul du, zemîn, ayak lar bat-
ma ya cak ka dar sert leş ti.

Müş rik ler ise ça mur ve sel için de kal dı lar. Fecr den son ra, Re sû-
lul lah efen di miz Es hâ bı nı na ma za kal dır dı lar. Sa bah na ma zı nı kıl-
dır dık tan son ra, düş man la ci hâd et me nin ve şe hîd li ğin fazîletin-
den bah se de rek, on la rı çar pış ma ya teş vik ey le di ler. Bu yur du lar ki; 
“Mu hak kak ki, Al la hü te âlâ, hak ve ger çek ola nı em re der. 
Hiç kim se nin Al la hü te âlâ nın rı zâ sı için ya pıl ma yan ame li-
ni ka bul et mez... Rab bi mi zin bu yer ler de, si ze rah me ti ni ve 
mag fi re ti ni vaad et ti ği em ri ni ye ri ne ge tir me ye ça lı şı nız ve 
im ti ha nı ka za nı nız! Çün kü, O’nun vaa di hak, sö zü ger çek, 
ce za sı da şid det li dir. Ben ve siz, Hayy ve Kay yûm olan Al-
la hü te âlâ ya bağ lı yız. O’na sı ğın dık, O’na tu tun duk, O’na 
da yan dık. En son dö nü şü müz de O’na dır. Al la hü te âlâ, be ni 
ve bü tün müs lü man la rı ba ğış la sın!...”

Ra ma zân-ı şe rî fin on ye di sin de Cu mâ gü nü nün gü ne şi doğ du. 
Bi raz son ra tâ ri hin en aman sız, en nis bet siz, en mü him, en bü yük 
sa va şı baş la ya cak tı... Bir ta raf a Fahr-i âlem (sal lal la hü aley hi ve 
sel lem) ve can la rı nı fe dâ et mek ten zer re ka dar çe kin me yen bir avuç 
şe ref i Es hâ bı; di ğer ta raf a ise, İs lâm’ı, bir ka şık su da boğ mak, Al-
la hü te âlâ nın ha bî bi ol mak la şe ref e nen bir pey gam be ri yok et mek 
için top la nan az gın ve taş kın bir kâ fir gü rû hu var dı. Ne ya zık ki, 
bun la rın için de Re sûl-i ek re min akrabâ la rı da bu lu nu yor du. On lar da 
sev gi li ye ğen le ri ile çar pış mak için Bedr’e gel miş ler di.

Pey gam ber efen di miz, or du su nun in ti zâ mı nı ye ni den göz den 
ge çi rip, ver di ği tâlimat la rı tek rar la dı lar. Bu sı ra da, Ku reyş müş-
rik le ri ka rar gâh la rın dan çı kıp, Bedr vâdi si ne doğ ru ak ma ya baş-
la dı lar, ço ğu nun üze ri zırh lar la kap lı idi. Bü yük bir gu rur ve ki bir 
için de İs lâm or du su na hü cû ma geç miş ler di. Re sû lul lah efen di miz, 
müş rik le rin bu hâ li ni gö rün ce, Hazret-i Ebû Bekr ile ça dı ra gir di 
ve mü bâ rek el le ri ni kal dı ra rak Ce nâb-ı Hakk’a yal var ma ya baş la dı; 
“Yâ Rab bi iş te, Ku reyş müş rik le ri bü tün gu rur ve ki bir le ri 
ile ge li yor!... Sa na mey dan oku yor, Pey gam be ri ni ya lan-
lı yor lar. Ey Al lah’ım! Ba na yap mış ol du ğun yar dım ve za-
fer vaa di ni ye ri ne ge tir me ni sen den is ti yo rum!... Al lah’ım! 
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Eğer şu bir avuç müs lü ma nın he lâ ki ni di li yor san, son ra sa-
na ibâ det eden bu lun ma ya cak tır!...”

Bu şe kil de, dur ma dan, tek rar tek rar yar dım di le ye rek Al la hü te-
âlâ ya yal va rı yor du. Pey gam ber efen di mi zin, bu fev ka lâ de ha zîn, 
iç le ri par ça la yan yal va rı şı, ken din den ge çe rek ri dâ sı nın mü bâ rek 
omu zun dan düş me si ne ka dar de vam et ti. Bu iç li ya ka rı şa da ya na-
ma yan Hazret-i Ebû Bekr, mü bâ rek ri dâ yı bü yük bir hür met le yer-
den kal dı rıp, efen di mi zin mü bâ rek omu zu na ko yar ken; “Ca nım sa na 
fe dâ ol sun yâ Re sû lal lah! Bu ka dar yal var ma nız ye ti şir!... Rab bi ne 
kar şı du âda ıs rar bu yur du nuz! Mu hak kak ki, Al la hü te âlâ, sa na vaad 
et ti ği za fe ri ya kın da ve re cek tir” di ye tesellî ey le di. O an da, Âlem le-
rin efen di si şu âyet-i ke rî me le ri oku ya rak ça dır dan çık tı lar. Me âlen; 

“(Bedr’de ki) bu top lu luk, ya kın da mu hak kak bo zu lup he zi-
me te uğ ra ya cak ve ar ka la rı nı dö nüp ka ça cak lar. Da ha doğ-
ru su on la rın asıl azâb vak ti, kı ya met te dir. O vak tin azâ bı 
da ha dehşet, da ha acı dır” bu yu ru lu yor du.( 165) 

Sev gi li Pey gam be ri miz, or du su nun ba şı na gel di. Şan lı Es hâ-
bı na, şu âyet-i ke rî me le ri oku du lar: “Ey îmân eden ler! Siz, bir 
düş man top lu lu ğu ile kar şı laş tı ğı nız za man, se bât edin ve 
Al la hü te âlâ yı çok zik re din ki kur tu la sı nız... Sa bır ve se bât 
gös te ri niz. Çün kü, Al la hü te âlâ sab re den ler le be ra ber dir” 
( 166)Top lu ola rak düş man ile ya pı lan ilk sa vaş bu ola cak tı. Sa vaş 
baş la mak üze rey di. He ye can son had di ne gel miş ti. Bü tün Es hâb-ı 
ki râm, Re sûl-i ek rem efen di mi zin; “Al la hü te âlâ yı çok zik re-
din...” me âlin de ki âyet-i ke rî me yi oku ma sı üze ri ne, hep bir lik te 
“Al la hü ek ber!... Al la hü ek ber!...” de me ye ve za fer ih sân et me si için 
Ce nâb-ı Hakk’a yal var ma ya baş la dı lar. Ar tık Pey gam ber efen di mi-
zin bir işâ re ti ni bek li yor lar dı.

O za man ki âdet le re gö re, iki or du kar şı laş ma dan ön ce, her iki 
ta raf an yi ğit ler mey da na çı kar, kar şı lık lı çar pı şır lar dı. Bu vu ruş ma-
da, her iki ta ra fın sa vaş ma hid de ti ve ar zu su ço ğa lır, sa va şa ısı nıp 
alı şır lar dı. Müş rik ler den Âmir bin Had ra mî bu kâ ide ye uy ma ya rak ve 
çiğ ne ye rek, İs lâm or du su na bir ok at tı. Ok, Mu hâ cir ler den Mih câ’ya 
isa bet et ti ve şe hîd olup, mü bâ rek ru hu Cen net’e yük sel di. Pey-

165) Kamer sûresi, 54/45-46.

166) Enfal sûresi, 8/45-46.
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gam ber le rin efen di si, bu ilk şe hîd için; “Mih câ, şe hîd le rin efen-
di si dir” bu yu ra rak müj de ver di. Es hâb-ı ki râm ye rin de du ra maz 
hâ le gel miş ler di. Fa kat, Efen di miz den bir emir gel me den kü çük bir 
ha re ket te dahi bu lu n mu yor lar dı. Her bi ri nin iç le ri bi rer vol kan gi bi 
kay na ma ya baş la dı!...

Bu sı ra da, müş rik or du sun dan üç ki şi nin ile ri atıl dı ğı gö rül dü. 
Bun lar; Re bî ao ğul la rın dan azı lı İs lâm düş man la rı Ut be, kar de şi Şey-
be ve oğ lu Ve lîd idi. Mü câ hid le re doğ ru; “İçi niz de bi zim le çar pı-
şa bi le cek kim se var mı dır?” di ye ba ğır dı lar. Es hâb-ı ki râm dan, en 
ön ce Hazret-i Ebû Hu zey fe, ba ba sı Ut be’ye kar şı çar pış mak için 
iler le yin ce, Âlem le rin sul tâ nı, ona; “Sen dur!” bu yur du lar. Me dî ne li 
mü câ hid ler den Af ra Hâ tun’un oğul la rı; Mu’âz ve Mu’av vez, Ab dul lah 
bin Re vâ ha ile ri yü rü dü ler. Ut be, Şey be ve Ve lîd’in kar şı la rı na di kil-
di ler. El le rin de kı lıç, ha zır bek li yor lar dı. 

Müş rik ler; “Siz kim si niz” di ye rek ken di le ri ni ta nıt ma la rı nı is te di-
ler. On lar da; “Me dî ne li müs lü man lar da nız” de yin ce, müş rik ler; “Bi-
zim siz ler le işi miz yok! Bi ze Ab dül mut ta li bo ğul la rı lâ zım. On lar la 
çar pış mak is te riz” de di ler ve İs lâm or du su na dö nüp; “Yâ Mu ham-
med! Bi zim kar şı mı za, ken di kav mi miz den den gi miz olan la rı çı kar!” 
di ye ba ğır dı lar.

Re sûl-i ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz, mey dan-
da ki bu üç yi ğit Es hâ bı na duâ bu yur duk tan son ra, yer le ri ne dön-
me le ri ni em ret ti. Son ra Es hâ bı ara sı na göz gez di rip; “Ey Hâ şi-
mo ğul la rı! Kal kı nız! Al la hü te âlâ nın nû ru nu, bâ tıl din le riy le 
sön dür mek için ge len le re kar şı, Hak yo lun da çar pı şı nız ki, 
Al la hü te âlâ zâ ten Pey gam be ri ni zi de bu nun için gön der miş 
bu lu nu yor. Kalk, yâ Ubey de! Kalk, yâ Ham za! Kalk, yâ Ali!” 
bu yur du lar.

Al la hü te âlâ nın as lan la rı Hazret-i Ham za, Hazret-i Ali ve Hazret-i 
Ubey de miğ fer le ri ni gi yip mey da na yü rü dü ler. On la rın kar şı la rı na 
geç tik le rin de, müş rik ler; “Siz kim si niz? Eğer bi zim den gi miz ise niz 
si zin le çar pı şı rız” de di ler. On lar da; “Ben Ham za’yım! Ben Ali’yim! 
Ben Ubey de’yim!” di ye ce vap ve rin ce, müş rik ler; “Siz ler de bi zim 
gi bi şe ref i kim se ler si niz. Si zin le çar pış ma yı ka bul et tik” de di ler. 
Kah ra man İs lâm mü câ hid le ri, müş rik le ri, ön ce îmâ na dâvet et ti-
ler se de, ka bul et me di ler. Bu nun üze ri ne üçü bir den kı lıç la rı nı sı yı-
rıp müş rik le rin üze ri ne sal dır dı lar. Hazret-i Ham za ve Hazret-i Ali, 
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Ut be ve Ve lîd kâ fir le ri ni bir ham le de öl dür dü ler. Hazret-i Ubey de, 
Şey be’yi ya ra la dı. Şey be de, Ubey de’yi ya ra la dı. Hazret-i Ham za ve 
Hazret-i Ali, Ubey de’nin yar dı mı na ye ti şip, Şey be’yi ora da öl dür dü-
ler. Hazret-i Ubey de’yi ku cak la yıp, Re sû lul lah efen di mi zin huzûru na 
ge tir di ler.( 167)

Hazret-i Ubey de bin Hâ ris’in mü bâ rek ayak bi le ğin den, kan lar ve 
ilik akı yor du. O, bu hâ li ne hiç al dı rış et me di ği hâl de; “Ca nım sa na 
fe dâ ol sun yâ Re sû lal lah! Ben bu hâ lim le ölür sem şe hîd de ğil mi-
yim?” di ye su âl et ti. Pey gam ber efen di miz de; “Evet, sen şe hîd-
sin” bu yu ra rak cen net lik ol du ğu nu müj de le di ler. (Hazret-i Ubey de, 
harp dö nü şü Saf ra mev ki in de vefât et ti.)

Bu vu ruş ma da üç mü him ada mı nı kay be den müş rik ler, şaş kı na 
dön dü ler. Bu na rağ men Ebû Cehl, or du su nun mo ra li ni dü zelt mek 
için; “Siz Ut be’nin, Şey be’nin, Ve lîd’in öl me le ri ne bak ma yın, on lar 
çar pış ma da ace le edip, boş ye re öl dü ler! Ye mîn ede rim ki, müs lü-
man la rı tu tup ip le re bağ la ma dık ça ge ri dön me ye ce ğiz!...” di ye rek 
te sel lî ver me ye ça lı şı yor du.

Kah ra man Es hâb-ı ki râm ise, bir an ön ce bu müş rik gü rû hu nu 
kı lıç la rıy la ce za lan dır mak için sa bır sız la nı yor du. Pey gam ber efen di-
miz de (sal lal la hü aley hi ve se llem) mü bâ rek di lin den dü şür me di ği 
şu du âyı tek rar lı yor lar dı; “Al lah’ım! Ba na yap tı ğın vaa di ni ye ri-
ne ge tir!.. Al lah’ım! Şu bir avuç İs lâm ce mâ ati ni he lâk eder-
sen ar tık sa na yer ü zün de ibâ det ede cek kim se kal maz!...”

Bu sı ra da müş rik saf a rın dan, Ku reyş’in en ce sa ret li ve kes kin ok 
atı cı la rın dan Hazret-i Ebû Bekr’in he nüz müs lü man ol ma yan oğ lu 
Ab dur rah mân mey da na yü rü yüp, er di le di. Mü câ hid le rin saf a rın dan 
da bir kim se nin, der hal kı lı cı na dav ra nıp ile ri yü rü dü ğü gö rül dü. Bu 
kim se, ilk müs lü man ol mak la ve Sıd dîk’lık ma kâ mıy la şe ref e nen, 
pey gam ber ler den son ra en üs tün in san, kah ra man Hazret-i Ebû 
Bekr’di... Oğ lu na kar şı çar pış mak için ile ri atıl mış tı. Fa kat Âlem le rin 
efen di si ona; “Yâ Ebâ Bekr! Bil mez mi sin ki, sen be nim, gö ren 
gö züm, işi ten ku la ğım ye rin de sin...” bu yu ra rak çar pış mak tan 
men et ti. Ebû Bekr Sıd dîk, oğ lu na; “Ey ha bis! Ba na olan mü nâ se-
be tin ne re de kal dı?” de mek ten ken di ni ala ma dı.

Son ra pey gam ber le rin sul tâ nı Ha bîb-i ek rem efen di mi zin ye re 

167) İbni Hişâm, es-Sire, I, 708; İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 17; Taberî, Târih, II, 134-135.
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eği lip bir avuç kum al dı ğı gö rül dü. Bu kum la rı düş man üze ri ne sa-
vu ra rak; “Ka ra ol sun yüz le ri!... Al lah’ım! Kalb le ri ne kor ku sal, 
ayak la rı na tit re me ver!” bu yur du ve Es hâ bı na dö nüp; “Hü cû ma 
kal kı nız!.. Sal dı rı nız.” em ri ni ver di ler. Bir işa ret bek le yen şan lı Es-
hâb, ön ce den ve ri len tâlimat üze re ha re ket et me ye baş la dı. “Al la hü 
ek ber!... Al la hü ek ber!...” nidâ la rı ara sın da ok lar atılmaya, taş lar he-
def e ri ni bul ma ya, mız rak lar zırh la ra çarp ma ya baş la dı... 

Al la hü te âlâ nın as lan la rı Hazret-i Ham za iki eli ne al dı ğı iki kı lıç-
la çar pı şı yor; Hazret-i Ali, Hazret-i Ömer, Zü beyr bin Av vâm, Sa’d 
bin Ebî Vak kas, Ebû Dü câ ne, Ab dul lah bin Cahş müş rik saf a rı nın 
bir ucun dan gi rip bir ucun dan çı kı yor lar, kâ fir le ri şaş kı na çe vi ri yor-
lar dı. Her bi ri ge çil mez bi rer ka le ol muş tu. “Al la hü ek ber!... Al la hü 
ek ber!...” sa dâ la rı âle mi dol du ru yor, Al la hü te âlâ nın şâ nı nın bü-
yük lü ğü, kâ fir le rin be yin le ri ne bal yoz gi bi in di ri li yor du. Pey gam ber 
efen di miz; “Yâ Hay yu! Yâ Kay yûm!” di ye, Al la hü te âlâ ya yal va rı-
yor du. Hazret-i Ali; “Bedr’de he pi mi zin en ce sâ ret li si, en kah ra ma-
nı Re sûl (aley his se lâm) dı. Müş rik saf a rı na en ya kın olan da O idi. 
Sı kış tı ğı mız za man O’na sı ğı nır dık” de miş tir.

Müş rik ler, re is le ri olan Ebû Cehl’i or ta la rı na al dı lar. İç le rin den 
bi ri ni Ebû Cehl gi bi giy di rip ona ben zet ti ler. Bu na sip si zin adı Ab-
dul lah bin Mün zir’di. Hazret-i Ali, Ab dul lah’ın üze ri ne sal dır dı. Ebû 
Cehl’in göz le ri önün de, Ab dul lah’ın ka fa sı nı kes ti. Ebû Kays’ı giy dir-
di ler. Onu da Hazret-i Ham za öl dür dü.

Hazret-i Ali, bir müş rik le çar pı şı yor du. Müş rik, kı lı cı nı Hazret-i 
Ali’ye sal la mış, kı lıç kal ka na sap la nıp kal mış tı. Hazret-i Ali Zül fi kâ-
rı nı, müş ri kin zırh lı vü cû du na sal la yın ca, omu zun dan göğ sü ne doğ-
ru zır hıy la bir lik te biç ti ği sı ra da ba şı üze rin den bir kı lı cın par la dı ğı nı 
gör dü. Sür’at le ba şı nı eğ di. Kı lı cı par la tan; “Al! Bu da Ham za bin 
Ab dül mut ta lib’den” der ken, müş ri kin kel le si miğ fe riy le be ra ber ye re 
düş tü. Hazret-i Ali dö nüp bak tı ğın da am ca sı Hazret-i Ham za’yı iki 
kı lıç la çar pı şır gör dü. Pey gam be ri miz, Es hâ bı nın böy le yi ğit çe çar-
pış dı ğı nı gör dük çe; “On lar, Al la hü te âlâ nın yer ü zün de ki as-
lan la rı dır” bu yu ra rak, on la rı tak dîr edi yor du.

Bir ara, Re sû lul lah efen di mi zin ya nı baş la rın da çar pı şan Hazret-i 
Ukâ şe’nin kı lı cı kı rıl dı. Bu hâ li gö ren sev gi li Pey gam be ri miz, yer de 
gör dü ğü bir so pa yı alıp ona uzat tı ve; “Yâ Ukâ şe! Bu nun la vu-
ruş!..” bu yur du lar, Ukâ şe so pa yı alır al maz, so pa, Pey gam be ri mi zin 
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bir mû ci ze si ola rak; uzun par lak, sır tı nın or ta sı kuv vet li ve kes kin bir 
kı lıç olu ver di. Har bin so nu na ka dar bu kı lıç la bir çok müş ri ki öl dür dü.

Âlem le rin efen di si Re sûl-i ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) 
bir ta raf an çar pı şı yor, bir ta raf an da Es hâ bı nı he ye ca na sü rük le yen 
şu mü bâ rek ha dîs-i şe rî fi ni söy lü yor du: “Var lı ğım kud ret elin-
de bu lu nan Al la hü te âlâ ya ye mîn ede rim ki, bu gün Ce nâb-ı 
Hâkk’ın rı zâ sı nı uma rak, sa bır ve se bât gös te re rek çar pı-
şan la rı, ar ka la rı na dön me den iler ler ken öl dü rü len le ri, Hak 
te âlâ, mu hak kak Cen net’ine ko ya cak tır.” 

Bu mü bâ rek sö zü işi ten Umeyr bin Hü mâm; “Ne gü zel! Ne gü zel! 
De mek, Cen net’e gi re bil mem için şe hîd ol mam dan baş ka bir şey lâ-
zım de ğil miş” di ye rek, hü cûm la rı nı da ha da sık laş tır dı. Bir ta raf an 
düş man la vu ru şu yor, bir ta raf an da; “Al la hü te âlâ ya mad dî azık lar la 
de ğil, an cak Hak te âlâ nın kor ku su, âhi ret ame li, ci hâ da sa bır ve se-
bât gös te re rek gi di lir. Bu nun dı şın da ki bü tün azık lar şüp he siz bi ter, 
tü ke nir!...” di yor du. Böy le ce, şe hîd olun ca ya ka dar çar pış tı.

Mu ha re be iyi ce şid det len miş ti!... Bir sa hâ be nin üze ri ne en az üç 
müş rik bir den sal dı rı yor du. Her bi ri ne ay rı kı lıç ye tiş tir me ye ça lı şan 
şan lı Es hâb-ı ki râ mı, hiçbir şey yıl dı ra mı yor du. “Al la hü ek ber! Al la-
hü ek ber!..” de dik çe ye ni den güç le ni yor, tek rar tek rar sal dır mak tan 
usan mı yor lar dı. Bir ara müş rik le rin hü cû mu şid det len di. Es hâb-ı ki-
râm güç du ru ma düş tü ler.

O sı ra da Re sû lul lah efen di miz, Hazret-i Ebû Bekr ile hur ma dal-
la rın dan ya pıl mış ça dı rı na gir di ler. Pey gam be ri miz, yi ne Al la hü te âlâ-
ya mü nâ câ ta baş la dı. “Yâ Rab bî! Ba na vâ det ti ğin yar dı mı lüt-
fet!...” di ye yal va rı yor du. O an da va hiy gel di. Me âlen buy ru lu yor du 
ki: “O va kit Rab bi niz den yar dım ve za fer is ti yor du nuz da, O 
si ze; “Ger çek ten ben ar ka ar ka ya bin me lâ ike ile im dâd edi yo rum” 
di ye du ânı zı ka bûl bu yur muş tu.”( 168) Pey gam ber efen di miz, he-
men aya ğa kalk tı lar ve; “Müj de yâ Ebâ Bekr! Sa na, Al la hü te âlâ-
nın yar dı mı ye tiş ti! İş te şu Ceb râ il’dir. Kum te pe le ri üze rin de, 
atı nın diz gi ni ni tut muş, si lâh lan mış, emir bek li yor” bu yur du.

En fâl sû re sin de bil di ril di ği üze re Ce nâb-ı Hak, me lek le re me âlen 
bu yur muş tu ki: “Ha ni Rab bin me lek le re; (Müs lü man la ra nus ret 
ve yar dım hu sû sun da) si zin le be râ be rim di ye vah yey le di. Hay-

168) Enfal sûresi, 8/9.
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di mü’min le re (nus ret müj de siy le kalb le ri ne) se bât il hâm edi-
niz. Ben şim di kâ fir le rin gö nül le ri ne deh şet ve kor ku sa lı-
ve re ce ğim. Vu run he men on la rın bo yun la rı nın üs tü ne, vu run 
her bir par mak la rı na (mafsal la rı nın hep si ne)!.. Çün kü on lar, Al-
la hü te âlâ ya ve Re sû lü ne kar şı gel di ler. Kim Al la hü te âlâ ve 
Re sû lü ne kar şı ge lir se, Al la hü te âlâ nın (azâ bı na uğ rar) ce zâ sı 
çok çe tin dir!”( 169) 

Bu emir üze ri ne Ceb râ il, Mi kâ il ve İs râ fil aley hi müs se lâm, yan-
la rı na bi ner me lek ala rak sev gi li Pey gam be ri mi zin sı ra ile; ya nın da, 
sa ğın da ve so lun da yer le ri ni al dı lar.( 170)

Ceb râ il (aley his se lâm), ba şı na sa rı bir sa rık sar mış tı. Di ğer me-
lek le rin baş la rın da ise be yaz sa rık lar var dı. Sa rık la rın uç la rı nı ar ka-
la rı na sar kıt mış lar, be yaz at la ra bin miş ler di. Ser ver-i âlem efen-
di miz, Es hâ bı na; “Me lek ler, âlâ met li ve ni şan lı dır lar. Siz de 
ken di ni ze bi rer alâ met ve ni şan ya pı nız!” bu yur du lar. Zü beyr 
bin Av vâm, ba şı na sa rı, Ebû Dü câ ne, kır mı zı bir be zi sa rık şek lin de 
sar dı lar. Hazret-i Ali, be yaz bir tuğ, Hazret-i Ham za da, göğ sü ne 
de ve ku şu ka na dı tak tı.

Me lek le rin har be gir me le ri ile du rum bir an da de ğiş ti. Es hâ bı 
ki râm önün de ki kâ fi re da ha kı lı cı nı sal la ma dan, onun ba şı, göv-
de sin den ay rı lıp ye re dü şü yor du. Pey gam ber efen di mi zin sa ğın da-
so lun da, önün de ve ar ka sın da ta nın ma yan kim se le rin müş rik ler le 
çar pış tı ğı gö rü lü yor du.

Hazret-i Sehl an lat tı ki: “Bedr ga zâ sın da, her bi ri miz bir müş ri kin 
ba şı na kı lı cı mı zı sal la dı ğı mız za man, da ha kı lıç he de fi ne var ma dan, 
kel le si nin be de nin den ay rı lıp ye re yu var lan dı ğı nı gö rü yor duk!...”

Müş rik le rin san cak ta rı Ebû Azîz bin Umeyr esir edil di. Ku man-
dan la rı Ebû Cehl ise, Ku rey şl ile ri ce sâ ret len dir mek için dur ma dan 
şi ir ler söy le ye rek, as ke ri nin mo ra li ni dü zelt me ye ça lı şı yor du. Genç 
bir de li kan lı gi bi sal dı rı yor; “Anam be ni bu gün ler için do ğur du!...” 
di ye rek öğü nü yor, genç le ri teş vik edi yor du.

Müş rik ler den Ubey de bin Sa’îd, baş tan aya ğa ka dar zırh gi yin-
miş ti. Sâ de ce göz le ri gö rü nü yor du. Atı nın üze rin de bir o ta ra fa, bir 

169) Enfal sûresi, 8/12-13.

170) Vâkıdî, el-Megâzî, I, 57; İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 16; Beyhekî, Delâil-ün-nübüvve, 
III, 40; Hâkim, el-Müstedrek, III, 72.
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bu ta ra fa dö nüp; “Ben, Ebû Zâ tül ke riş’im! Ben Ebû Zâ tül ke riş’im!” 
yâ ni ben bü yük ka rın lı yım, ka rın ba ba sı yım di ye rek ken din ce mey dan 
oku yor du. Kah ra man mü câ hid Hazret-i Zü beyr bin Av vâm, ya nı na 
yak la şıp, mız ra ğı nı tam gö zü ne ni şan la dı ve; “Al la hü ek ber!” de yip 
sa vur du. He de fi ni bu lan mız rak, onu atın dan ye re dü şür dü. Hazret-i 
Zü beyr, ko şa rak ya nı na var dı ğın da, Ubey de öl müş tü. Aya ğı nı, ya na-
ğı na ba sıp, olan ca kuv ve tiy le çek ti ği hâl de mız ra ğı zor çık tı.

Hazret-i Zü beyr’in, Bedr har bin de gös ter di ği kah ra man lık çok 
bü yük tü. Vü cû dun da ya ra lan ma dık yer kal ma mış tı. Bu du ru mu oğ lu 
Ur ve; “Ba bam, önem li üç kı lıç dar be si al mış tı. Bun lar dan bi ri boy-
nun da idi. Ya ra o ka dar de rin bir iz bı rak mış tı ki, içi ne par ma ğı mı 
so ka bi li yor dum” di ye an lat mış tı.

EBÛ CEHL’İN ÖL DÜ RÜL ME Sİ
Ab dur rah mân bin Avf da kı ya sı ya Ku reyş li ler le çar pı şı yor, al dı-

ğı ya ra lar dan akan kan la ra al dır ma dan, önü ne ge le ni de vi ri yor du. 
Hazret-i Ab dur rah mân şâ hid ol du ğu bir hâ di se yi şöy le an lat tı: 

“Bir ara önüm de kim se kal ma mış tı. Sa ğı ma-so lu ma bak tı ğım 
za man, En sâr’dan iki de li kan lı gö zü me iliş ti. Bun lar dan en kuv vet li 
ve vu ru cu ola nı ile bu lun mak is te dim. Bu iki genç ten bi ri, be ni gö zü 
ile süz dü, son ra ba na dö ne rek; “Ey am ca! Ebû Cehl’i ta nır mı sın!” 
di ye sor du. Ben de; “Evet ta nı rım” de dim ve; “Ey kar de şi min oğ lu, 
Ebû Cehl’i ne ya pa cak sın?” di ye so run ca; “Ba na ha ber ve ril di ği ne 
gö re Re sû lul lah’a sö ver miş. Al la hü te âlâ ya ye mîn ede rim ki, onu bir 
gö rür sem, öl dü rün ce ye ve ya ken dim ölün ce ye ka dar as lâ on dan ay-
rıl ma ya ca ğım” de di. Bir gen cin he ye can hâ lin de söy le di ği bu kat’î 
ve ka rar lı sö ze doğ ru su hay ret et tim.”

Bu iki genç ten di ğe ri de be ni göz den ge çi re rek öte ki nin söy le-
di ği gi bi söy le di. Bu sı ra da, Ebû Cehl’i gör müş tüm! O, Ku reyş as ke ri 
için de hiç dur ma dan ile ri ge ri dö nüp du ru yor du. Ben; “Ey genç ler! 
Öte ye be ri ye te laş la gi den şu şa hıs, Ebû Cehl’dir” de yin ce, he men 
kı lıç la rı na sa rıl dı lar ve Ebû Cehl’in ya nı na yak la şa rak çar pış ma ya 
baş la dı lar. Bu genç ler, Af ra Hâ tun’un ço cuk la rı Mu’âz ve, Mu’av vez 
kar deş ler di.

Bu sı ra da Es hâb-ı ki râ mın kah ra man la rın dan Mu’âz bin Amr, 
Ebû Cehl’in ya nı na so kul mak fır sa tı nı bul du, Uzun kuy ruk lu bir at 
üze rin de bu lu nan Ebû Cehl’in üze ri ne sal dı rıp, ba ca ğı na olan ca şid-
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de tiy le kı lı cı nı çal dı. Ebû Cehl’in ba ca ğı ye re düş tü. O sı ra da ba ba-
sı nın im dâ dı na ye ti şen ve da ha müs lü man ol ma yan İk ri me, Hazret-i 
Mu’âz bin Amr ile çar pış ma ya baş la dı.

O an da Mu’âz ve Mu’av vez kar deş ler, bir şâ hin gi bi ile ri atıl dı lar. 
Ön le ri ne ge le ni de vi re rek Ebû Cehl’e ulaş tı lar. Kı lıç la rıy la öl dü zan-
ne din ce ye ka dar vur du lar.

Hazret-i Mu’âz bin Amr ise; İk ri me ile yap tı ğı çar pış ma da elin-
den ve ko lun dan ya ra lan mış tı. Mü bâ rek eli bi le ğin den ke sil miş, eli 
de ri de sal la nıp kal mış tı. Çar pış ma ya ken di ni kap tı ran Mu’âz bin 
Amr’ın eliy le oya la na cak, onu te dâ vî için sa ra cak za mâ nı yok tu. 
Ke sik eli de ri de sal la nır ken bi le kah ra man ca çar pı şı yor du. “Al la hü 
ek ber!...” Bu ne kuv vet li îmân!... Bu ne gö rü le cek man za ra idi!... 
Hazret-i Mu’âz bir müd det böy le vu ruş tuk tan son ra, ha re ket kâ-
bi li ye ti nin azal dı ğı nı gör dü. Bu na se bep, ke sik eli idi. Onu der hâl 
aya ğı nın al tı na ala rak ko pa rıp at tı...( 171)

Azı lı İs lâm düş man la rın dan Nev fel bin Hü vey lid, Ku reyş’in en 
göz de peh li van la rın dan dı. Dur ma dan ba ğı rı yor, müş rik sü rü sü nü 
he ye ca na ve ga le ya na ge tir me ye ça ba lı yor du. Pey gam ber efen di-
miz, onun bu hâ li ni gö rün ce; “Al lah’ım! Nev fel bin Hü vey lid’e 
kar şı ba na yar dım cı ol. Onun hak kın dan gel” bu yu ra rak duâ 
et miş ti. Al la hü te âlâ nın as la nı Hazret-i Ali, Nev fel müş ri ki ni gö rün-
ce, der hâl üze ri ne atıl dı. Şid det le kı lı cı nı in dir di, öy le vur muş tu ki, 
ba cak la rı zırh lar la kap lı ol du ğu hâl de iki si bir den ke sil di. Son ra kı lı-
cı nı boy nu na ça lıp, ba şı nı göv de sin den ko par dı.( 172)

Bi lâl-i Ha be şî’yi kız gın kum la ra ya tı rıp, göğ sü ne ko ca man ka ya-
la rı ko yan Ümey ye bin Ha lef, müş rik le rin en azı lı la rın dan dı. Re sû lul-
lah (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di mi ze iş ken ce yap mak için her 
fır sa tı de ğer len di ren bu bü yük İs lâm düş ma nı da, Bedr vâ di sin de, 
müş rik le ri to par la ma ya ça lı şı yor, İs lâm’ın nû ru nu sön dür mek için ça-
ba lı yor du. Onun bu hâ li ni gö ren Hazret-i Bi lâl, ya lın kı lıç ya nı na yak-
la şa rak kar şı sı na di kil di ve; “Ey küf rün ba şı olan Ümey ye bin Ha lef!... 
Sen kur tu lur san ben kur tul ma ya yım!” de yip sal dır dı. Bir ta raf an da; 
“Ey En sâ rî kar deş ler! Ye ti şin, küf rün ba şı bu ra da!” der de mez, Es-

171) Buhârî, “Megâzî”, 8; Müslim, “Cihad ve Siyer”, 147; İbni Hişâm, es-Sire, I, 634; 
Beyhekî, Delâil-ün-nübüvve, III, 83; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, III, 77.

172) Vâkıdî, el-Megâzî, I, 92; Beyhekî, Delâil-ün-nübüvve, III, 98; Şemseddin Şâmî, 
Sübülü’l-Hüdâ, IV, 94.
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hâb-ı ki râm, Ümey ye’nin et ra fı nı sa rıp, he men öl dür dü ler.( 173)

Müş rik or du sun da, ar tık baş kal ma mış tı. Her bi ri ne ya pa cak la rı-
nı bil mi yor, rast ge le kaç ma ya ça lı şı yor lar dı. Küf rün ka le si yı kıl mış tı. 
Şan lı Es hâb tâ ki be de vâm et ti. Müş rik ler den bir kıs mı ya ka la na rak 
esir alın dı. Pey gam ber efen di mi zin am ca sı Ab bâs da esir ler ara sın-
day dı.( 174)

Pey gam ber efen di miz (sal lal la hü aley hi ve sel lem), şan lı Es hâ-
bı na; “Nev fel bin Hü vey lid hak kın da bil gi si olan var mı?” bu-
yur du lar. Hazret-i Ali ile ri çı kıp; “Yâ Resûlal lah! Onu ben öl dür düm” 
de di. Bu ha be re çok se vi nen sev gi li Pey gam be ri miz; “Al la hü ek-
ber!” di ye rek tek bir ge tir di ler ve; “Al la hü te âlâ, onun hak kın da-
ki du âmı ka bûl ey le di” bu yur du lar.

Ümey ye bin Ha le f’in öl dü rül dü ğü nü söy le dik le rin de de çok se-
vin di ler ve; “El ham dü lil lah! Al la hü te âlâ ya şü kür ler ol sun. 
Rab bim ku lu nu tas dik et ti, dî ni ni üs tün kıl dı” bu yur du lar.

Re sûl-i ek rem efen di miz, Ebû Cehl için; “Aca bâ Ebû Cehl ne 
yap tı, ne ol du, kim gi dip bir ba kar?” bu yu ra rak, ölü ler ara sın-
da onun araş tı rıl ma sı nı em ret ti. Ara dı lar bu la ma dı lar. Pey gam ber 
efen di miz; “Ara yı nız, onun hak kın da sö züm var. Eğer onu ta-
nı ya maz sa nız di zin de ki ya ra izi ne ba kı nız. Bir gün ben ve o, 
Ab dul lah bin Cüd’ân’ın zi yâ fe tin de idik. İki miz de genç tik. 
Ben on dan bi raz bü yük çe idim. Sı kı şın ca onu it tim. Diz le ri 
üze ri ne düş tü. Diz le rin den bi ri si ya ra lan dı ve bu ya ra nın izi 
di zin den kay bol ma dı” bu yur du. 

Bu nun üze ri ne Ab dul lah ib ni Mes’ûd, Ebû Cehl’i ara ma ya git ti. 
Onu ya ra lı ola rak bul du ve ta nı dı. “Ebû Cehl sen mi sin?” de di. Boy-
nu na aya ğı nı bas tı. Sa ka lın dan tu tup çek ti ve; “Ey Al la hü te âlâ nın 
düş ma nı! Al la hü te âlâ ni hâyet se ni hor ve ha kîr et ti mi?” de di. Ebû 
Cehl; “Ne di ye be ni hor ve ha kîr ede cek! Ey ko yun ço ba nı! Al lah se ni 
hor ve ha kîr et sin. Sen çı kıl ma sı pek sarp bir ye re çık mış sın! Sen 
ba na bu gün za fer ve ga le be nin han gi ta raf a ol du ğu nu ha ber ver” 
de di. İbn-i Mes’ûd haz ret le ri; “Za fer, Al lah ve Resûlü nün ta ra fın da-
dır” de di. Ebû Cehl’in miğ fe ri ni ka fa sın dan çı ka rır ken; “Ey Ebû Cehl! 

173) Buhârî, “Vekâlet”, 2; İbni Hişâm, es-Sire, II, 631; İbni Ebî Şeybe, el-Musannef, VIII, 
477; Beyhekî, Delâil-ün-nübüvve, III, 94; Taberî, Târih, II, 153.

174) İbni Hişâm, es-Sire, I, 715; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, III, 173.
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Se ni öl dü re ce ğim” de di. Ebû Cehl; “Sen kav mi nin ulu su nu öl dü-
ren le rin il ki de ğil sin. Fa kat doğ ru su, se nin be ni öl dür men ba na çok 
ağır ge le cek. Hiç ol maz sa boy nu mu göğ sü me ya kın kes de ba şım 
hey bet li gö rün sün!” di ye rek küf rü nün, gu rur ve kib ri nin ne de re ce ye 
çık mış ol du ğu nu gös ter di. 

İbn-i Mes’ûd, Ebû Cehl’in ba şı nı ken di kı lı cıy la ke se me yin ce, 
Ebû Cehl’in kı lı cıy la kes ti ve si lâ hı nı, zır hı nı, miğ fe ri ni, ba şı nı ge ti-
rip, Pey gam ber efen di mi zin önü ne koy du. “Anam-ba bam sa na fe dâ 
ol sun yâ Resûlal lah! Bu, Al la hü te âlâ nın düş ma nı Ebû Cehl’in ba şı-
dır” de di. Sev gi li Pey gam be ri miz; “O Al lah ki, O’ndan baş ka ilâh 
yok tur” bu yur du. Son ra kal kıp Es hâ bıy la bir lik te Ebû Cehl’in ölü sü-
nün ya nı na ka dar git ti ler. Ora da; “Al la hü te âlâ ya hamd ol sun ki, 
se ni ze lîl ve ha kîr kıl dı. Ey Al lah düş ma nı! Sen bu üm me tin 
Fir’avn’ı idin” bu yur du. Son ra da; “Yâ Rab bi! Ba na olan vaa di ni 
ye ri ne ge tir din” di ye rek Al la hü te âlâ ya şük ret ti ler.

Re sû lul lah (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz, ya ra lı Es hâb-ı 
ki râ mın ya ra la rı nı sar dır dı. Şehîd olan la rı tes bit et tir di. Mu hâ cir ler-
den al tı, En sâr dan se kiz ol mak üze re on dört şe hîd ve ril miş ti. Hep-
si nin de mü bâ rek rûh la rı Cen net’e uçar ken, is lâm’ın nû ru nu sön dür-
me ye uğ ra şan müş rik ler den, yet miş ki şi öl dü rül dü ve bir o ka da rı da 
esir alın dı.

Re sû lul lah efen di miz, za fe ri müj de le mek üze re Ab dul lah bin Re-
vâ ha ve Zeyd bin Hâ ri se’yi Me dî ne’ye gön der di.

Pey gam ber efen di miz, şe hîd le rin ce nâ ze na ma zı nı kıl dı ra rak ka-
bir le ri ne def net tir di ler.

Müş rik le rin ce sed le rin den yir mi dört tâ ne si ni kör bir ku yu ya, di-
ğer le ri ni top lu ca çu kur la ra atıp, üzer le ri ni dol dur du lar.

Âlem le rin efen di si, şe ref i Es hâ bıy la ku yu nun ba şı na ge lip; “Ey 
ku yu ya atı lan lar!” bu yur duk tan son ra, öl dü rü len müş rik le rin isim-
le ri ni, ba ba la rı nın is miy le be râ ber sa yıp; “Ey Ut be bin Re bîa! Ey 
Ümey ye bin Ha lef! Ey Ebû Cehl bin Hi şâm!... Siz ler, Pey gam-
be ri ni ze kar şı ne kö tü bir ka vim idi niz. Siz, be ni ya lan la dı nız, 
baş ka la rı ise be ni tas dik edip doğ ru la dı lar. Siz, be ni şeh rim-
den, di yâ rım dan çı kar dı nız. Baş ka la rı ise ba na ka pı la rı nı açıp 
ba ğır la rı na bas tı lar. Siz, be nim le harb et ti niz, baş ka la rı ise 
ba na yar dım et ti ler. Rab bi min, vâ det ti ği ne ka vuş tu nuz mu? 
Ben, Rab bi min vâ det ti ği za fe re ka vuş dum” bu yur du lar.
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Hazret-i Ömer; “Yâ Re sû lal lah! Leş ol muş kim se le re mi söy lü-
yor su nuz?” di ye su âl et ti ler. Bu nun üze ri ne Re sûl-i ek rem efen di-
miz; “Be ni hak pey gam ber ola rak gön de ren Rab bim hak kı 
için söy lü yo rum ki, siz be ni on lar dan da ha çok işit mi yor su-
nuz. Fa kat ce vap ve re mez ler” bu yur du lar.

Müş rik ler, harb mey da nın dan can la rı nı kur tar mak için hız la ka-
çar ken, ge tir dik le ri hiçbir şe yi alıp gö tü re me miş ler di. Hep si müs lü-
mân la rın eli ne geç ti. Pey gam ber efen di miz, ga nî met mal la rı nı Bedr 
har bi ne ka tı lan ve va zi fe li olan bü tün Es hâ bı na pay laş tır dı.

Bu sı ra da müj de ci ola rak gön de ri len Ab dul lah bin Re vâ ha ve 
Zeyd bin Hâ ri se, Me dî ne’ye yak laş mış lar dı. Pa zar gü nü kuş luk vak-
ti, Akik mev kî ine ge lin ce, ay rıl dı lar. Ab dul lah bin Re vâ ha bir ta raf-
tan, Zeyd bin Hâ ri se de baş ka bir yön den Me dî ne’ye gir di ler. Ev 
ev do la şıp za fe ri bil di ri yor lar dı. Re sû lul lah efen di mi zin şâ iri olan 
Ab dul lah bin Re vâ ha;

“Ey En sâr ce mâ ati! Si ze müj de le rim ki,
Sağ ve se lâ met te dir, Al lah’ın Pey gam be ri.

Müş rik ler öl dü rül dü ve esir edil di ler,
Var esir ler için de, çok şöh ret li ki şi ler.

Re bîa ve Hac câc’ın oğul la rı bit ta mâm,
Öl dü rül dü hem Bedr’de, Ebû Cehl Amr bin Hi şâm”

di ye rek yük sek ses le za fe ri müj de li yor du. Hazret-i Âsım bin 
Adiy; “Ey İbn-i Re vâ ha! Söy le di ğin ger çek mi?” di ye sor du. Ab dul-
lah bin Re vâ ha; “Evet, val la hi ger çek tir! İn şâ al lah, ya rın Re sû lul lah 
da, el le rin den bağ lan mış esir ler le bir lik te ge le cek tir!” bu yur du.

O gün, sev gi li Pey gam be ri mi zin kı zı Hazret-i Ru kay ye vefât et-
miş ti. Efen di si Hazret-i Os man, ce nâ ze na ma zı nı kıl dır mış tı. Bu 
üzün tü üze ri ne ge len za fer ha be ri, on la rı fe rah lat mış tı.

Pey gam ber efen di miz (sal lal la hü aley hi ve sel lem) Es hâ bıy la 
Bedr za fe ri ni ken di si ne ih sân eden Al la hü te âlâ ya hamd edip, şü kür 
sec de si ne ka pan dık tan son ra, Me dî ne-i mü nev ve re ye doğ ru esir-
ler le bir lik te yo la çık tı lar.

Da ha ön ce müj de yi ve ren Ab dul lah bin Re vâ ha ile Zeyd bin Hâ-
ri se, Bedr ga zâ sın da olan la rı ve kim le rin şe hîd ol du ğu nu an lat mış-
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lar dı. Me dî ne’de ka lan ço cuk lar, ka dın lar, va zi fe li ler za fer için çok 
se vin miş ler di. Pey gam ber efen di mi zi kar şı la ma ya çık tı lar. Şehîd 
olan la rın için de Hâ ri se bin Sü râ ka da var dı. Hazret-i Hâ ri se’nin an-
ne si Re bî, oğ lu nun ha vuz dan su içer ken, bir düş man okuy la vu ru lup 
şe hîd ol du ğu nu öğ ren miş ti. Re bî vâ li de miz, bu ha be ri işit ti ğin de; 
“Resûl (aley his se lâm) gel me dik çe oğ lum için ağ la mam. Sa âdet-
le Me dî ne’yi teş rif et tik le rin de, ken di si ne su âl ede rim. Eğer oğ lum 
Cen net’te ise hiç ağ la mam. Yok eğer Ce hen nem’de ise, göz le rim-
den yaş ye ri ne kan lar dö ke rim” de miş ti.

Sev gi li Pey gam be ri miz, mü bâ rek Es hâb-ı ki râ mıy la Me dî ne’yi 
teş rif et tik le rin de, Re bî, huzûr la rı na va rıp; “Anam-ba bam sa na fe-
dâ ol sun yâ Re sû lal lah! Oğ lum Hâ ri se’ye olan mu hab be ti mi bi lir sin. 
Aca ba şe hîd olup Cen net’e gir miş mi dir? Eğer böy le ise, sab re de-
yim. Yok öy le de ğil se, gö züm den kan lı yaş lar dö ke yim” de di. Ha-
bîb-i ek rem efen di miz ona; “Ey Üm mü Hâ ri se! Se nin oğ lun bir 
de ğil, bir den çok Cen nette dir. Onun ye ri Fir devs’tir” bu yu ra-
rak müj de ver di ler. Bu nun üze ri ne Re bî; “Ar tık oğ lum için ağ la mam” 
de di. Kâ ina tın sul tâ nı, bir kap ile su is te di ler. Mer ha met bu yu rup 
mü bâ rek eli ni su ya so kup çı kar dı lar. Bu su yu Hazret-i Hâ ri se’nin 
an ne si ve kız kar de şi ne içir di ler. Ay rı ca bu su yu, on la rın baş la rı na ve 
yüz le ri ne sür dü ler. O gün den son ra Re bî ve kı zı nın yüz le ri pek nûr lu 
idi. Ömür le ri de çok uzun ol du.

Hâ ce-i kâ inât aley hi ef da lüs sa le vât efen di miz, Me dî ne’ye ge ti-
ri len yet miş esi ri, Es hâ bı ara sın da pay laş tı ra rak iyi mu âme le ya pıl-
ma sı nı emir bu yur du lar. Esir le rin âkı be ti hak kın da, Al la hü te âlâ dan 
he nüz bir va hiy gel me miş ti. Re sû lul lah efen di miz, Es hâ bıy la is ti-
şâ re et tik ten son ra esir le rin, fid ye kar şı lı ğın da ser best bı ra kıl ma sı 
ka râ rı na var dı lar. Her esi rin mal var lı ğı na gö re, fid ye mik dâ rı tes bit 
edil di. Pa ra sı ol ma yan lar dan oku ma yaz ma bi len ler, Me dî ne’de oku-
ma yaz ma bil me yen on ki şi ye oku ma ve yaz ma yı öğ re te cek, on dan 
son ra Mek ke’ye gi de bi le cek ler di. Esir ler ara sın da, Pey gam ber efen-
di mi zin am ca sı Ab bâs da var dı. Efen di miz ona; 

“Ey Ab bâs! Ken din, kar de şi nin oğ lu Ukayl (Akîl) bin Ebî 
Tâ lib, Nev fel bin Hâ ris için kurtul ma lık ak çe si öde yi niz. 
Çün kü sen, zen gin sin” bu yur du. Hazret-i Ab bâs da; “Yâ Re sû lal-
lah! Ben müs lü ma nım. Ku rey şl iler be ni zor la Bedr’e ge tir di ler” de di. 
Re sû lul lah; 
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“Se nin müs lü man lı ğı nı Al la hü te âlâ bi lir. Doğ ru söy lü-
yor san, Al la hü te âlâ sa na el bet te onun ec ri ni ve rir. Fa kat 
sen, gö rü nüş iti ba riy le aley hi miz de sin. Bu nun için, kur-
tul ma lık ak çe ni öde men lâ zım dır” bu yur du. Ab bâs; “Yâ Re-
sû lal lah! Ya nım da ga nî met ola rak al dı ğı nız 800 dir hem den baş-
ka ser ve tim yok” de yin ce, Pey gam ber efen di miz; “Yâ Ab bâs! 
Ya o al tın la rı ni çin söy le mi yor sun?” bu yur du. O da; “Han gi 
al tın la rı?” de di, Sev gi li Pey gam be ri miz; “Ha ni sen Mek ke’den 
çı ka ca ğın gün, ha nı mın Ha ris’in kı zı Ümm-ül-Fadl’a ver-
di ğin al tın lar! On la rı ve rir ken ya nı nız da siz den baş ka 
kim se yok tu. Sen, Ümm-ül-Fadl’a; “Bu se fer de ba şı ma 
ne ge le ce ği ni bi le mi yo rum. Eğer bir fe lâ ke te du çar olup 
da dö ne mez sem, şu ka da rı se nin dir, şu ka da rı Fadl için-
dir, şu ka da rı Ab dul lah için, şu ka da rı Ubey dul lah için, şu 
ka da rı Ku sem için dir” de di ğin al tın lar” bu yu run ca, Hazret-i 
Ab bâs şa şır dı ve; “Ye mîn ede rim ki, ben bu al tın la rı ha nı mı ma 
ve rir ken ya nı mız da kim se yok tu. Bu nu ne re den bi li yor su nuz?” 
de di. Pey gam ber efen di miz; “Al la hü te âlâ ha ber ver di” bu-
yur du ğun da, Ab bâs; “Se nin, Al la hü te âlâ nın re sû lü ol du ğu na ve 
doğ ru söy le di ği ne şe hâ det ede rim” de yip Ke li me-i şe hâ det ge-
tir di.( 175) Müs lü man olun ca, Pey gam ber efen di miz Hazret-i Ab-
bâs’ı Mek ke’de va zi fe len dir di. Ora da ki müs lü man la rı ko ru ma-
sı nı, İs lâ mi yet’e düş man olan lar la il gi li ha ber le ri gön der me si ni 
emir bu yur du lar.

Bedr ga zâ sın da he zi me te uğ ra yan Ku reyş’e ha ber gön de ri lip, 
fid ye kar şı lı ğın da esir le ri ni ala bi le cek le ri bil di ril di. An cak, hic ret ten 
ön ce Pey gam ber le rin efen di si ne pek çok ezi yet ve iş ken ce ler de 
bu lu nan Nadr bin Hâ ris’in boy nu vu rul du. Bir de, Resûl (aley his se-
lâm) Kâ be’de na maz kı lar ken mü bâ rek sır tı na de ve iş kem be si koy-
mak bed baht lı ğı nı gös te ren al çak Uk be bin Ebî Mu’ayt öl dü rül dü. 
Bu azı lı İs lâm düş ma nı nın ba şı göv de sin den ay rı lın ca, Re sû lul lah 
efen di miz, Al la hü te âlâ ya hamd et ti ler. Ya nı na va rıp; “Val la hi Al-
la hü te âlâ yı, re sû lü nü ve Kur’ân-ı ke rî mi in kâr eden, pey-
gam be ri ni iş ken ce den iş ken ce ye uğ ra tan se nin ka dar kö tü 
bir kim se bil mi yo rum” bu yur du lar.

Esir ler, sa hip le ri ta ra fın dan fid ye kar şı lı ğı alı nın ca ya ka dar, Es-

175) Taberî, Târih, II, 523-524.
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hâb-ı ki râ mın (aley hi mür rıd vân) ya nın da kal dı lar. Sa hâ be nin hep si 
de esir le re çok iyi mu âme le edip, on la rı yi ye cek le ri ne or tak et ti ler. 
Mus’ab bin Umeyr’in kar de şi Ebû Aziz esir ler ara sın da idi. O an lat-
tı: “Ben de Me dî ne li bir müs lü ma nın evin de esir idim. Ba na çok iyi 
dav ra nı yor lar, sa bah ve ak şam yi ye cek le ri ek me ği ba na ve ri yor lar, 
ken di le ri sâ de ce hur ma ye mek mec bu ri ye tin de ka lı yor lar dı. On lar-
dan bi ri nin eli ne bir ek mek par ça sı geç se, doğ ru ca ba na ge ti rip ve-
rir di. Utan dı ğım dan ek me ği, ge ti re ne ge ri ve rir dim. Fa kat o, ek me ği 
tek rar ba na ia de eder di.”

Yi ne esir ler den Ye zid is min de ki Ku reyş li şöy le an lat tı; “Müs lü-
man lar Bedr’den Me dî ne’ye ge lir ken, biz esir le ri hay van la ra bin dir-
di ler, ken di le ri ise ya ya ola rak yü rü dü ler.”

EBÛ LEHEB’İN ÖL DÜ RÜL ME Sİ
Müş rik le rin Bedr’de he zi me te uğ ra yıp, pe ri şân bir va zi yet te harp 

mey da nın dan kaç ma la rı, Mek ke’de bü yük bir şaş kın lık mey da na ge-
tir di. Hiç bek le me dik le ri, hat tâ hiç akıl la rın dan geç me yen bir ne tî ce 
or ta ya çık mış tı. Ha be ri ilk ge ti re nin söz le ri ne, Ebû Le heb ve di ğer 
müş rik ler inan ma dı lar. Harp mey da nın dan ka çan Ebû Süf yân Mek-
ke’ye gel di ğin de, onu he men yan la rı na ça ğır dı lar. Ebû Le heb ona; 
“Ey kar de şi min oğ lu! An lat ba ka lım, na sıl ol du?” di ye sor du. Ebû 
Süf yân ora da, bir ye re otur du. Birçok kim se de ayak ta din li yor lar dı. 
Ebû Süf yân şöy le an lat tı; 

“Hiç sor ma, müs lü man lar la kar şı la şın ca, san ki eli miz ko lu-
muz bağ lı idi. İs te dik le ri gi bi ha re ket et ti ler. Bir kıs mı mı zı öl-
dür dü ler, bir kıs mı mı zı esir et ti ler. Ye mîn ede rim ki, ben, bi zim-
ki ler den kim se yi kı na yıp, ayıp la mı yo rum. Çün kü, o sı ra da yer ile 
gök ara sın da kı r at lar üze rin de be yaz la ra bü rün müş kim se ler le 
kar şı laş tık. On la ra ne bir şey da ya na bi li yor, ne de bir kim se kar şı 
du ra bi liyordu.” 

İs lâm’ın ilk za man la rın da müs lü man ol ma sı na rağ men, müş-
rik le rin şer rin den çe kin di ği için müs lü man lı ğı nı açı ğa vur ma yan 
Ab bâs’ın kö le si Ebû Râ fi’ haz ret le ri ora da idi. Ses siz ce on la rı din-
le mek te olan Ebû Râ fi’, se vin cin den her şe yi unut tu ve; “Val la hi 
on lar me lek ler dir” de yi ver di. Ebû Le heb, ona şid det li bir to kat 
vur du ve kal dı rıp ye re çarp tı. Bir hay li de döv dü. Bu nun üze ri ne, 
ora da bu lu nan Hazret-i Ab bâs’ın ha nı mı Üm mü Fadl da ya na ma dı. 
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Çün kü ken di si de ön ce den müs lü man ol muş tu. Üm mü Fadl, oda-
da ki di rek ler den bi ri ni alıp; “Kim se si yok di ye onu güç süz gör dün 
de ğil mi?” di ye rek, şid det le Ebû Le heb’e vur du, Ebû Le heb’in ba şı 
ya rıl dı. Kan lar aka rak ze lîl, ha kîr ve hor lan mış bir va zi yet te dö nüp 
git ti. Ye di gün son ra, Al la hü te âlâ ona, ka ra kı zıl de nen bir has ta lık 
ver di. Bu has ta lık tan öl dü. Oğul la rı iki ve ya üç ge ce def net me den 
bı rak tı lar. Ni hâyet kok ma ya baş la dı. 

Her kes, Ebû Le heb’in ya ka lan dı ğı has ta lık tan, tâ’ûn dan ka çar 
gi bi ka çı yor ve iğ re ni yor du. Bu nun üze ri ne Ku reyş’ten bi ri, Ebû Le-
heb’in oğul la rı na; “Ya zık si ze, utan mı yor mu su nuz? Ba ba nı zı, ko-
kun ca ya ka dar ev de bı rak tı nız. Hiç ol maz sa onu bir ye re gö müp 
kay be din” de di. Oğul la rı o şah sa; “Biz on da ki has ta lık tan kor ku-
yo ruz!” di ye ce vap ver di ler. Bu de fa adam on la ra; “Siz gi di niz, 
ben ge li yo rum, si ze yar dım cı ola ca ğım” de di. Son ra, üçü bir ara ya 
gel di ler. Yük le nip, üc râ bir ye re bı rak tı lar. Gö rün me yin ce ye ka dar, 
üze ri ne taş at tı lar. Ebû Le heb böy le ce ebe diy yen azâb ve âteş ler 
içe ri sin de ka la ca ğı yur du na, ka ran lık ve Ce hen nem çu ku ru olan 
kab ri ne gir di.

Bedr’de esir edi len Ku reyş li ler ara sın da Ve lîd bin Ve lîd de var dı. 
Onu Ab dul lah bin Cahş esir al mış tı. Ve lîd’in kar deş le ri Hi şâm ile he-
nüz müs lü man ol ma yan Hâ lid bin Ve lîd Me dî ne’ye gel di ler. Ab dul lah 
bin Cahş fid ye-i ne cat yâ ni kur tu luş ak çe si ve ril me dik çe bı rak mak 
is te me di. Kar deş le rin den Hâ lid ra zı ol duy sa da, ba ba sı bir an ne si 
ay rı kar de şi Hi şâm ka bul et me di. Re sû lul lah efen di miz, ba ba la rı nın 
si lâh ve teç hî zâ tı nın ve ril me si ni tek lif et ti. Bu na Hi şâm ra zı ol duy sa 
da Hâ lid ka bul et me di. Fa kat so nun da ba ba la rı nın yüz di nâr kıy me-
tin de ki kı lı cı, zır hı ve miğ fe ri, kar şı lı ğın da an laş tı lar. Ve lîd’i esa ret-
ten kur ta rıp, Mek ke’ye yo la çık tı lar. 

Fa kat Ve lîd, Mek ke yo lu üze rin de Me dî ne’ye dört mil me sa fe de-
ki Zü’l-Hu ley fe’de on lar dan ay rı lıp, Pey gam ber efen di mi zin ya nı na 
gel di, îmân edip, Es hâb-ı ki râm dan ol du. Müs lü man ol duk tan bir 
müd det son ra, Mek ke’ye kar deş le ri nin ya nı na git ti. O za man Hâ lid 
bin Ve lîd; “Ma dem, müs lü man ola cak tın, kur tu luş fid ye si öde me-
den ol say dın? Ba ba mız dan ka lan hâ tı ra yı eli miz den çı kar dın. Ni çin 
böy le yap tın?” di ye so run ca; “Ku reyş li le rin; “Esâ re te da ya na ma dı 
ve Mu ham med (aley his se lâm)a tâ bi ol du” de me le rin den kork tum” 
ce vâ bı nı ver di. 
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Bu ce vâ ba çok si nir le nen kar deş le ri onu, Man zum oğul la rın dan 
bâ zı müs lü man lar la, İyâş bin Ebî Re bîa ve Se le me bin Hi şâm’ın ya-
nı na haps et ti ler. Ve lîd bin Ve lîd, îmân et ti ği için se ne ler ce ha pis 
yat tı. İs lâ mi yet’in azı lı düş man la rın dan am ca sı Hi şâm ile müş rik 
akrabâ la rın dan çok zu lüm ve iş ken ce gör dü. Re sûl-i ek rem (sal-
lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz, müş rik le rin zul mü ne uğ ra yan 
lyâş bin Ebî Re bîa ile Ebû Se le me bin Hi şâm ve Ve lîd için şöy le 
duâ et ti ler: “İlâ hî! Ve lîd bin Ve lîd’i, Se le me bin Hi şâm’ı, lyâş 
bin Re bîa’yı (küf âr elin de bu na lıp) za yıf (ve âciz) gö rü len di ğer 
mü’min le ri kur tar, ilâ hî, Mu dar’ı (Ku reyş’i) da ha be ter (çok kö-
tü) çiğ ne. Bu yıl la rı (on la ra) Yû suf’un yıl la rı na ben zet.” 

Ve lîd, Re sû lul lah efen di mi zin du âsı be re ke tiy le bir fır sa tı nı bu-
lup, bağ lı bu lun du ğu yer den kaç tı. Me dî ne-i mü nev ve re ye ge lip, 
sev gi li Pey gam be ri mi ze ka vuş tu. Ha bî bul lah efen di miz, lyâş bin 
Re bîa ile Se le me bin Hi şâm’ın hâ li ni so run ca, on la rın ayak la rın dan 
bir bir le ri ne bağ lı ol duk la rı nı, şid det li azâb ve iş ken ce ler al tın da kıv-
ran dık la rı nı ha ber ver di. 

Kâ ina tın sul tâ nı, on la rın hâ li ne çok üzü lüp, kur ta rıl ma çâ re le ri ni 
ara dı. Ki min kur ta ra bi le ce ği ni so run ca, se ne ler ce iş ken ce al tın da 
kal ma sı na rağ men, Ve lîd, bü yük bir ce sa ret ve aşk la; “Yâ Re sû lal-
lah! On la rı ben kur ta rı rım, sa na ge ti ri rim” di ye ce vap ver di. Tek rar 
Mek ke’ye ge lip, iş ken ce gö ren müs lü man la rın ye ri ni, on la ra yi ye cek 
gö tü ren bir ka dı nı tâ kib ede rek öğ ren di. İki si de ta van sız bir bi na da 
ha pis ti. Ve lîd ge ce, ölü mü gö ze ala rak bü yük bir ce sa ret le du var dan 
inip, ar ka daş la rı nın ya nı na var dı. İmân et mek ten gay rı bir suç la rı 
ol ma yan iki maz lum, müş rik ler ce bir ta şa bağ la nıp; Ara bis tan’ın çöl 
ha va sın da ki ya kı cı sı ca ğın da, her tür lü zul me uğ ra tı lı yor du. Ve lîd, 
bu mü bâ rek kar deş le ri ni kur ta rıp, de ve si ne bin dir di. Ken di si de ya-
yan, ya lın ayak Me dî ne-i mü nev ve re ye, çok sev di ği Re sû lul lah’ın 
ya nı na bir an ön ce var mak için yo la çık tı. Onu çö lün ka vu ru cu sı ca ğı 
de ğil, Âlem le rin efen di si ne ka vuş mak aş kı ya kı yor du. 

Me dî ne’ye aç, su suz, ya lın ayak, üç gün de gel di. Par mak la rı, taş-
la rın tah ri ba tın dan pa ram par ça ol muş tu. Ve lîd bin Ve lîd, kan re vân 
için de çok sev di ği Ha bî bul lah’a ka vuş tu.

Şevk-i had din nâ rı na her can ki yan sa nûr olur.

Aşk der diy le ha râb olan gö nül ma’mûr olur.
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Bedr za fe ri, müs lü man la rı bü yük bir se vin ce gar ket ti. Müş rik-
ler ise bü yük bir üzün tü ve hüs râ na düş müş ler di. Ha be şis tan me-
lî ki Ne câ şî de Re sû lul lah efen di mi zin mu zaf er ol du ğu nu işi tin ce, 
he men ül ke sin de ki Es hâb-ı ki râ mın ya nı na gi dip; “Al la hü te âlâ ya 
hamd ol sun ki, Re sû lü nü Bedr’de mu zaf er edip, za fer ih sân ey le di” 
di ye rek müj de ver di.

HAZRET-İ ALİ İLE HAZRET-İ FÂ TI MA’NIN EV LEN ME Sİ 
Hic re tin ikin ci se ne si idi. Fahr-i kâ inat (sal lal la hü aley hi ve sel-

lem) efen di mi zin kı zı Hazret-i Fâ tı ma, on beş ya şı na gel miş ti.

Bir gün Hazret-i Fâ tı ma, bir hiz met için Re sûl-i ek rem efen-
di mi zin huzûru na gir miş ti. Re sû lul lah efen di miz, ke rî me le ri nin 
ev len me ça ğı na eriş ti ği ni mü şâ he de et ti ler. O gün den son ra, 
Fâ tı ma-tüz-Zeh râ vâ li de mi zi pek çok kim se is te di. Re sûl (aley his-
se lâm), bun la ra il ti fat et me yip; “Onun işi, Hak te âlâ nın em ri ne 
bağ lı dır” bu yur du.

Bir gün Ebû Bekr, Ömer ve Sa’d bin Mu’âz mes cid de otu rup; 
“Hazret-i Fâ tı ma’yı, Hazret-i Ali’den gay ri her kes is te di. Kim se ye 
il ti fat olun ma dı” di ye ko nuş tu lar. Hazret-i Sıd dîk; “Zan ne de rim ki, 
Ali’ye na sîb olur. Ge lin ziyâ re ti ne gi de lim ve bu mes’ele yi aça lım. 
Eğer fa kir li ği ile ri sü rer se yar dım da bu lu na lım” de di. Sa’d da; “Yâ 
Ebâ Bekr! Sen, hep ha yır ya par sın. Kalk, biz de sa na ar ka daş ola-
lım” de di. Üçü bir den mes cid den çı kıp, Hazret-i Ali’nin evi ne git-
ti ler. Hazret-i Ali, de ve si ni alıp git miş, En sâr dan bi ri nin hur ma lı ğı-
na su ve ri yor du. On la rı gö rün ce, kar şı la yıp hâl ve ha tır la rı nı sor du. 
Hazret-i Ebû Bekr; “Yâ Ali! Her ha yır lı iş te sen ön der sin ve Re-
sûl-i ek rem ka tın da hiç kim se ye na sîb ol ma mış bir mer te be de sin. 
Hazret-i Fâ tı ma’yı her kes ta leb et ti. Hiç kim se ye il ti fât olun ma dı. 
Sa na na sîb ola ca ğı nı zan ne di yo ruz. Ni çin te şeb büs et mez sin?” di-
ye sor du.

Hazret-i Ali bu nu işi tin ce, mü bâ rek göz le ri yaş la dol du ve; “Yâ 
Ebâ Bekr! Be ni zi yâde siy le yak tın. Ona ben den baş ka rağ bet eden 
yok tur. Lâ kin eli min dar lı ğı bu na mâ ni dir” de di. Hazret-i Ebû Bekr; 
“Böy le söy le me. Al la hü te âlâ ve Re sû lü nün ya nın da, dün yâ bir şey 
de ğil dir. Bu na fa kir lik mâ ni ola maz. Var, ta leb ey le” de di.

Hazret-i Ali bu yu ru yor ki; “Re sû lul lah’ın huzûru na uta na rak ve 
sı kı la rak gir dim. Re sû lul lah’ın bü tün hey bet ve va kâ rı üze rin de idi. 
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Huzûrun da otur dum ve ko nuş ma ya kâ dir ola ma dım. Re sû lul lah efen-
di miz; “Ni çin gel din, bir ih ti yâ cın mı var?” bu yur du. Sus tum. 
“Her hâl de Fâ tı ma’yı is te me ye gel din” bu yu run ca; “Evet” di ye-
bil dim. (Pey gam ber efen di miz, Hazret-i Fâ tı ma’ya Hazret-i Ali’nin 
ken di si ni is te di ği ni du yur du. O da sus tu.) Pey gam ber efen di miz; 
“Fâ tı ma’ya mehir ola rak ve re cek ne yin var?” bu yur du lar. “Ya-
nım da ona ve ri le cek bir şe yim yok yâ Re sû lal lah” de dim. “Sa na ver-
miş ol du ğum Hu ta mî zırh lı göm le ğin ne re de dir, ne ol du?” bu-
yur du lar. “Ya nım da dır” de yin ce; “Onu sat ve pa ra sı nı ba na ge tir. 
Mehir ola rak o kâ fi dir”( 176) bu yur du lar. Baş ka bir ri vâyet te de; “Re-
sû lul lah efen di miz, Hazret-i Ali’ye; “Ya nın da ne yin var” bu yur du-
ğun da; “Atım ve zırh lı göm le ğim var” di ye ce vap ver miş, Re sû lul lah 
efen di miz de; “Atın sa na lâ zım olur, fa kat zır hı nı sat” bu yur-
muş tu. Baş ka bir ri vâyet te de; “Yâ Ali git ken di ne bir ev ki ra la” 
bu yur du.

Hazret-i Ali, ev le nin ce ye ka dar Pey gam ber efen di miz le be ra ber 
otu ru yor du. Pey gam ber efen di mi zin emir le ri üze ri ne, Mes cid-i Ne-
be vî ya kı nın da, Hazret-i Aî şe’nin oda sı nın kar şı sın da bu lu nan Hâ ri-
se bin Nu’mân’ın evi ni ki ra la dı. Zır hı nı da, Hazret-i Os man efen di-
mi ze 480 dir he me sat tı. Hazret-i Os man, zır hı sa tın al dık tan son ra, 
he di ye ola rak ge ri ver di.

Hazret-i Ali, zırh ve dir hem ler le Pey gam be ri mi zin ya nı na ge lin-
ce, Pey gam ber efen di miz, Hazret-i Os man’a çok hayr duâ et ti ler 
ve; “Os man, Cen net’te be nim re fî kim dir” bu yur du lar. Son ra 
Bi lâl-i Ha be şî’yi ça ğır dı ve pa ra nın bir kıs mı nı ve re rek; “Bu pa ra yı 
al, çar şı ya çık! Bi raz gül su yu, ge ri ka lan pa ra ile de bal al 
ve Mes cid’in bir ke na rın da te miz bir kab için de su ile ezi niz. 
Bal şer be ti ya pı nız ki, ni kâh kı yıl dık tan son ra içe lim. En sâr 
ve Mu hâ cir ler den mev cut bu lu nan Es hâ bı mı mes ci de dâvet 
et ve Fa tı ma ile Ali’nin ni kâh la rı nın kı yı la ca ğı nı hal ka ilân 
et” di ye em ret ti. 

Bi lâl-i Ha be şî, dı şa rı çıkıp Hazret-i Ali ile Hazret-i Fâ tı ma’nın 
ni kâh la rı nın kı yı la ca ğı nı hal ka îlân et ti. Es hâb-ı ki râm, Mes cid-i 
Ne be vî’ye ge le rek, içi ni dı şı nı dol dur du lar. Pey gam ber efen di-
miz aya ğa kal ka rak şu hut be yi oku du lar: “Bü tün hamd ve şü kür, 

176) Beyhekî, Delâil-ün-nübüvve, III, 173; İbni Kesîr, es-Sire, II, 544.
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âlem le rin Rab bi ne mah sus tur. O, ver di ği nî met ler le öğü len, 
son suz kud re tin den ve kuv ve tin den do la yı ibâ det edi len, 
azâb ve he sâ bın dan kor ku lan, hü küm ve fer mâ nı yer ü zün-
de ve gök ler de hâ kim olan dır. Mah lû kâ tı kud re tiy le ya ra tan, 
adâ let li hü küm le riy le bun la rı bir bi rin den ayı ran, in san la rı 
(İs lâm) dî ni ve pey gam be ri Mu ham med (aley his se lâm) ile şe-
ref en di ren O’dur...

Al la hü te âlâ ba na, kı zım Fâ tı ma’yı Ali bin Ebî Tâ lib’e ni-
kâh la ma mı em ret ti. Şim di si zi şâ hid tu tu yo rum ki, (Al la hü 
te âlâ nın em riy le) 400 mis kâl gü müş mehir ile Fâ tı ma’yı, Ali 
bin Ebî Tâ lib’e ni kah la dım. Rab bim ken di le ri nin var lık la rı-
nı bir ara ya ge tir sin ve bu nu ken di le ri ne mü bâ rek kıl sın. 
Ne sil le ri ni te miz ve rah me te anah tar, hik me te mâ den, üm-
met-i Mu ham med’e emin kıl sın. Söy le ye ce ğim bun dan iba-
ret tir. Rab bim den ken dim ve si zin için mağfiret di le rim.”

Hazret-i Ali de kal ka rak şu kı sa hut be yi oku du: “... Huzûrun da 
bu lun du ğu muz Mu ham med (aley his se lâm)a sa lât ve se lâm ede rim 
ki, mü bâ rek ke rî me le ri Fâ tı ma’yı 400 mis kâl gü müş mehir le ba na 
ni kâh la mış tır. Ey din kar deş le rim! Şüp he siz Pey gam ber efen di mi zin 
bu yur duk la rı nı işit ti niz ve şâ hid ol du nuz. Ben de bu na şâ hid ve râ-
zı yım. Ay nen ka bul ettim. Al la hü te âlâ he pi mi zin söz le ri ne şâ hid dir, 
he pi mi ze ve kil dir.”( 177)

Ni kâh ak di bit tik ten son ra, Pey gam ber efen di miz tâ ze hur ma 
ge tirt ti ler ve; “Hay di bu hur ma dan alı nız, yi yi niz” bu yur du lar. 
Her kes alıp ye di ler. Son ra Hazret-i Bi lâl bal şer be ti da ğıt tı, onu da 
iç ti ler ve bü tün sa hâ bî ler; “Bâ re kel la hü fî kü mâ ve aley kü mâ ve ce-
me’a şem le kü mâ” di ye duâ et ti ler.

Hazret-i Fâ tı ma, ni kâh tan son ra ağ lı yor du. Pey gam ber efen di-
miz onun ya nı na gel di ve; “Ey Fâ tı ma! Sa na ne ol du ki ağ lı-
yor sun? Al la hü te âlâ ya ye min ede rim ki, se ni, is te yen le rin 
en âli mi ne, hi lim ve akıl lı lık ta en üs tü nü ne ve ilk müs lü-
man ola nı na ni kâh la dım” bu yur du. Hazret-i Fâ tı ma; “Ba ba cı ğım! 
Ev le nen her kı zın meh iri al tın ve gü müş le tak dir ve tâ yin edi li yor. 
Be nim de meh irim böy le tak dir edi lir se, se nin le di ğer le ri ara sın da 
ne fark olur. Kı ya met gü nü sen, mü’min le rin gü nah kâr la rın dan ne 

177) İbni Sa’d,  et-Tabakât, VIII, 24; İbni Asâkir, Târih-i Dımeşk, LII, 445.
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ka dar kim se ye şe fâ at te bu lu nur san, ben de on la rın ha nım la rı na şe-
fâ at te bu lun mak is ti yo rum. Mu râ dım bu dur” de di. 

Al la hü te âlâ, Hazret-i Fâ tı ma’nın bu di le ği nin ka bûl edil di ği ni 
bil di rin ce, Re sû lul lah efen di miz; “Yâ Fâ tı ma, pey gam ber ço cu ğu 
ol du ğu nu bel li et tin” bu yur du lar.

Hazret-i Ali bu yur du ki: “Bu iş le rin üze rin den bir ay geç miş ti. Bu 
hu sus ta mec lis te hiç söz ol ma dı. Ben de hi câ bım dan yâ ni utan dı-
ğım dan ağ zı mı aça ma dım. Ama Re sû lul lah efen di miz, bâ zan be ni 
ten hâ da gör dük le ri za man; “Se nin hâ tû nun ne iyi ha nım dır. Sa-
na müj de ler ol sun ki, o, âlem de ki hâ tûn la rın sey yi de si dir” 
bu yu rur lar dı. Bir ay son ra Ali’nin kar de şi Hazret-i Ukayl; “Yâ Ali! Bu 
akd-i iz di vâc ile mes rûr ol duk. Lâ kin mu râ dım odur ki, bu iki mes’ûd 
bir bi ri ne ya kın ola lar” de yin ce, Hazret-i Ali; “Be nim de mu ra dım 
odur, lâ kin hi câb edi yo rum” de di. 

Hazret-i Ukayl, Ali’nin eli ni tu tup, Pey gam ber efen di mi zin hâ-
ne si ne va rın ca, Re sû lul lah’ın câ ri ye si Üm mü Ey men’e rast la dı lar. 
Du ru mu ona söy le di ler. Üm mü Ey men de; “Bu hu sus için si zin gel-
me niz lâ zım de ğil dir. Biz ez vâc-ı tâ hi rât ile it ti fak edip, si ze ha ber 
ve ri riz. Zî râ bu hu sus ta hâ tûn la rın sö zü din le nir” de di. Üm mü Ey-
men, bu hâ li Re sû lul lah’ın ha nım la rı na söy le di. Di ğer ez vâc-ı tâ hi-
rât, Hazret-i Aî şe’nin hâ ne si ne gel di ler. Hazret-i Ha dî ce’yi ana rak; 
“Eğer o ha yat ta ol say dı, bi ze bir en di şe ol maz idi” de di ler. Re sû-
lul lah efen di miz ağ la dı ve bu yur du ki: “Ha dî ce gi bi hâ tûn ha ni? 
Halk be ni ya lan lar ken o tas dik et ti ve bü tün ma lı nı be nim 
yo lu ma sarf et ti. Dîn-i İs lâm’a çok yar dım et ti. Ha yâ tın da, 
Hak te âlâ ba na em ret ti ki, Ha dî ce’ye müj de ver: Cen net’te 
onun için züm rüt ten bir köşk ya pıl mış tır.”

Re sû lul lah efen di mi zin zev ce le ri, Hazret-i Ali’nin mu râ dı nı 
arz et ti ler. Bu nun üze ri ne Re sû lul lah efen di miz, Üm mü Ey men’e, 
Hazret-i Ali’yi dâ vet et me si ni em ret ti. Ali ge lin ce, mec lis te ki ha-
nım lar kal kıp git ti ler. Hazret-i Ali ba şı nı önü ne eğip otur du. Re sû-
lul lah; “Zev ce ni is ter mi sin yâ Ali?” bu yur du.

Ali (ra dı yal la hü anh); “Evet yâ Re sû lal lah! Anam ve ba bam sa na 
fe dâ ol sun” de di. Re sûl-i ek rem efen di miz, Es ma bin ti Umeys’e; 
“Git, Fâ tı ma’nın evi ni ha zır la” bu yur du. Es mâ, Hazret-i Fâ tı-
ma’nın ge lin gi de ce ği eve git ti. Bir min der ye ni me şin den, bir min-
der ya ma lı me şin den, bir min der de ha sır dan ya pıp, iç le ri ni hur ma 
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li fi ile dol dur du. Re sû lul lah efen di miz yat sı na ma zın dan son ra Fâ tı-
ma’nın evi ne ge lip ya pı lan la rı göz den ge çir di.

Pey gam be ri miz, Hazret-i Ali’nin ge tir di ği pa ra nın üç te iki siy le 
yi ye cek, süs ve ko ku gi bi şey ler; üç te bi riy le de gi ye cek alın ma sı nı 
em ret ti ler ve ev eş ya sı nı ta mam lat tı lar. Hazret-i Fâ tı ma’nın çe yi zi 
ve ev eş yâ sın da şun lar var dı: 

Es mâ bin ti Umeys’in ha zır la dı ğı üç min der, sa çak lı bir ha lı, içi 
hur ma li fi ile dol du rul muş bir yüz yas tı ğı, iki ta ne el de ğir me ni, bir 
su kır ba sı, top rak tan ya pıl mış bir su tes ti si, me şin den ya pıl mış bir su 
bar da ğı, bir hav lu, bir etek, da bağ lan mış bir koç pos tu, es ki yip tü yü 
dö kül müş ala ca lı bir Ye men ha lı sı, hur ma yap ra ğın dan örül müş bir 
se dir. Ye men işi iki ala ca lı el bi se, bir ka di fe yor gan. Bun dan son ra 
Re sû lul lah efen di miz, Hazret-i Ali’ye bir mik dar pa ra ve rip, hur ma ve 
yağ al ma sı nı söy le di ler. Hazret-i Ali bun dan son ra sı nı şöy le an lat tı: 

“Beş dir hem le hur ma, dört dir hem le yağ al dım. Re sû lul lah’ın 
huzûru na ge tir dim. De ri den bir sof ra is te di. Hur ma, un, yağ ve yo-
ğur du mü bâ rek eli ile ka rış tı rıp, bir çe şit ye mek yap tı ve; “Yâ Ali! 
Var, ki mi bu lur san ge tir” bu yur du. Ben dı şa rı çık tım, pek çok in-
san gör düm, hep si ni dâ vet et tim ve içe ri gi rip; “Yâ Re sû lal lah, halk 
çok tur” di ye rek arz ey le dim.

Âlem le rin efen di si Fahr-i kâ inat efen di miz; “On la rı onar onar 
içe ri ge tir, ta am (ye mek) ye sin ler” bu yur du, öy le yap tım. He sâb 
et ti ler, er kek ve ka dın dan ye di yüz kim se ye mek ye miş ler ve doy-
muş lar idi.”

Hazret-i Ali’nin ve Fâ tı ma’nın ve lî me si (düğün ziyafeti) ye nil dik-
ten son ra, Üm mü Ey men’in bil dir di ği ne gö re, Pey gam ber efen di miz 
Hazret-i Ali’ye “Yâ Ali, kı zım Fâ tı ma ge lin ola rak evi ni ze git ti. 
Ben de ak şam na ma zın dan son ra ge lip duâ ede ce ğim. Be ni 
bek le yin.” bu yur du. Hazret-i Ali eve ge lin ce, bir kö şe ye otur du. 
Hazret-i Fâ tı ma da evin di ğer bir kö şe si ne otur du. Son ra Re sû lul lah 
efen di miz ge lip ka pı yı çal dı. Üm mü Ey men ka pı yı aç tı. Re sû lul lah; 
“Kar de şim bu ra da mı?” bu yur du. Üm mü Ey men; “Anam-ba bam 
sa na fe dâ ol sun yâ Re sû lal lah! Kar de şi niz kim dir?” de di. Re sû lul lah 
efen di miz; “Ali bin Ebi Tâ lib’dir” de yin ce, Üm mü Ey men; “Ke rî-
me ni zi kar de şi niz le mi ev len dir di niz?” de di. Re sû lul lah efen di miz; 
“Evet” bu yur du lar. Üm mü Ey men, Re sû lul lah’ın; “Kar de şim bu-
ra da mı?” bu yur ma sın dan, ni kâ hın ca iz ol ma ya ca ğı nı san dı. Re-
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sû lul lah efen di miz de “Evet” bu yur mak la, ev len me ye mâ ni ola nın 
ay nı ana dan doğ mak ol du ğu na işa ret et ti ler.

Bun dan son ra Re sû lul lah efen di miz Üm mü Ey men’e; “Es mâ 
bin ti Umeys de bu ra da mı?” bu yur du lar. “Evet” di ye ce vap ve-
rin ce; “De mek Re sû lul lah’ın ke rî me si ne hiz me te gel di” bu-
yur du lar. Üm mü Ey men; “Evet” de yin ce; “Hay ra ka vuş sun” bu yu-
rup duâ et ti ler.

Bun dan son ra bir kab la su ge tirt ti ler. Mü bâ rek el le ri ni yı ka dı lar. 
Su yun içi ne de bir mik dar misk dök tü ler. Son ra Hazret-i Fâ tı ma’yı 
ça ğır dı lar. Hazret-i Fâ tı ma utan cın dan el bi se si ne ba kı yor du. Re sû-
lul lah efen di miz su dan bir mik dar alıp, Fâ tı ma’nın göğ sü ne, ba şı na 
ve sır tı na serp ti ve; “Al la hüm me in nî u’îzü hâ bi ke ve zür ri ye te-
hâ min-eş-şey tân-ir ra cîm (yâ Rab bî Onun ve zür ri ye ti nin ra cîm 
olan, taş la nan şey ta nın şer rin den mu hâ fa za sı için sa na sı ğı nı rım)” 
di ye duâ et ti ler. Son ra Hazret-i Ali’ye de ay nı sı nı ya pıp; “Al la hüm-
me bâ rik fî hi mâ ve bâ rik aley hi mâ ve bâ rik le hü mâ fî nes-
li hi mâ” di ye duâ et ti ler. İh lâs ve Mu’av vi ze teyn sû re le ri ni oku yup; 
“Al la hü te âlâ nın is mi ve be re ke ti ile eh li nin ya nı na gir” bu-
yur du lar. Son ra mü bâ rek el le riy le ka pı nın iki ka na dı nı tu tup, be re ket 
ile duâ et ti ler ve ora dan ay rıl dı lar.( 178)

Hazret-i Ali bu yur du ki: “Dü ğü nü müz den dört gün son ra, Re sû-
lul lah efen di miz, hâ ne mi zi teş rif ey le di. Gö nül le ri alan, hik met do lu 
söz le ri ile bi ze na sî hat et ti ler ve bu yur du lar ki: “Yâ Ali! Su ge tir!” 
Kalk tım su ge tir dim. Bir âyet-i ke rî me oku du ve; “Bu su dan bi raz 
iç. Bir mik dar kal sın” bu yur du. Öy le yap tım. Ka lan su yu, ba şı ma 
ve göğ sü me serp ti. Tek rar; “Su ge tir” bu yur du. Yi ne su ge tir dim. 
Ba na yap tı ğı gi bi, Fâ tı ma’ya da yap tı. Son ra be ni dı şa rı gön der di.”

O dı şa rı çık tık tan son ra kı zı na, Hazret-i Ali hak kın da, su âl ey le di. 
Fâ tı ma de di ki: “Ba ba cı ğım, bü tün ke mâl sı fat lar ken di sin de mev cut-
tur. Lâ kin, bâ zı Ku reyş hâ tûn la rı ba na; “Se nin erin fa kir dir” di yor lar” 
de yin ce, Re sû lul lah efen di miz bu yur du ki: “Ey kı zım! Se nin ba ban 
ve he lâ lin fa kir de ğil dir. Bü tün yer ve gök ha zî ne ve de fi ne le-
ri ni ba na arz et ti ler. Ka bul et me dim. Al la hü te âlâ nın ka tın da 
mak bûl ola nı ka bûl et tim. Ey kız ca ğı zım! Eğer be nim bil di ği-
mi, sen bil sey din, dün yâ se nin na za rın da hor ve aşa ğı olur du. 

178) Abdürrazzâk, el-Musannef, V, 485.
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Al la hü te âlâ nın hak kı için, erin, sa hâ be nin ev ve li dir. İs lâ mın 
da bü yü ğü dür, ilim ba kı mın dan en de ri ni dir. Ey kı zım! Al la hü 
te âlâ Ehl-i beyt ten iki kim se seçti. Bi ri ba ban ve bi ri he lâ lin-
dir. Zin hâr ona is yân ey le me ve em ri ne mu ha le fet et me.”

Fahr-i kâ inat aley hi ef da lüs-sa le vât efen di miz, kı zı na na sî hat et-
tik ten son ra, Hazret-i Ali’yi dâ vet et ti. Ona da Fâ tı ma’yı ıs mar la dı; 
“Yâ Ali! Fâ tı ma’nın ha tı rı na ri âyet ey le. O ben den bir par-
ça dır. Onu hoş tut. Eğer onu üzer sen, be ni üz müş olur sun” 
bu yur du. İki si ni de Al la hü te âlâ ya ıs mar la dı. Son ra kal kıp git me ye 
azî met et miş ti ki, Hazret-i Fâ tı ma; “Yâ Re sû lal lah! İçe ri nin hiz me ti ni 
ben gö rü rüm. Dı şa rı sı nın hiz me ti ni de Ali gö rür. Ba na bir câ ri ye ih-
san eder se niz, bâ zı iş le rim de yar dım cı olur. Be ni mem nun eder si niz” 
de di. Re sû lul lah efen di miz bu yur du ki: “Ey Fâ tı ma! Sa na hiz met-
çi den da ha iyi bir şey mi, yok sa hiz met çi mi ih san ede yim?”

Fâ tı ma vâli de miz; “Hiz met çi den iyi si ni ih sân ey le” de di. Re sû-
lul lah efen di miz; “Her gün ya tar ken otuz üç ke re Süb hâ nal lah, 
otuz üç ke re El ham dü lil lah, otuz üç ke re Al la hü ek ber, bir 
ke re de Lâ ilâhe il lal la hü vah de hû lâ şe ri ke leh. Le hül mül kü 
ve le hül ham dü ve hü ve alâ kül li şey’in ka dîr, söy le. Hep si 
yüz ke li me dir. Kı ya met te bin ha se ne (iyi lik) bu lur sun. Mî zân-
da ha se nâ tın ağır ge lir” bu yur du. Son ra Pey gam ber efen di miz, 
ke rî me le ri nin evin den ay rı lıp, hâ ne-i sa âdet le ri ne git ti ler.

Hazret-i Ali ile Hazret-i Fâ tı ma’nın ni kâh la rı hic ret ten beş ay 
son ra, dü ğün le ri ise Bedr gaz ve sin den son ra ol muş tur.( 179)

KA’B BİN EŞ RE F’İN ÖL DÜ RÜL ME Sİ 
Bedr gâ li bi ye ti ile Me dî ne’de bu lu nan Ya hu di ve put pe rest müş-

rik le rin kalb le ri ne kor ku düş tü. Bâ zı Ya hu di ler, in sa fa ge lip; “Sı fat la-
rı nı ki tap la rı mız da oku du ğu muz zât mut la ka bu dur. Ar tık O’na kar şı 
dur mak müm kün ol maz. Zî râ O, hep gâ lip ge le cek tir” di ye rek müs-
lü man ol du lar. Bâ zı la rı da; “Mu ham med, harp ten an la ma yan Ku-
reyş li ler le sa vaş tı. Onun için gâ lib gel di. Eğer bi zim le cenk et sey di, 
O’na, harp na sıl ya pı lır, za fer na sıl ka za nı lır gös te rir dik” de di ler.

Ka’b bin Eş ref is min de ki bir Ya hu di de, Bedr’de İs lâm or du su nun 
gâ li bi ye ti ni du yun ca, müs lü man la ra olan ki nin den Mek ke’ye git ti. 

179) İbni İshâk, es-Sire, s, 230-231; Abdürrazzâk, el-Musannef, V, 485; Beyhekî, 
Delâil-ün-nübüvve, III, 172; Taberânî, el-Mu’cemü’l Kebîr, XX, 407.
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Ora da ki müş rik le ri top la yıp, Me dî ne’ye sal dır ma la rı için şi ir ler söy-
le di, on la rı teş vik ve tah rik et ti. Pey gam ber efen di miz ile çar pış mak 
üze re on lar la an laş tı. Hat tâ, sev gi li Pey gam be ri mi ze sû-i kast dü-
zen le di. Al la hü te âlâ bu du ru mu, Re sû lul lah efen di mi ze bil dir di ve 
me âlen bu yur du ki; “On lar, Al la hü te âlâ nın ken di le ri ne lâ net 
et ti ği (rah me tin den uzak laş tır dı ğı) kim se ler dir...”( 180) 

Bu nun üze ri ne Re sûl-i ek rem efen di miz, şe ref i Es hâ bı na; “Ka’b 
bin Eş re fi kim öl dü rür? Çün kü o, Al la hü te âlâ ve Resûlü ne 
eza et miş tir” bu yur du. Mu ham med bin Mes le me; “Yâ Re sû lal lah! 
İs ter mi sin, ben onu öl dü re yim di ye su âl ey le di. Re sû lul lah efen di-
miz de; “Evet, is te rim” bu yur du. Mu ham med bin Mes le me, birkaç 
gün bu iş üze rin de du rup, plân lar kur du. Ar ka daş la rın dan Ebû Nâ ile, 
Ab bâs bin Bişr, Hâ ris bin Evs, Ebû Abs ib ni Cebr’in ya nı na gi dip, 
mes’ele yi on la ra aç tı. Hep si uy gun gö rüp; “Be ra ber öl dü rü rüz” de-
di ler. Bir lik te Pey gam ber efen di mi ze gel di ler. “Yâ Re sû lal lah! İzin 
bu yu rur sa nız, biz onun la ko nu şur ken, si zin le il gi li, Ka’b’ın ho şu na 
gi de cek bâ zı söz ler söy le ye bi lir mi yiz?” de di ler. Pey gam ber efen di-
miz, on la ra is te dik le ri ni söy le me ye mü sâ de bu yur du lar. 

Bu nun üze ri ne, Mu ham med bin Mes le me, ar ka daş la rıy la Ka’b bin 
Eş re fin ya nı na git ti. “Şu Mu ham med, biz den sa da ka is te di. Bi ze çok 
ver gi yük le di. Onun için sen den ödünç bir şey al mak için gel dim” 
de di. Ka’b se vi ne rek, Mu ham med bin Mes le me’nin ken di si gi bi dü-
şün dü ğü nü san dı ve; “O si zi da ha da bık tı ra cak” de di. Mu ham med 
bin Mes le me; “İş te O’na bir de fa uy muş bu lun duk. O’na tâ bi ol mak-
ta de vam ede ce ğiz. Ba ka lım so nu ne ola cak? Şim di sen bi ze bi raz 
ödünç hur ma ver” de di. Ka’b; “Evet ve re yim, fa kat, ba na bir şe yi re hin 
ver me li si niz!” de di. Mu ham med bin Mes le me ile ya nın da ki ler; “Ne is-
ter sin” de di ler. Ka’b; “Ka dın la rı nı zı re hin is te rim” de yin ce rı zâ gös ter-
me di ler. Ka’b; “O za man oğul la rı nı zı re hin ve rin” de di. “On la rı da re hin 
ve re me yiz. On lar dan bi ri ne, bir-iki de ve yü kü hur ma ya kar şı lık re hin 
olun du di ye söy le nir ki, bu da bi zim için unu ta mı ya ca ğı mız bir le ke 
olur. Fa kat sa na si lâ hı mı zı ve zır hı mı zı re hin ve re bi li riz” de di ler. Ka’b 
bu tek li fi ka bul et ti. On la ra ne za man ge le cek le ri ni de bil dir di.( 181) 

Mu ham med bin Mes le me, bir ge ce Ka’b’ın ya nı na gel di. Ebû 

180) Nisa sûresi, 4/52.

181) İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 33-34.
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Nâ ile de be ra ber idi. Ka’b on la rı ka le ye ça ğır dı. Ken di si de on la rı 
kar şı la mak için aşa ğı in di. Ka’b’ın ka rı sı; “Bu sa at te ne re ye çı kı yor-
sun” de di. Ka’b; “Ge len ler, Mu ham med bin Mes le me ile kar de şim 
Ebû Nâ ile’dir” de di. Hanımı; “İşit ti ğim bu ses ba na pek iyi gel mi yor. 
San ki on dan, kan dam lı yor” de di. Ka’b; “Yok, on lar Mu ham med bin 
Mes le me ile süt kar de şim Ebû Nâ ile’dir. O iyi bir genç tir. Ge ce le yin, 
kı lıç vu ruş ma sı na bi le ça ğı rıl sa, hiç te red düt et me den ge lir. Böy le 
bi ri si dir” de di. Mu ham med bin Mes le me ken di siy le be ra ber iki ki-
şi yi, bir ri vâyete gö re de üç ki şi yi ka le ye sok tu. Bun lar, Ebû Abs bin 
Cebr, Ha ris bin Evs, Ab bâs bin Bişr idi.( 182) 

Mu ham med bin Mes le me haz ret le ri, ar ka daş la rı na; “Ka’b ge lin-
ce, ona sa çı nı kok la ya ca ğı mı söy ler, ba şı nı tu tup kok la rım. Siz be-
nim, Ka’b’ın ba şı nı iyi ce ya ka la dı ğı mı gör dü ğü nüz za man, kı lıç la rı-
nız la vu ru nuz” de di. Ka’b bin Eş ref gü zel gi yin miş ola rak, gü zel ko ku 
sa ça rak, on la rın ya nı na gel di. İbn-i Mes le me; “Şim di ye ka dar böy le 
gü zel ko ku kok la ma dım” di ye rek Ka’b’ın ya nı na var dı. Ka’b; “Arab’ın 
en gü zel ko ku lu ka dın la rı be nim ya nım da” di ye rek övün dü. Mu ham-
med bin Mes le me; “Ba şı nı kok la ma ma izin ve rir mi si niz” de di. Ka’b, 
mü sâ de et ti ği ni söy le di. Mes le me onu kok la dı. Ar ka daş la rı na da 
kok lat tı. Son ra, tek rar kok la mak is te di ği ni söy le di. Bu de fa, Mu-
ham med bin Mes le me ba şı nı ya ka la yıp, ar ka daş la rı na, kı lıç la rıy la 
vur ma la rı nı işa ret et ti. İlk kı lıç vu rul du ğun da Ka’b şid det le ba ğır dı 
fa kat öl me di. Bu nun üze ri ne Mu ham med bin Mes le me, han çe ri ile 
onu öl dür dü. Ka’b’ı öl dü ren mü câ hid ler der hal ora yı ter ke dip, Me-
dî ne’ye ulaş tı lar. Re sû lul lah efen di mi ze müj de yi ver dik le rin de, Pey-
gam be ri miz, Al la hü te âlâ ya hamd et ti ve mü câ hid le re duâ bu yur du.

Ka’b bin Eş ref kâ fi ri nin öl dü rül me si, Ya hu di le ri bü yük bir kor ku ya 
dü şür dü. Çün kü, Ka’b gi bi ile ri ge len bir li der öl dü rül dük ten son-
ra, ken di le ri nin öl dü rül me si an mes’ele si idi. Sa bah le yin top la nıp, 
Pey gam ber efen di mi zin huzûru na gel di ler. Ge ce olan hâ di se den 
şi kâ yet çi ol du lar. Re sûl-i ek rem efen di miz; “O, bi zi hep ra hat-
sız eder, aley hi miz de şi ir ler söy ler di. Eğer, siz den her kim 
böy le ya par sa, bil sin ki, ce zâ sı kı lıç tır” bu yur du lar. Bu teh dit 
üze ri ne Ya hu di ler, kor ku la rın dan Re sû lul lah efen di miz le ye ni den bir 
and laş ma yap tı lar...( 183)

182) İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 32.

183) Buhârî, “Megâzî”, 15; Vâkıdî, el-Megâzî, I, 182; İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 31; İbni 
Asâkir, Târih-i Dımeşk, LV, 271.



242

BE NÎ KAYNUKÂ GAZÂSI
Bir gün Be nî Kay nu kâ Ya hu di le ri, bir müs lü man ha nım la alay 

et mek is te miş, bu nu gö ren sa hâ be den bi ri, der hal kı lı cı nı çe kip, 
o Ya hu di yi öl dür müş tü. Ya hu di ler de top la nıp, o mü bâ rek sa hâ bî yi 
şe hîd et ti ler. Hâ di se, Pey gam ber efen di mi ze bil di ril di. Re sûl-i ek-
rem efen di miz, on la rı, Kay nu kâ pa zar ye rin de top la yıp; “Ey Ya hu-
di top lu lu ğu! Siz, Al la hü te âlâ nın Ku reyş’e ver di ği azâb gi-
bi bir aza ba ya ka lan mak tan kor ku nuz ve müs lü man olu nuz. 
Be nim, Al la hü te âlâ ta ra fın dan gön de ril miş bir pey gam ber 
ol du ğu mu iyi bi lir si niz. Bu nu da, Al la hü te âla nın si ze olan 
ah di ni de ki ta bı nız dan oku muş bu lu nu yor su nuz...” bu yur du. 

Bu mer ha me te rağ men, yap tık la rı and laş ma yı bo zan Ya hu di ler, 
Âlem le rin sul tâ nı na; “Ey Mu ham med! Harb et me si ni bil me yen bir 
kav mi he zi me te uğ rat man se ni al dat ma sın! Ye mîn ede riz ki, biz cen-
gâ ver kim se le riz! Sen, an cak bi zim le çar pış ma ya baş la dı ğın za man, 
na sıl ba ha dır lar ol du ğu mu zu an lar sın!...” di ye rek mey dan oku du lar. 

Böy le ce, ön ce ki and laş ma yı bo za rak mey dan oku duk la rı nı açı-
ğa vur du lar..Bu nun üze ri ne Ceb râ il (aley his se lâm) va hiy ge tir di ki, 
me âlen şöy le buy ru lu yor du; “(Ey Ha bî bim!) Eğer (se nin le) and laş-
ma ya pan bir kav min, bir ha in li ğin de (söz leş me ye ay kı rı ha-
re ket et ti ğin de) en di şe ye dü şer sen, (sa vaş aç ma dan ön ce) hak 
ve ada let üze re ahid le ri ni red det ti ği ni doğ ru ca ken di le ri ne 
bil dir. Çün kü, Al la hü te âlâ hâ in le ri sev mez.” ( 184)

Baş ka bir âyet-i ke rî me de de me âlen buy rul du ki: “Ey Re sû-
lüm! O kâ fir olan Ya hu di le re de ki: “Siz mu hak kak mağ lûb 
ola cak sı nız ve top la nıp Ce hen nem’e sü rük le ne cek si niz, O 
Ce hen nem, ne kö tü bir ka rar gâh tır.” ( 185)

Ha bîb-i ek rem efen di miz, der hal, bir or du ku rup Kay nu kâ Ya hu-
di le ri nin bu lun du ğu ka le ye yü rü dü ler. Be yaz san ca ğı, Hazret-i Ham-
za ta şı yor du ve Me dî ne’ye ve kil ola rak Ebû Lü bâ be bı ra kıl mış tı.( 186) 
Mü bâ rek or du, Kay nu kâ ka le si ni mu ha sa ra et ti. “Biz ne cen gâ ver 
ba ha dır la rız” di yen Ya hu di ler, de ğil kar şı koy mak, ka le le rin den bir ok 
bi le at ma ya ce sa ret ede me di ler. Re sû lul lah efen di miz, gi riş ve çı-

184) Enfal sûresi, 8/58.

185) Âl-i İmrân sûresi, 3/12.

186) İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 29.
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kış la rı kont rol al tı na al dı. Kim se dı şa rı çı ka ma dı. Bu hâl on beş gün 
de vam et ti.( 187) Ya hu di ler kor ku ya ka pı lıp, teslîm ol du lar. Her bi ri-
nin öl dü rül me le ri lâ zım ge lir ken, âlem le re rah met ola rak gön de ri len 
sev gi li Pey gam be ri miz, mer ha met bu yu rup, Kay nu kâ Ya hu di le ri nin 
Şam’a git me le ri ne izin ver di ler. Böy le ce Me dî ne top rak la rın dan çı-
kar dı lar.( 188)

Sev gi li Pey gam be ri miz (sal lal la hü aley hi ve sel lem), Me dî ne’de 
hem Ya hu di ler le, hem de Ab dul lah bin Übey gi bi müs lü man gö-
rü nen mü nâ fık lar la, bir de müş rik ler le mü câ de le edi yor du. Ay rı ca 
Me dî ne dı şın da ki müş rik kabîle le ri İs lâm’a dâvet edi yor, müs lü man 
ol mak la şe ref en me le ri için uğ ra şı yor du. Se vîk, Ga ta fân, Kar de, 
Bah ran... gi bi ga zâ lar hep Bedr ga zâ sın dan son ra ya pıl dı.

Bu ara da ze kâ tın farz edil me si, sa da ka-i fıt rın ve ril me si, bay-
ram na maz la rı nın kı lın ma sı ve kur ban kes mek em ri gel di. Re sû lul-
lah efen di miz, kı zı Üm mü Gül süm’ü Hazret-i Os man ile ev len dir di. 
Zey neb bin ti Cahş ve Hazret-i Ömer’in kı zı Haf sa’yı ken di ni kâh la-
rı na al dı. Hazret-i Ali’nin oğ lu Hazret-i Ha san dün yâ ya gel di.

UHUD GAZÂSI
Mek ke li müş rik ler, Bedr ga zâ sın da uğ ra dık la rı boz gun dan ders 

al ma dık la rı gi bi, bu nun acı sı nı da bir tür lü unu ta mı yor lar dı. Ku reyş, 
ile ri ge len le rin den bir ço ğu nu bu sa vaş ta kay bet miş ti. Ay rı ca, Şam 
ti câ ret yo lu nun, müs lü man la rın kont ro lü ne geç me si, çi le den çık-
ma la rı na se beb olu yor du.

Ebû Süf yân’ın baş kan lı ğın da ki ti câ ret ker va nı, Mek ke’ye yüz de 
yüz kâr la dön müş tü. Ser mâ ye ye iş ti rak eden le rin ço ğu, Bedr ga zâ-
sın da öl dü ğün den, ker va nın kâ rı Dâr-ün-Ned ve de ni len, müş rik le rin 
ka rar al mak için top lan dık la rı bi nâ da mu hâ fa za edi li yor du.

Saf ân bin Ümey ye, İk ri me bin Ebî Cehl, Ab dul lah bin Re bîa gi bi 
ba ba la rı nı, kar deş le ri ni, ko ca la rı nı, oğul la rı nı Bedr’de kay be den ler; 
“Müs lü man lar, bi zim bü yük le ri mi zi öl dür dü. Biz le ri pe ri şân et ti. Ar-
tık on lar dan in ti kam al mak za ma nı gel di. Ker va nın kâ rıy la, bir or du 
ha zır lı ya lım. Me dî ne’yi ba sa lım, in ti ka mı mı zı ala lım” di ye Ebû Süf-
yân’a baş vur du lar.

187) İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 29.

188) Vâkıdî, el-Megâzî, I, 176-180; İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 29.
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Ebû Cehl, Ut be, Şey be gi bi azı lı kâ fir ler da ha ön ce öl dü rül dü ğü 
için, müş rik le rin ba şın da, he nüz müs lü man ol ma yan Ebû Süf yân 
bu lu nu yor du. Şam ti câ re tin de yüz bin al tın el de edil miş ti. Bu nun 
ya rı sı ser mâ ye, ya rı sı da kâr idi. Ser mâ ye, sa hip le ri ne he men da-
ğı tı lıp, kâr da iki ye ay rı la rak ya rı sı ile si lâh di ğer ya rı sı ile de as-
ker top lan dı. Ay rı ca şâ ir ve ha tip le re de ve ril di. Ha tip ler ve şâ ir ler 
hal kı ga le ya na ge ti rip, sa va şa teş vik et mek için şi ir ler, mer si ye ler 
oku yor lar; ka dın lar def, düm be lek ça la rak on la ra iş ti rak edi yor lar dı. 
Müs lü man la rı Me dî ne’den çı kar mak, sev gi li Pey gam be ri mi zi or ta-
dan kal dır mak ve İs lâ mi yet’i yok et mek gâ ye sin de olan müş rik ler, 
ci var ka bî le le ri de do la şa rak as ker top la dı lar.

Ni hâyet Mek ke’de, 3000 ki şi lik bü yük bir or du ha zır lan dı. Bun la-
rın 700’ü zırh lı, 200’ü at lı olup, 3000 de de ve le ri var dı. Çal gı cı la rın 
ve ka dın la rın da iş ti rak et ti ği bu bü yük or du ya Ebû Süf yân ko mu ta 
edi yor du. Ha nı mı Hind de ka dın la rın ba şın da olup, müş rik le ri sa va-
şa teş vik te pek ile ri gi di yor du. Çün kü Bedr ga zâ sın da ba ba sı nı ve 
iki kar de şi ni kay bet miş ti. Bu nun acı sı nı unu ta mı yor, ka dın la rın har-
be ka tıl ma ma sı nı is ti yen le re kar şı; “Bedr har bi ni ha tır la yın! Ka dın-
la rı nı za, ço cuk la rı nı za ka vuş mak için Bedr’den kaç tı nız!... Bun dan 
son ra kaç mak is ti yen ler, kar şı la rın da biz le ri bu la cak lar dır!...” di ye rek 
on la rı sus tu ru yor du. Bu şe kil de Ku reyş li le ri tah rik ede rek bü tün gü-
cüy le on la rı sa va şa teş vik ediyordu.( 189)

Müş rik ler den Cü beyr bin Mut’im’in mız rak at mak ta çok us-
ta, pek mâ hir olan Vah şî ad lı bir kö le si var dı. At tı ğı nı vu ran kes kin 
bir ni şan cı idi. Hind, ba ba sı Ut be’yi, Cü beyr de am ca sı Tu ay ma’yı 
Bedr’de öl dür dü ğü için, Hazret-i Ham za’ya kar şı müt hiş bir in ti kam 
ate şi ile ya nıp tu tu şu yor lar dı. Cü beyr, kö le si Vah şî ’ye; “Eğer Ham-
za’yı öl dürür sen, se ni âzâd eder, ser best bı ra kı rım!” de di. Hind de; 
“Onu öl dürür sen sa na pek çok al tın ve mü cev her ler ve re ce ğim!” 
di ye rek vaad ler de bu lun du.( 190) 

Bü tün ha zır lık la rı nı ta mam la yan Ku reyş or du su, san cak la rı nı 
aça rak; bi ri ni Tal ha bin Ebî Tal ha’ya, bi ri ni Ehâ bîş’ten bi ri ne, bi ri ni 
Üveyf oğ lu Süf yân’a ver di ler.

Mek ke’de ha zır lık lar ta mam lan mış tı. Hazret-i Ab bâs; müş rik le-

189) Şemseddin Şâmî, Sübülü’l-Hüdâ, IV, 182.

190) Buhârî, “Megâzî”, 23; İbni Hişâm, es-Sire, II, 69; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, III, 253.
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rin üç bin ki şi lik bir or du kur duk la rı nı, bun la rın ye di yü zü nün zırh lı, 
iki yü zü nün at lı ol du ğu nu, üç bin de ve le ri nin ve sa yı sız si lâh la rı nın 
bu lun du ğu nu bil di ren ve yo la çık mak üze re ol duk la rı nı ha ber ve-
ren, bu na gö re ted bir alın ma sı nı is te yen bir mek tu bu, gü ven di ği bir 
kim sey le he men Me dî ne’ye gön der di.

Bu nun üze ri ne Pey gam ber efen di miz (sal lal la hü aley hi ve sel-
lem), du ru mu in ce le mek üze re birkaç ar ka da şı na va zi fe ver di. Bu 
sa hâ bî ler, Mek ke’ye doğ ru yol al dı lar. Yol da müş rik or du su nun gel-
di ği ni ha ber ala rak araş tır ma ya ko yul du lar. Kı sa za man da iş le ri ni 
bi ti re rek sür’at le Me dî ne’ye dön dü ler. Gör dük le ri ve el de et tik le ri 
bil gi ler ile ge len mek tup bir bi ri ne uyu yor du.

Âlem le rin efen di si, der hal ha zır lı ğa baş la dı. Ay rı ca anî bir bas-
kı na uğ ra ma mak için, Me dî ne’nin çev re si ne nö bet çi ler ko ya rak, 
ted bir al dı. Es hâb-ı ki râm, kı sa za man da to par la na rak, ha zır lık la rı nı 
bi tir di. Ev de ka lan lar la ve dâ la şıp he lâl la şa rak, Sul tân-ı en bi yâ efen-
di mi zin et ra fın da top lan dı lar.

O gün Cu mâ idi. Pey gam ber efen di miz, Es hâ bı na Cu mâ na-
ma zı nı kıl dır dı. Hut be de Al la hü te âlâ nın dî ni ni yay mak için ci hâd 
et me nin, fî-se bî lil lah çar pış ma nın ehem mi ye ti üze rin de dur du lar. 
Bu uğur da ölen le rin şe hîd olup, Cen net’e gi de ce ği ni müj de le di ler. 
Düş man kar şı sın da se bât eden le re, güç lük le re kar şı gö ğüs ge ren-
le re, Al la hü te âlâ nın yar dım ede ce ği ni ha ber ver di ler.

Re sûl-i ek rem efen di miz, Es hâb-ı ki râ mıy la har bin ne re de 
ya pıl ma sı ge rek ti ği üze rin de is ti şa re et mek is te di ği ni ve o ge ce 
gör dü ğü bir rü ya yı an lat tı lar. Bu yur du lar ki: “Rü yam da, ken-
di mi sağ lam bir zırh için de gör düm. Kı lı cım Zül fi kâr’ın 
ağ zın da bir ge dik açıl dı ğı nı, bo ğaz lan mış bir sı ğı rı, ar ka-
sın dan da bir ko çun ge ti ril di ği ni gör düm.” Es hâb-ı ki râm; 
“Yâ Re sû lal lah! Bu rü ya yı na sıl yor du nuz?” di ye sor duk la rın da 
ise; “Sağ lam zırh giy mek, Me dî ne’ye, Me dî ne’de kal ma-
ya işa ret tir. Ora da ka lı nız... Kı lı cı mın ağ zın da bir ge dik 
açıl dı ğı nı gör mem, bir za ra ra uğ ra ya ca ğı ma işa ret tir. 
Bo ğaz lan mış sı ğır, Es hâ bım dan bâ zı la rı nın şe hîd dü şe-
ce ği ne işa ret tir. Onun ar ka sın dan bir ko çun ge ti ril me-
si ne ge lin ce, koç, as ke rî bir bir li ğe işa ret tir ki, in şâ al lah 
on la rı Ce nâb-ı Hak öl dü re cek tir” bu yur du.

Baş ka bir ri vâyet te de; “Rü yam da kı lı cı mı ye re çarp tım, ağ-
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zı kı rıl dı. Bu Uhud gü nü Es hâ bım dan bâ zı la rı nın şe hîd dü şe-
cek le ri ne işa ret tir. Kı lı cı mı tek rar ye re çarp tım, es ki düz gün 
hâ li ne dön dü. Bu da, Al la hü te âlâ dan bir feth ge le ce ği ne, 
mü’min le rin top la na ca ğı na işa ret tir” buy rul du.

Re sû lul lah (sal lal la hü aley hi ve sel lem) ken di si ne va hiy le bil di ril-
me yen hu sus lar da, Es hâ bıy la is ti şâ re ya par, ona gö re ha re ket eder-
di. Düş ma nı ne re de kar şı la mak lâ zım gel di ği üze rin de, Es hâb dan 
bâ zı la rı; “Me dî ne’de ka la rak mü dâ faa sa va şı ya pa lım” de di ler. Bu 
tek lif, Pey gam ber efen di mi zin ar zu la rı na da uy gun du. Hazret-i Ebû 
Bekr, Ömer, Sa’d bin Mu’âz (ra dı yal la hü an hüm) gi bi Es hâ bın bü-
yük le ri, Pey gam ber efen di miz gi bi dü şü nü yor lar dı.

An cak Bedr ga zâ sın da bu lu na ma yan kah ra man ve genç sa hâ-
bî ler; Bedr ga zâ sı na ka tı lan sa hâ bî le rin ka zan dı ğı ecir ve se va bı, 
Bedr şe hîd le ri nin ulaş tı ğı yük sek de re ce le ri Pey gam ber efen di miz-
den işit tik çe, o harp de bu lu na ma dık la rı na son de re ce üzül müş ler di. 
Bu nun için düş ma nı Me dî ne dı şın da kar şı la mak ve gö ğüs gö ğü se 
çar pış mak is ti yor lar dı. 

Hazret-i Ham za, Nu’mân bin Mâ lik, Sa’d bin Ubâ de bun lar dan 
idi. Hazret-i Hay se me izin ala rak; “Yâ Re sû lal lah! Ku reyş li müş rik-
ler, çe şit li Arab kabîle le rin den as ker top la dı lar. De ve le ri ne, at la rı-
na bi nip top rak la rı mı za gir di ler. Bi zi ev le ri miz de ve ka le le ri miz de 
ku şa ta cak, son ra da dö nüp gi de cek ler. Ar ka mız dan pek çok lâf ar 
ede cek ler. Bu hâl on la rın ce sa ret le ri nin art ma sı na se bep ola cak, 
ye ni bas kın lar dü zen le ye cek ler dir. Şim di on la rın kar şı sı na çık maz-
sak, di ğer Arab ka bî le le ri bi ze göz di ke cek ler. Al la hü te âlâ nın bi ze, 
müş rik le rin kar şı sın da za fer ih sân ede ce ği ni uma rım.

Şâyet ikin ci si olur sa ki şe hîd lik tir; Bedr be ni on dan mah rum ey-
le di. Hâl bu ki ben onu pek öz le miş tim. Oğ lum Bedr ga zâ sı na ka tıl-
ma yı is te di ği mi işit ti ğin de, be nim le kur’a çek miş ti. O ben den da ha 
tâ lih li imiş, şe hîd lik şe re fi ne ulaş tı.

Yâ Re sû lal lah! Şehid li ği çok istiyorum. Dün ge ce rü yâ da oğ lu-
mu gü zel bir sû ret te gör düm. Cen net bah çe le ri ve ır mak la rı ara sın-
da do la şı yor ve ba na; “Cen net Es hâ bı na ka tıl! Ben, Al la hü te âlâ nın 
vaad et ti ği ger çe ğe ka vuş tum!” di yor du.

Yâ Re sû lal lah! Val la hi, sa bah le yin, oğ lu ma Cen net ar ka da şı ol-
ma yı zi yâ de siy le ar zu et me ğe baş la dım. Ar tık ya şım da iler le di. 
Rab bi me ka vuş mak tan baş ka mu râ dım kal ma dı.
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Ca nım sa na fe dâ ol sun yâ Re sû lal lah! Şehîd olup, oğ lu ma Cen-
net’te ar ka daş ol mak la şe ref e ne bil mem için, Al la hü te âlâ ya duâ 
et!...” di ye rek yal var dı. Onun bu is te ği ni, kır ma dı lar ve şe hîd ol ma sı 
için duâ bu yur du lar.

Ço ğun lu ğun bu fi kir de ol du ğu nu gö ren sev gi li Pey gam be ri miz, 
düş ma nı Me dî ne dı şın da kar şı la mak üze re ka rar ver di ler. Son ra; 
“(Ey Es hâ bım!) Sa bır ve se bât eder se niz, bu se fer de Ce nâb-ı 
Hak, si ze yar dı mı nı ih sân eder. Bi ze dü şen, azim ve gay ret 
gös ter mek tir!” bu yur du lar.

İkin di na ma zı nı kıl dı ran Kâ ina tın sul tâ nı, sa âdet li ve mü bâ rek 
evi ne var dı lar. Ar ka la rın dan Hazret-i Ebû Bekr ve Ömer, izin ala rak 
gir di ler. Re sûl-i ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di mi zin sa-
rı ğı nı sar ma sı na, zır hı nı giy me si ne yar dım et ti ler. Efen di miz, kı lı cı nı 
ku şan dı, kal ka nı nı sır tı na yer leş tir di.

Bu sı ra da dı şar da Es hâb-ı ki râm top lan mış, Pey gam ber efen-
di mi zi bek li yor lar dı. Me dî ne’de kal mak ve mü dâ faa sa va şı yap mak 
is te yen ler, di ğer le ri ne; “Re sû lul lah, Me dî ne dı şı na çık mak fik rin de 
de ğil di. Si zin sö zü nüz le bu nu ka bul et ti. Hâl bu ki Re sû lul lah, em ri 
Al la hü te âlâ dan alır. Siz, bu işi O’na bı ra kı nız. O’nun em ret ti ği şe yi 
iş le yi niz” de di ler. Di ğer le ri de yap tık la rı na piş man ol du lar ve; “Re-
sûl-i ek re me mu ha le fet et miş ol ma ya lım” di ye rek, bu fi kir le rin den 
vaz geç ti ler. Sev gi li Pey gam be ri miz, sa âdet hâ ne le rin den çı kın ca, 
hu zûr-ı şe rî fi ne va rıp; “Ca nı mız sa na fe dâ ol sun yâ Re sû lal lah! Sen 
na sıl is ti yor san öy le yap. Me dî ne’de kal mak is ti yor san, ka la lım. Biz 
se nin em ri ne mu ha le fet et mek ten Ce nâb-ı Hakk’a sı ğı nı rız” di ye 
özür di le di ler. Ha bîb-i ek rem efen di miz de; “Bir pey gam ber, giy-
miş ol du ğu zır hı nı har bet me den çı kar maz. Tâ ki, Ce nâb-ı 
Al lah onun la düş ma nı ara sın da hük me din ce ye ka dar. Si ze 
na si ha tim şu dur ki, em ret ti ğim şey le ri ya par, Al la hü te âlâ-
nın is mi ni ana rak sab re dip se bât gös te rir se niz, Al la hü te âlâ 
si ze yar dım ede cek tir...” bu yur du lar.

Bu sı ra da Amr bin Ce mûh haz ret le ri, evin de dört oğ lu na; “Ev lâd-
la rım! Be ni de bu ga zâ ya gö tü rü nüz!” di yor, oğul la rı da; “Ba ba cı ğım! 
Aya ğı nın sakat ol ma sı se be biy le, Al la hü te âlâ se ni mâ ze ret li say dı. 
Re sû lul lah, se nin se fe re git me  ne mü saa de et medi. Ci hâ da çık mak-
la mü kel lef de ğil sin. Se nin ye ri ne biz gi di yo ruz!” di ye rek ba ba la rı nı 
ik nâ ya ça lı şı yor lar dı. Fa kat Hazret-i Amr; “Ya zık lar ol sun si zin gi bi 
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ev lâ da! Bedr ga zâ sın da da böy le di ye rek, Cen net’i ka zan mak tan be ni 
alı koy muş tu nuz. Bu se fer den de mi mah rum ede cek si niz?...” de di. 

Son ra sev gi li Pey gam be ri mi zin huzûru na çık tı ve; “Ca nım sa na 
fe dâ ol sun yâ Re sû lal lah! Oğul la rım, bâ zı özür ler ile ri sü re rek, be ni 
bu ga zâ dan mah rum et mek is ti yor lar. Val la hi ben, se nin le be ra ber 
se fe re çı kıp, Cen net’e gir mek le şe ref en mek is ti yo rum. Yâ Re sû lal-
lah! Sen, be nim Al lah yo lun da çar pış ma mı ve şe hîd dü şe rek şu to pal 
ayak la rım la Cen net’te gez me mi uy gun gör mez mi sin?” de di. Fahr-i 
âlem efen di miz de; “Evet, uy gun gö rü rüm” bu yur du lar. Bu na çok 
se vi nen Amr bin Ce mûh haz ret le ri, ha zır la na rak or du ya ka tıl dı.( 191)

Me dî ne’de na maz kıl dır mak üze re, Ab dul lah bin Üm mi Mek tûm 
bı ra kıl dı.( 192) 

Re sûl le rin sul tâ nı, üç san cak bağ la dı lar. Bi ri ni Hab bâb bin Mün zir’e, 
bi ri ni Üseyd bin Hu dayr’a di ğe ri ni de Mus’ab bin Ümeyr’e ver di ler. Bin 
ki şi ci va rın da olan or du da; iki at lı, yüz de zırh lı bu lu nu yor du.( 193)

Zırh la rı nı gi yen Sa’d bin Ubâ de ile Sa’d bin Mu’âz haz ret le ri ön-
de, sağ da Muhâcirîn, sol da En sâr ol mak üze re yo la çı kan sev gi li 
Pey gam be ri miz, Cu mâ gü nü ikin di den son ra; “Al la hü ek ber!” tek-
bir ses le ri ara sın da bay ra ma gi der gi bi, Uhud’a doğ ru yo la çık tı lar.

Yol da, Ya hu di ler den mey da na ge len al tı yüz ki şi lik as ke rî bir bir-
lik le kar şı laş tı lar. Bun lar, mü nâ fık la rın ba şı Ab dul lah bin Übey bin 
Se lûl’ün müt te fik le ri olup, İs lâm or du su na ka tıl mak is ti yor lar dı. 
Pey gam ber efen di miz, “On lar, müs lü man ol muş lar mı dır?” di-
ye sor du lar. “Ha yır, yâ Re sû lal lah” di ye rek ce vap ver di ler. Efen di miz 
bu de fa; “On la ra gi dip söy le yi niz, ge ri dön sün ler. Çün kü biz 
müş rik le re kar şı, kâ fir le rin yar dı mı nı is te me yiz” bu yur du lar.

Ne bî-i muh te rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz, Me dî-
ne ile Uhud ara sın da ki Şey hayn de ni len ye re gel di ler. Bu ra da, ge ce yi 
ge çir mek üze re ko nak la dı lar. He nüz gü neş bat ma mış tı. Or du için de, 
düş man la çar pış mak ve şe hîd lik mer te be si ne ka vuş mak is te yen ço cuk 
yaş ta sa hâ bî ler de var dı. Sev gi li Pey gam be ri miz, bu ra da or du yu tef iş 
edin ce, on ye di ka dar ço cu ğun bu lun du ğu nu gör dü ler. İç le rin den Râ fi 

191) İbni Hişâm, es-Sire, II, 90; Vâkıdî, el-Megâzî, I, 265; Vâkıdî, el-Megâzî, I, 265; 
sün II, 387; Beyhekî, Delâil-ün-nübüvve, III, 265; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, III, 276.

192) İbni Sa’d,  et-Tabakât, IV, 209.

193) Vâkıdî, el-Megâzî, I, 215, 240; İbni Asâkir, Târih-i Dımeşk, LV, 267.
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bin Ha dîc, ayak la rı nın ucu na ba sa rak yük sek gö rün me ye ça lı şı yor du. 
Hazret-i Zü heyr’in; “Yâ Re sû lal lah! Râ fi’ iyi ok atar” sö zü üze ri ne, onu 
or du ya al dı lar. Bu nu gö ren Se mü re bin Cün düp; “Ben, gü reş te Râ fi’i 
ye ne bi li rim. Onun için ben de ga zâ da bu lun mak is te rim” de di. Pey-
gam ber efen di miz te bes süm bu yu rup, iki si ni gü reş tir di. Hazret-i Se-
mü re, Râ fi’i ye nin ce, onu da mü câ hid ler ara sı na al dı lar. Di ğer ço cuk lar, 
Me dî ne’ye, ora da bu lu nan la rı ko ru mak üze re gön de ril di ler.( 194)

Ak şam ve yat sı ezâ nı nı, Bi lâl-i Ha be şî ya nık se siy le oku du. Sev-
gi li Pey gam be ri miz, na ma zı kıl dır dık tan son ra, Mu ham med bin 
Mes le me’yi el li ki şi lik bir bir li ğin ba şı na ver di ler ve sa ba ha ka dar 
nö bet tut ma la rı nı emir bu yur du lar. Es hâb-ı ki râm is ti râ ha ta çe kil-
di. O ge ce, Pey gam ber efen di mi zin ba şu cun da nö bet tut ma şe re fi 
Hazret-i Zek vân’a na sîb ol muş tu.

Bu ara da düş man or du su, İs lâm or du su nun Şey hayn’da is ti râ-
ha ta çe kil di ği ni öğ re nip, İk ri me ku man da sın da bir sü vâ ri bir li ği ni 
dev ri ye ko lu ola rak va zi fe len dir di. He nüz müs lü man ol ma yan İk ri-
me, bir li ğiy le Har re mev ki ine ka dar İs lâm or du su na so kul duy sa da 
mü câ hid dev ri ye sin den kor ka rak, ge ri çe kil di.

Fe cir den son ra âlem le rin efen di si, Es hâ bı nı uyan dır dı. Uhud da-
ğı na gel di ler. Bu ra da iki or du bir bi ri ni gö re bi li yor du. Bi lâl-i Ha be-
şî, ruh la rı coş tu ran, iç le ri eri ten ya nık se siy le sa bah ezâ nı nı oku du. 
Mü câ hid ler, si lâh lı ola rak sev gi li Pey gam be ri mi zin ar ka sın da na-
maz la rı nı kıl dı lar, du âla rı nı yap tı lar. Kâ ina tın sul tâ nı, üzer le ri ne ikin ci 
bir zırh ve mü bâ rek baş la rı na da miğ fe ri ni giy di ler.

Bu sı ra da, mü nâ fık la rın ba şı Ab dul lah bin Übey; “Biz, bu ra ya 
ken di mi zi öl dürt me ye mi gel dik? Bu nu baş tan ni ye an la ya ma dık” 
di ye rek, 300 ka dar mü nâ fık la bir lik te İs lâm or du su nu terk ede rek 
Me dî ne’ye ge ri dön dü.

İna nan, gö nül bir li ği ya pan, can la rı nı, baş la rı nı bu yo la ko yan ve 
gö zü nü kırp ma yan, şe hâ det rüt be si ne ulaş mak için can atan la rın 
sa yı sı ye di yüz ka dar dı. Hep si de, sev gi li Pey gam be ri mi zi, kan la rı nın 
son dam la sı na ka dar ko ru mak üze re söz ver di ler.

Pey gam ber le rin efen di si (sal lal la hü aley hi ve sel lem), mü câ hid-
le ri ni zâ ma sok tu.

194) İbni Hişâm, es-Sire, II, 66; Vâkıdî, el-Megâzî, I, 215; Taberî, Târih, II, 191; Süheylî, 
Ravzü’l-ünüf, III, 246; İbni Kesîr, es-Sire, III, 30.
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Or du yu, ar ka sı Uhud da ğı na, ön le ri Me dî ne’ye ge le cek şe kil de 
yer leş tir di. Sağ ka na da Ukâ şe bin Mih san’ı, sol ka na da Ebû Se le me 
bin Ab dü le sed’i ku man dan tâ yin et ti. Sa’d bin Ebî Vak kâs ile Ebû 
Ubey de bin Cer râh ön de, ok çu bir lik le ri nin ba şın da yer al dı lar. Zırh lı 
kuv vet lerin ba şı na Zü beyr bin Av vâm, ön de ki zırh sız kuv vet le rin ba-
şı na Hazret-i Ham za geç ti . Mik dâd bin Amr’a, ar ka da ki kuv vet le rin 
ba şın da va zi fe ve ril di.

YERİNİZİ ASLA TERK ETMEYİNİZ! 
İs lâm or du su nun sol ta ra fın da Ay neyn te pe si var dı. Bu te pe de 

dar bir ge çit bu lu nuyor du. Re sûl-i ek rem efen di miz, bu ge çi de Ab-
dul lah bin Cü beyr ku man da sın da, el li ok çu koy du. Ok çu lar ge çit te 
yer le ri ni al dı lar. Sev gi li Pey gam be ri miz, yan la rı na ge le rek şu ke sin 
em ri ni ver di; “Bi zi ar ka mız dan ko ru yu nuz. Ye ri niz de du ru nuz ve 
bu ra dan hiç ay rıl ma yı nız. Düş ma nı yen di ği mi zi gör se niz de 
si ze ha ber ver me dik çe, adam gön der me dik çe yer le ri niz den 
aslâ ay rıl ma yı nız. Düş ma nın bi zi öl dü re cek le ri ni, öl dür dük le-
ri ni gör se niz de, ge lip bi ze yar dım cı ol ma yı nız. On lar dan bi zi 
ko ru ma ya ça lış ma yı nız. Si ze yö nel dik çe, düş man sü vâ ri le ri ni 
oka tu tu nuz. Çün kü sü vâ ri ler, atı lan ok la ra doğ ru ge le mez ler. 
Al lah’ım! Bun la rı on la ra teb liğ et ti ği me se ni şâ hid tu ta rım!” 

Bu emir le ri ni birkaç de fâ tek rar la yan sev gi li Pey gam be ri miz; 
‘’Kuş la rın, ce sed le ri mi zi ka pış tık la rı nı gör se niz da hî, ben 
si ze adam gön der me dik çe ke sin lik le ye ri niz den ay rıl ma yı-
nız.( 195) Eğer bi zim, kâ fir le ri kı rıp, ayak la rı mız al tın da çiğ ne-
di ği mi zi gör se niz bi le, yi ne ben si ze ha ber gön der me dik çe 
as lâ ye ri ni zi terk et me yi niz!...” bu yur du lar. Son ra ora dan ay rı lıp, 
or du nun başına geç ti ler.

San ca ğı Mus’ab bin Ümeyr’e ver di ler. Hazret-i Mus’ab, elin de 
san cak ol du ğu hâl de Pey gam ber efen di mi zin önün de ye ri ni al dı.( 196)

Bu sı ra da ye ni ev le nen Hazret-i Han za la, Me dî ne’den sür’at le 
Uhud’a ge lip, mü câ hid saf a rı na ka tıl dı.

Uhud’a üç gün ön ce ge len müş rik or du su nu Ebû Süf yân ku man-

195) Buhârî, “Cihad”, 164; “Megâzî”, 10, 20; Ebû Dâvûd “Cihad”, 116; Ahmed bin 
Hanbel, el-Müsned, IV, 293; İbni Hişâm, es-Sire, II, 65; Vâkıdî, el-Megâzî, I, 160, 
220, 224; İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, II, 47, III, 476; Taberî, Târih, II, 192.

196) İbni Hişâm, es-Sire, II, 73; Taberî, Târih, II, 199; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, III, 258.
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da edi yor du. On lar Me dî ne’yi ar ka la rı na ala cak şe kil de yer leş ti ler. 
Sağ ka nat ta ki sü vâ ri le ri Hâ lid bin Ve lîd, sol ka nat ta ki sü vâ ri le ri de 
İk ri me ku man da ede cek ti. Saf ân bin Ümey ye’nin de sü vâ ri bir lik le-
ri nin ba şın da va zi fe al dı ğı ri vâ yet edil miş tir. Müş rik san ca ğı nı Tal ha 
bin Ebî Tal ha ta şı yor du.

İki or du ara sın da ki güç den ge si çok fark lıy dı. Ku reyş or du su; sa yı, 
si lâh ve tec hî zat yö nün den, İs lâm or du su nun dört mis lin den faz lay dı.

Ku reyş or du sun da; gü rül tü ve şa ma ta dan ge çil mi yor, in ti kam 
hırs la rıy la göz le ri dönen ka dın lar def, düm be lek ça lı yor, şar kı lar 
söy le ye rek as ke ri sa va şa teş vik edi yor, tap tık la rı put lar dan yar dım 
is ti yor lar dı.

Mü câ hid le rin ta ra fın da ise, du âlar edi li yor; “Al la hü ek ber! Al la-
hü ek ber!...” di ye tek bir ler ge ti ri li yor, “Dîn-i İs lâm”ın ko run ma sı ve 
ya yıl ma sı için Al la hü te âlâ dan yar dım ta leb edi li yor du. Sev gi li Pey-
gam be ri miz de, kah ra man Es hâ bı nı, ci hâ da, Ce nâb-ı Hakk’ın yo-
lun da çar pış ma ya teş vik edi yor, bu uğur da ka za na cak la rı se vâb la rı 
an la ta rak; “Ey Es hâ bım! Sa yı la rı az olan ki şi le re, düş man la 
çar pış mak güç ge lir. Eğer on lar, se bât ve gay ret gös te rir-
ler se, Al la hü te âlâ on la rı fe rah lı ğa er di rir. Çün kü Al la hü te-
âlâ, ken di si ne itâ at eden ler le be râ ber dir... Al la hü te âlâ nın 
si ze vaad et ti ği mü kâ fâ tı is te yi niz...” bu yu ru yor du. 

Uhud ga zâ sıy la il gi li âyet-i ke rî me ler de de me âlen; “(Ey mü’min-
ler!) Al la hü te âlâ ya ve Re sû lü ne (em ret tik le ri ne) itâ at edin ki, 
mer ha met olu na sı nız. Rab bi niz den mağ fi ret is te me ye ve Cen-
net’e gir me ye ko şu nuz. Bu nun için ça lı şı nız! Cen net’in bü yük-
lü ğü, gök ler ve yer kü re si ka dar dır. Cen net, Al la hü te âlâ dan 
kor kan lar için ha zır lan dı. Bun lar, az bu lun sa da, çok bu lun sa 
da, mal la rı nı Al lah yo lun da ve rir ler. Öf e le ri ni bel li et mez ler. 
Her ke si af e der ler. Al la hü te âlâ ih sân eden le ri se ver.”( 197)

“İş te on la rın mü kâ fâ tı, Rab le rin den bir mağfiret ve ağaç-
la rı al tın dan ır mak lar akan Cen net’ler dir. On lar, ora da ebe diy-
yen ka la cak lar dır. Böy le ya pan la rın, Al la hü te âlâ ya ve Re sû-
lü ne itâ at eden le rin mü kâ fâ tı ne gü zel dir!” bu yu ru lu yor du.( 198)

Gö nül le ri îmân la do lu, göz le rin den ce sâ ret kı vıl cım la rı sıç ra yan, 

197) Âl-i İmrân sûresi, 3/ 132-134.

198) Âl-i İmrân sûresi, 3/ 136.
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şe hîd ol mak ar zu suy la ya nan Es hâb-ı ki râm yer le rin de du ra mı yor, 
bir an ön ce düş ma na atıl mak için emir bek li yor du. Bedr ga zâ sın da 
ol du ğu gi bi Hazret-i Ali be yaz, Zü beyr bin Av vâm sa rı, Ebû Dü câ ne  
de kır mı zı renk te ki sa rık la rı nı baş la rı na bağ la dı lar. Hazret-i Ham za 
da de ve ku şu ka na dın dan ya pıl mış tu ğu nu tak tı.

İki or du bir bir le ri ne iyi ce yak laş tı. Ar tık he ye can son nok ta sı na 
gel miş ti. Bi raz son ra, bir ta raf a, Al la hü te âlâ nın dî ni ni yay mak için 
en ya kın la rı ile sa vaş mak tan hiç te red düt et me yen İs lâm mü câ hid-
le ri; di ğer ta raf a, bâ tıl yol la rın da ıs rar eden İs lâm düş man la rı ara-
sın da bü yük bir mey dan sa va şı baş la ya cak tı.

Bir ok atı mı yak laş tık la rın da, düş man saf a rın dan de ve si ni ile-
ri sü ren zırh lı bir müş rik, mü câ hid ler den, çar pış mak üze re ta le pte 
bu lun du. Her ke sin ken di sin den çe kin di ği ni za nne de rek, di le ği ni üç 
de fâ tek rar la dı. Bu nun üze ri ne İs lâm or du sun dan, uzun boy lu, sa rı 
sa rık lı bir kah ra man mü câ hi din, ya ya ola rak mey da na yü rü dü ğü gö-
rül dü. Bu, Pey gam ber efen di mi zin ha la sının oğ lu Zü beyr bin Av vâm 
idi. İs lâm or du sun dan; “Al la hü ek ber!...” ni dâ la rı yük se li yor, Hazret-i 
Zü beyr’in mu zaf er ol ma sı için duâ edi li yor du. Zü beyr bin Av vâm’ın, 
müş ri ke yak la şır yak laş maz, de ve si üze ri ne sıç ra dı ğı gö rül dü. De ve 
üze rin de müt hiş bir mü câ de le baş la dı. Bu sı ra da sev gi li Pey gam-
be ri mi zin; “Onu ye re dü şür!” bu yur du ğu işi til di. Hazret-i Zü beyr, 
bu em ri alır al maz, râ ki bi ni aşa ğı it ti. Ar ka sın dan ken di de at la yıp, 
kı lı cı nı boy nu na çal dı. Müş ri kin tol ga lı ba şı zırh lı göv de sin den ay rıl-
dı. Efen di miz, Zü beyr haz ret le ri ne duâ et ti ler. 

Son ra, müş rik le rin san cak dâ rı Tal ha bin Ebî Tal ha mey da na fır-
la dı; “İçi niz de kar şı ma çı ka cak bir kim se var mı dır?” di ye ba ğır dı. 
Kar şı sı na Al la hü te âlâ nın as la nı Hazret-i Ali çık tı. Bir vu ruş ta, baş-
tan aya ğa zırh la ra bü rün müş müş rik san cak dârı nın ba şı nı çe ne si ne 
ka dar yar dı. Bu nu gö ren sev gi li Pey gam be ri miz; “Al la hü ek ber!... 
Al la hü ek ber!...” di ye tek bir ge tir di. Bu na Es hâb-ı ki râm da ka tı-
lın ca, tek bir sa dâ la rı ye ri gö ğü in let ti.( 199)

Müş rik san ca ğı nın ye re düş tü ğü nü gö ren Tal ha’nın kar de şi Os-
man bin Ebî Tal ha, mey da na koş tu. San cak la rı nı kal dı rıp, er di le di. 
Ona da Hazret-i Ham za çık tı; “Yâ Al lah!” di ye rek Os man’ın omu-

199) İbni Hişâm, es-Sire, II, 151; Vâkıdî, el-Megâzî, I, 224, 308; İbni Sa’d,  et-Tabakât, 
II, 40; Beyhekî, Delâil-ün-nübüvve, III, 239; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, III, 318.
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zu na öy le bir kı lıç in dir di ki, san cak tu tan ko lu ko pan müş rik ye re 
dü şüp can ver di.( 200)

Yi ne müş rik ler den, Ebû Sa’d bin Ebî Tal ha ya ya ola rak mey da na 
yü rü dü. O da baş tan aya ğa zırh lı idi. Kü für san ca ğı nı yer den kal dır dı 
ve İs lâm or du su na dö nüp; “Ben, Ku sam’ın ba ba sı yım. Be nim kar şı-
ma kim çı ka bi lir?” di ye rek ba ğır ma ya baş la dı. Pey gam ber efen di-
miz, onun kar şı sı na yi ne Hazret-i Ali’yi çı kar dı. Hazret-i Ali, o müş-
ri ki de öl dü rüp san cak la rı nı ye re dü şür dük ten son ra, mü câ hid le rin 
saf a rı ara sın da ye ri ni al dı.

Bun dan son ra pek çok müş rik sı ra ile mey da na çı kıp ye re dü şen 
san cak la rı nı kal dı ra rak, mü câ hid ler den, kar şı la rı na çı ka cak yi ğit ta-
leb et ti ler. Fa kat, her de fâ sın da kah ra man sa hâ bî ler, Al la hü te âlâ nın 
iz niy le gâ lip gel di. Her san cak dâr öl dü rül dü ğün de, İs lâm as ke rin den 
tek bir sa dâ la rı yük se li yor, düş man saf a rı na bü yük bir üzün tü ve ye is 
çö kü yor du. Hat tâ şa ma ta la rı ay yu ka çı kan müş rik ka dın lar bi le; “Ya-
zık lar ol sun si ze!...” di ye rek, ken di as ker le ri ne bir ta raf an ha kâ ret 
edi yor lar, bir ta raf an da; “Da ha ne du ru yor su nuz?...” di ye rek sa va şa 
teş vik edi yor lar dı.

Her iki ta ra fın ye rin de du ra ma dı ğı bir an da, sev gi li Pey gam be-
ri mi zin, elin de tut tu ğu ve üze rin de; “Kor kak lık ta ar, iler le mek te 
şe ref ve îti bâr var. İn san kork mak la ka der den kur tul maz” 
bey ti ya zı lı olan kı lı cı nı gös te re rek; “Bu kı lı cı ben den kim alır?” 
bu yur du ğu işi til di. Bu nu du yan Es hâb-ı ki râm dan bir çok la rı hep bir-
den al mak için, el le ri ni uzat tı lar. Pey gam be ri miz tek rar; “Bu nun 
hak kı nı ver mek üze re kim alır?” de yin ce, Es hâb-ı ki râm sus tu-
lar ve ge ri dur du lar. Kı lı cı ha râ ret le is te yen ler den Zü beyr bin Av vâm; 
“Ben alı rım yâ Re sû lal lah” de di. Pey gam be ri miz kı lı cı Hazret-i Zü-
beyr’e ver me di. Ebû Bekr, Ömer, Ali’nin is tek le ri de Pey gam be ri miz 
ta ra fın dan ka bûl edil me di. 

Ebû Dü câ ne; “Yâ Re sû lal lah! Bu kı lı cın hak kı ne dir?” di ye sor du. 
Sev gi li Pey gam be ri miz; “Onun hak kı; eği lip bü kü lün ce ye ka dar, 
onu düş ma na vur mak tır. Onun hak kı, müs lü man öl dür me-
men, onun la kâ fir le rin önün den kaç ma man dır. Onun la Al la hü 
te âlâ sa na za fer ya hut şe hîd lik na sîb edin ce ye ka dar, Al lah 

200) İbni Hişâm, es-Sire, II, 74; Vâkıdî, el-Megâzî, I, 227; İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 41; 
Süheylî, Ravzü’l-ünüf, III, 258.
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yo lun da çar pış man dır” bu yu run ca, Ebû Dü câ ne; “Yâ Re sû lal lah! 
Ben onun hak kı nı ye ri ne ge tir mek üze re alı yo rum” de di. Pey gam be-
ri miz de elin de ki kı lı cı ona teslîm et ti.( 201) Ebû Dü câ ne çok ce sâ ret-
li, kah ra man ol du ğu hâl de, harp mey dan la rın da çok kur naz dav ra nır; 
“Harp hi le dir”( 202) ha dîs-i şe rî fi ne ek sik siz ri âyet eder di. Ebû Dü-
câ ne haz ret le ri kı lı cı alın ca, harp mey da nı na doğ ru ça lım lı, va kâr lı ve 
gu rur lu bir şe kil de, beyt ler söy le ye rek yü rü me ye baş la dı. Üze rin de, 
bir göm le ği ve ba şın da kır mı zı sa rı ğın dan baş ka bir şe yi yok tu.

Ebû Dü câ ne haz ret le ri nin bu yü rü yü şü, Es hâb-ı ki râm ara sın da 
pek hoş kar şı lan ma dı. Bu nun üze ri ne Pey gam ber efen di miz; “Bu 
bir yü rü yüş tür ki, bu yer ler (harp mey dan la rı) dı şın da Al lahü 
te âlâ nın ga dâ bı na se bep tir” bu yu ra rak, yal nız düş ma na kar şı 
ça lım lı yü rü me nin câ iz ol du ğu nu bil dir di ler.

Da ha faz la bek le ye me yen müş rik saf a rın dan Hâ lid bin Ve lîd, 
em rin de ki kuv vet ler le hü cû ma kalk tı. Ye rin de du ra ma yan Es hâb-ı 
ki râ ma, sev gi li Pey gam be ri miz de hü cûm em ri ni ver di ler. Bir an-
da; “Al la hü ek ber” sa dâ la rı harp mey da nı nı dol dur muş tu. En ön de 
Hazret-i Ham za el le rin de ki kı lıç la rıy la, zırh sız kuv vet le rin ba şın da 
ol du ğu hâl de her ge len kâ fi re kı lıç sal la ma ya baş la dı. Bü yük bir 
hırs la ge len Hâ lid bin Ve lîd’in kuv vet le ri, der hal ge ri ye püs kür tül dü. 
Hâ lid bin Ve lîd, bu de fâ dağ ge çi din de ki yer den do la şıp, ar ka dan 
vur mak üze re ge niş bir ka vis çi ze rek Ay neyn te pe si ne var dı. Fa kat 
Hazret-i Ab dul lah bin Cü beyr ve em rin de ki el li yi ğit, on la rı şid det li 
bir ok atı şıy la püs kürt tü.

Ar tık sa vaş kı zış mış tı. Her iki ta raf, olan ca güç le riy le çar pı şı yor-
du. Bir sa hâ bî, en az dört müş rik ile mü câ de le ede rek, iler le me ye 
ça lı şı yor lar dı. Hazret-i Ham za, bir ta raf an; “Al la hü ek ber! Al la hü 
ek ber!” nidâ la rıy la ses le ni yor, bir ta raf an da; “Ben, Al la hü te âlâ-
nın as la nı yım!” di yor ve düş ma nı kı ra kı ra, iler li yor du. Saf vân bin 
Ümey ye, et râ fın da ki le re; “Ham za ne re de dir? Ba na gös te ri niz” di-
yor, sa vaş mey da nı nı araş tı rı yor du. Bir ara göz le ri, iki kı lıç ile vu ru-
şan bi ri ni gör dü ve; “Bu çar pı şan kim?” di ye sor du. Çev re sin de ki ler; 

201) Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, III, 123; İbni Hişâm, es-Sire, II, 66; Vâkıdî, el-
Megâzî, I, 259; İbni Ebî Şeybe, el-Musannef, VII, 562, VIII, 491; Taberânî, el-
Mu’cemü’l Kebîr, XIX, 9.

202) Buhârî, “Cihad”, 157; Müslim, “Cihad”, 29; Ebû Dâvûd, “Cihad”, 101;  Tirmizî, 
“Cihad”, 5;  İbni Mâce, “Cihad”, 28.
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“Ara dı ğın kim se! Ham za!” de di ler. Saf vân; “Ben bu gü ne ka dar kav-
mi ni öl dür mek için sal dı ran, onun gi bi hırs lı ve gö zü pek baş ka bir 
kim se gör me dim” de di.

Har bin iyi ce kı zış tı ğı sı ra da Mu hâ ci rîn den Zü beyr bin Av vâm, kı-
lı cın ken di si ne ve ril me me sin den do la yı üz gün ol du ğun dan, ken di 
ken di ne; “Ben, Re sû lul lah’tan kı lı cı is te dim, lâ kin Ebû Dü câ ne’ye 
ver di. Hâl bu ki, ben, ha la sı Sa fiy ye’nin oğ lu yum. Üs te lik de Ku reyş-
li yim. Hâl bu ki ön ce ben is te miş tim. Gi dip ba ka yım Ebû Dü câ ne 
ben den faz la ne ya pa cak?” de di. Da ha son ra Ebû Dü câ ne’yi tâ ki be 
baş la dı. 

Ebû Dü câ ne haz ret le ri; “Al la hü ek ber!” di ye rek tek bir, alı yor, 
müş rik ler den ki me rast lar sa, onu vu rup öl dü rü yor du. Müş rik le rin en 
azı lı la rın dan, iri cüs se li, her ta ra fı zırh lar la kap lı sâ de ce göz le ri gö-
rü nen bi ri, Ebû Dü câ ne ile kar şı laş tı. Ev ve lâ ken di si, Ebû Dü câ ne 
haz ret le ri ne hü cûm et ti. Ebû Dü câ ne, onun dar be sin den kal ka nıy la 
ko run du. Müş ri kin kı lı cı Ebû Dü câ ne’nin kal ka nı na gö mül dü. Kı lı cı na 
asıl dı, fa kat çı ka ra ma dı. Sı ra Ebû Dü câ ne’ye gel miş ti. Bir kı lıç dar-
be siy le râ ki bi ni öl dür dü. 

Bun dan so ra Ebû Dü câ ne, her önü ne çı kan îmân sı zı de vi re rek, 
da ğın ete ğin de def e riy le müş rik le ri kış kır tan ka dın la rın ya nı na ka-
dar gel di. Fa kat kı lı cı nı kal dır dı ğı hâl de, Ebû Süf yân’ın ha nı mı Hind’i 
öl dür mek ten vazgeç ti.( 203) Bu nu gö ren Zü beyr bin Av vâm ken di 
ken di ne; “Kı lı cın ki me ve ri le ce ği ni Al lah ve Re sû lü ben den da ha iyi 
bi lir” di ye söy len di. “Val la hi ben on dan da ha üs tün çar pı şan, vu ru-
şan bir kim se gör me dim” bu yur du.

Mik dâd bin Es ved, Zü beyr bin Av vâm, Hazret-i Ali, Hazret-i 
Ömer, Tal ha bin Ubey dullah, Mus’ab bin Ümeyr hep si de ge çil mez 
bir ka le idi ler. Pey gam ber efen di mi zin düş ma na çok ya kın çar pış-
tı ğı nı, tek rar tek rar hü cûm et ti ği ni gö ren şan lı Es hâb, ye rin de du-
ra mı yor du. Re sû lul lah’a bir za rar eri şe bi lir di ye rek, et râ fı na top la nı-
yor lar, zırh la ra bü rün müş düş ma na göz aç tır mı yor lar dı. Bu sı ra da, 
Ab dul lah bin Amr haz ret le ri nin şe hîd ol du ğu gö rül dü. Bu, Uhud’un 
ilk şe hî diy di. Onun şe hîd ol du ğu nu gö ren ar ka daş la rı as lan ke si le-
rek, Al la hü te âlâ nın rı zâ sı için düş ma nın or ta la rı na dal mış lar dı.

203) İbni Hişâm, es-Sire, II, 68; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, III, 247;  
İbni Kesîr, es-Sire, III, 33.
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Sa va şın çok kı zış tı ğı bir an da yi ğit li ğin sem bo lü Hazret-i Ab dul-
lah bin Cahş ile ok çu la rın pî ri Sa’d bin Ebî Vak kâs haz ret le ri kar şı laş-
tı lar. Çe şit li yer le rin den ya ra lan mış lar dı. Sa’d bin Ebî Vak kâs haz ret-
le ri di yor ki: “Uhud’da, sa va şın şid det li bir ânıy dı. Bir den bi re Ab dul lah 
bin Cahş ya nı ma so kul du, elim den tut tu ve be ni bir ka ya nın di bi ne 
çek ti. Ba na; “Şim di bu ra da sen duâ et, ben “âmîn” di ye yim. Ben duâ 
ede yim, sen de “âmîn” de!” de di. Ben de; “Pe ki” de dim. Ben şöy le 
duâ et tim: “Al lah’ım, ba na çok kuv vet li ve çe tin düş man la rı gön der. 
On lar la kı ya sı ya vu ru şa yım. Hep si ni öl dü re yim. Gâ zi ola rak, ge ri dö-
ne yim.” Be nim yap tı ğım bu du âya bü tün kal biy le; “Âmîn” de di.

Son ra ken di si duâ et me ye baş la dı; “Al lah’ım, ba na zor lu düş man-
lar gön der kı ya sı ya on lar la vu ru şa yım. Ci hâ dın hak kı nı ve re yim. Hep-
si ni öl dü re yim. So nun da bi ri be ni şe hîd et sin. Son ra du dak la rı mı, 
bur nu mu, ku lak la rı mı kes sin. Kan lar için de se nin huzûru na ge le yim. 
Sen; “Ab dul lah! Du dak la rı nı, bur nu nu, ku lak la rı nı ne yap tın?” di ye 
sor du ğun da; “Al lah’ım, ben on lar la çok ku sur iş le dim, ye rin de kul la-
na ma dım. Hu zû ru na ge tir me ye utan dım. Sev gi li Pey gam be ri min bu-
lun du ğu bir sa vaş ta, to za top ra ğa bu lan dım, öy le gel dim” di ye yim” 
de di. Gön lüm böy le bir du âya “âmîn” de me yi ar zu et mi yor du. Fa kat 
o is te di ği ve ön ce den söz ver di ğim için, is te me ye rek; “Âmîn” de dim. 

Da ha son ra, kı lıç la rı mı zı çe ke rek, sa va şa de vam et tik. İki miz de 
önü mü ze ge le ni öl dü rü yor duk. O, son de re ce ba hâ dı râ ne sal dı rı yor ve 
düş man saf a rı nı dar ma da ğın edi yor du. Düş ma na tek rar tek rar vu ru-
yor, şe hîd olmak için tü ken mez bir ar zu ile ye ni den sal dı rı yor du. “Al la-
hü ek ber! Al la hü ek ber!...” di ye çar pı şır ken kı lı cı kı rıl dı. O an da sev gi li 
Pey gam be ri miz ona bir hur ma da lı uza ta rak, sa va şa de vam et me si ni 
bu yur du. Bu dal bir mûcize ola rak kı lıç ol du ve önü ne ge len le vu ruş-
ma ya de vâm et ti. Pek çok düş man öl dür dü. Sa va şın so nu na doğ ru 
Ebü’l-Ha kem is min de bir müş ri kin at tı ğı ok lar la ar zu et ti ği şe hâ de te 
ka vuş tu. Şehîd olun ca, kâ fir ler ce se di ne hü cûm ede rek; bur nu nu, du-
dak la rı nı ve ku lak la rı nı kes ti ler. Her ta ra fı ka na bo yan dı.”

Mü câ hid ler sa fın da, kı lı cı nın kı nı nı kı rıp; “Öl mek, kaç mak tan 
çok da ha iyi dir!” di ye rek, müş rik le rin ara sı na ya lın kı lıç da lan Kuz-
man, ni ce yi ğit lik ler, kah ra man lık lar gös ter di. Tek ba şı na ye di-se kiz 
kâ fir öl dür dü. So nun da ya ra la nıp ye re düş tü. Es hâb-ı ki râm, onun 
bu kah ra man lı ğı na şa şıp, Pey gam ber efen di mi ze bil di rin ce; “O 
cehennemliktir” bu yur du lar. Ka tâ de bin Nu’mân haz ret le ri, Kuz-
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man’ın ya nı na va rıp; “Ey Kuz man! Şehâ det sa na mü bâ rek ol sun!” 
de yin ce, Kuz man; “Ben din gay re ti için de ğil; Ku reyş li le rin Me dî-
ne’ye ge lip, hur ma lı ğı mı ha râb et me me le ri için dö ğüş tüm!” de di. 
Son ra ok ile bi lek da mar ları nı de lip, in ti hâr et ti. Pey gam ber efen di-
mi zin; “O ce hen nem lik tir!” bu yur ma sı nın hik me ti an la şıl dı.

Sa va şın ba şın dan  be ri, baş ta âlem le rin efen di si sev gi li Pey-
gam be ri miz ol mak üze re, bü tün Es hâb-ı ki râm bü yük bir mü câ de le 
ver di ler. Şid det li ta ar ruz lar ile müş rik or du su nu ge ri ye püs kürt tü ler. 
Taş tan, ağaç tan yap tık la rı ve “Lât, Menat, Uz zâ, Hü bel!” di ye tap-
tık la rı put lar dan fay da ve yar dım is te yen müş rik gü rû hu, mü câ hid-
le rin bu kah ra man lık la rı kar şı sın da bo zu lup kaç ma ya baş la dı. On la rı 
har be teş vik et mek için ge len ka dın lar, fer ât lar ko pa ra rak, ka çan 
as ker le re ye tiş me ye ça lı şı yor lar dı.

Ku reyş li müş rik ler, harp mey da nı nı terk edip yan la rın da ge tir-
dik le ri mal la rı bı ra kıp Mek ke’ye doğ ru kaç ma ya baş la yın ca, İs lâm 
as ker le ri se vi ne rek, Al la hü te âlâ nın ken di le ri ne vaad et ti ği za fe re 
ka vuş tuk la rı için ham det ti ler. Sa yı ve kuv vet çe kat kat üs tün lük le-
ri ne rağ men müş rik ler, müs lü man lar kar şı sın da pe ri şân ol muş lar dı. 
Bir bir le ri ni çiğ ne ye rek ka çar lar ken, şan lı Es hâb da ko va lı yor, ye tiş-
tik le ri ni vu ra rak öl dü rü yor du. Bu hen gâ me de ye ni ev le nen Han za la 
bin Ebû Âmir haz ret le ri, atı ile kaç ma ya ça lı şan müş rik or du su nun 
baş ku man da nı Ebû Süf yân’a ye tiş ti. Atı nın ba cak la rı na kı lıç vu ra-
rak atı ye re çö kert ti. Ye re dü şen Ebû Süf yân, bü tün gü cüy le; “Ey 
Ku reyş li ler!... Ye ti şin!... Ben Ebû Süf yân’ım! Han za la be ni kı lıç la 
doğ ra mak is ti yor!...” di ye fer â da baş la dı. Onun la bir lik te kaç ma ya 
ça lı şan müş rik ler, bu hâ li gör dük le ri hâl de can der di ne düş müş ler, 
ku man dan la rı ile il gi len me miş ler di. 

An cak, o an da Hazret-i Han za la’nın he men ar ka sın da bu lu nan 
Şed dâd bin Es ved müş ri ki, mız ra ğı nı Han za la’nın ar ka sı na sap la dı. 
Hazret-i Han za la; “Al la hü ek ber!” di ye rek bir ham le yap mak is te diy-
se de ye re yı kı lıp şe hîd ol du ve mü bâ rek rû hu Cen net’e uç tu. Re-
sûl-i ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz; “Ben, Han za-
la’yı, me lek le rin, gök le yer ara sın da, gü müş bir tep si için de 
yağ mur su yu ile yı ka dık la rı nı gör düm” bu yur du. Ebû Üsey dî 
şöy le an lat tı: “Re sû lul lah’ın bu sö zü nü işi tin ce, Han za la’nın ya nı-
na var dım. Ba şın dan yağ mur su yu dam lı yor du. Dö nüp bu nu Re sûl-i 
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ek re me ha ber ver dim. Hazret-i Han za la’ya, Ga sîl-ül-me lâ ike( 204) 
de di ler.”( 205)

Müş rik le rin kaç tı ğı nı gö ren Ay neyn ge çi din de ki ok çu la rın bâ zı-
la rı, har bin bit ti ği ni zan ne de rek yer le ri ni terk et ti ler. Ku man dan la rı 
Ab dul lah bin Cü beyr ve on iki ki şi yer le rin de kal dı lar. 

HAZRET-İ ALİ’NİN CESARETİ 
Bu es nâ da te tik te bek le yen, her fır sa tı de ğer len dir me ye ça lı şan 

Ku reyş ok çu bir lik ku man da nı Hâ lid bin Ve lîd, ge çit te ki mü câ hid le rin 
azal dı ğı nı gö rün ce, em rin de ki sü vâ ri le ri ha re ke te ge çir di. İk ri me bin 
Ebî Cehl’le bir lik te bir an da Ay neyn ge çi di ne gel di ler. Ab dul lah bin 
Cü beyr haz ret le ri ile ve fâ kar, sâ dık ar ka daş la rı saf hâ lin de di zi lip açıl-
dı lar. Sa dak la rın da ki ok lar bi tin ce ye ka dar düş ma na ok yağ dır dı lar. 
Son ra mız rak la rıy la, gö ğüs gö ğü se ge lin ce de; “Al la hü ek ber! Al la hü 
ek ber!” di ye di ye kı lıç la rıy la ni ce kah ra man lık lar gös ter di ler, îmân lı ile 
îmân sız lar ara sın da, bi re yir mi beş gi bi çok nis bet siz bir du rum var dı. 

Es hâb-ı ki râm, Pey gam ber le ri nin em ri ni ye ri ne ge tir mek için, 
kan la rı nın son dam la sı na ka dar çar pış tı lar. Bir bi ri ar ka sın dan şe-
hâ det şer be ti ni içip, mü bâ rek vücûd la rı top ra ğa düş tü ve ruh la rı 
Cen net’e uç tu (ra dı yal la hü an hüm).

Müş rik ler, kin le rin den Hazret-i Ab dul lah’ın el bi se si ni so ya rak, 
mü bâ rek vü cû du nu mız rak lar la de lik de şik et ti ler. Kar nı nı ya rıp, iç 
or gan la rı nı dı şa rı çı kar dı lar.

Hâ lid bin Ve lîd ve İk ri me, ge çit te ki mü câ hid le ri şe hîd edin ce, 
sür’at le İs lâm or du su nun ar ka sın dan sal dır dı lar. Es hâb-ı ki râm, bir 
an da ar ka la rın da pey dâ olan düş ma nı gö rün ce, to par lan ma ya fır sat 
bu la ma dı. Çün kü bir ço ğu si lâh la rı nı bi le bı rak mış tı. Her şey bir den 
bi re de ğiş ti. Ön de ka çan Ku reyş li müş rik ler, Hâ lid bin Ve lîd’in ar-
ka dan hü cû ma geç ti ği ni gö rün ce, tek rar dön dü ler. Mü câ hid ler, iki 
ateş ara sın da kal mış tı. Düş man ön den ve ar ka dan hü cû ma ge çe rek 
mü câ hid le ri sı kış tır ma ya baş la dı. Sa hâ be nin bir bir le riy le ir ti bat la rı 
ke sil di. Da ğıl mak mec bû ri ye tin de kal dı lar.( 206)

204) Meleklerin yıkadığı şahıs.

205) İbni Hişâm, es-Sire, II, 74; Vâkıdî, el-Megâzî, I, 273-274; Taberî, Târih, II, 203; 
Süheylî, Ravzü’l-ünüf, III, 258.

206) Vâkıdî, el-Megâzî, I, 232, 301.



259

Hazret-i Ali şöy le an lat tı: “Ara la rın da İk ri me bin Ebî Cehl’in de 
bu lun du ğu bir müş rik bir li ği nin or ta sı na dal dım. Et râ fı mı sar dı lar, 
ço ğu nu kı lıç tan ge çir dim. Baş ka bir bir li ğin içi ne dal dım, on lar dan 
da pek ço ğu nu saf dı şı et tim. Ece lim gel me di ği için ba na bir şey 
ol ma mış tı. Bir ara Re sû lul lah’ı gö re me dim. Ken di ken di me; “Ye mîn 
ede rim ki, O, harp mey da nı nı bı ra kıp gi de cek bir kim se de ğil dir. 
Her hâl de Al la hü te âlâ yap tı ğı mız uy gun suz ha re ket ler den do la yı 
O’nu ara mız dan çe kip, kal dır mış tır! Ar tık be nim için çar pı şa çar pı şa 
öl mek ten baş ka yol kal ma mış tır” de dim ve kı lı cı mın kı nı nı kır dım. 
Müş rik le rin üze ri ne hü cûm edip, on la rı da ğıt tı ğım da, Re sû lul lah’ın 
on la rın ara sın da kal dı ğı nı gör düm. An la dım ki, Re sû lul lah’ı, Al la hü 
te âlâ me lek le riy le ko ru yor du.”

Düş man as ker le ri, Re sûl-i ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) 
efen di mi zin ya nı na ka dar yak laş mış lar dı. Du rum çok teh li ke liy di. 
Sev gi li Pey gam be ri miz, tıp kı as ke rî bir bir lik gi bi se bât edi yor, ye-
rin den ay rıl mı yor du. Bir ta raf an düş man la çar pı şı yor, di ğer ta raf an 
da da ğı lan Es hâ bı nı to par la ma ya ça lı şa rak; “Ey fi lân, ba na doğ ru 
gel! Ey fi lân, ba na doğ ru gel! Ben Re sû lul lah’ım. Ba na dö nüp 
ge le ne Cen net var” bu yu ru yor du. Hazret-i Ebû Bekr, Ab dur rah mân 
bin Avf, Tal ha bin Ubey dul lah, Ali bin Ebî Tâ lib, Zü beyr bin Av vâm, 
Ebû Dü câ ne, Ebû Ubey de bin Cer râh, Sa’d bin Mu’âz, Sa’d bin Ebî 
Vak kâs, Hab bâb bin Mün zir, Üseyd bin Hu dayr, Sehl bin Ha nîf, Âsım 
bin Sâ bit, Hâ ris bin Sim me bir an da sev gi li Pey gam be ri mi zin et râ-
fın da hal ka la nıp O’nu ko ru mak için can lı bir ka le du va rı mey da na 
ge tir di ler.

Bu sı ra da Ab bâs bin Ubâ de haz ret le ri nin, da ğı lan Es hâb-ı ki râ mın 
to par lan ma sı için; “Ey kar deş le rim! Bu uğ ra dı ğı mız mu sî bet, Pey-
gam be ri mi zin em ri ni ye ri ne ge tir me yi şi mi zin bir ne ti ce si dir. Da ğıl-
ma yı nız! Pey gam be ri mi zin et râ fı na ge li niz! Eğer biz ler, ko ru yu cu la rın 
ya nın da yer al maz da, Re sû lul lah’a bir za rar gel me si ne se bep olur-
sak, ar tık Rab bi mi zin ka tın da bi zim için ile ri sü rü le cek bir mâ ze ret 
bu lun maz” di ye ba ğır dı ğı du yul du. Hazret-i Ab bâs bin Ubâ de, ya-
nın da Hâ ri ce bin Zeyd ve Evs bin Er kamla beraber düş ma nın içi ne 
“Al la hü ek ber!” ni dâ la rı ile ya lın kı lıç dal dı lar. Re sû lul lah’ın uğ run da, 
O’nu ko ru mak için kah ra man ca çar pış tı lar. Hâ ri ce bin Zeyd, on do kuz 
ye rin den ya ra al mış tı. Di ğer le ri nin ki de on dan az de ğil di. Ni te kim üçü 
de çok öz le dik le ri şe hîd lik mer te be si ne ulaş tı lar.
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Es hâb-ı ki râm, bu çok teh li ke li an da, Pey gam ber efen di mi zin 
et râ fın da ya vaş ya vaş top lan ma ya baş la dı. Müş rik ler, sev gi li Pey-
gam be ri mi zi ve O’na göv de le ri ni si per eden şan lı Es hâ bı nı çem ber 
içi ne al dı lar. Her ta raf an bir lik hâ lin de iler le ye rek çem be ri da ral-
tı yor lar dı. Ku reyş li ler den bir gru bun ile ri atıl dı ğı nı gö ren Âlem le rin 
efen di si, ya nın da bu lu nan ve can la rı nı fe dâ et me ye ha zır olan Es-
hâ bı na; “Şu bir li ği kim kar şı lar?” bu yu run ca. Vehb bin Kâ bus 
haz ret le ri nin; “Ca nım sa na fe dâ ol sun yâ Re sû lal lah! Ben kar şı la-
rım” de yip, ile ri fır la dı ğı gö rül dü. Al la hü te âlâ nın şe ref i is mi ni di lin-
den dü şür me yen bu kah ra man, ya lın kı lıç müş rik le rin ara sı na dal dı. 
Pey gam ber efen di miz; “Se ni Cen net’le müj de le rim” bu yur du. 
Onun düş man kar şı sın da gös ter di ği se bât ve gay re ti ni gö rün ce de; 
“Al lah’ım! Ona rah met ey le! Ona acı.” bu yur du lar. 

Müş rik le rin Hazret-i Vehb’i or ta la rı na alıp mız rak la şe hîd et tik le ri-
ni gö ren Sa’d bin Ebî Vak kas, ona yar dım et mek için ile ri atıl dı, düş-
ma nın or ta sı na gi rip, gö rül me miş kah ra man lık lar gös ter di. Bir çok 
kâ fi ri saf dı şı et ti. Di ğer le ri ni de ge ri püs kür te rek, sev gi li Pey gam be-
ri nin ya nı na gel di. Re sûl-i ek rem efen di miz, Hazret-i Vehb için; “Ben 
sen den râ zı yım. Al la hü te âlâ da râ zı ol sun” bu yur du lar.

Ha bîb-i ek rem efen di miz, mü câ hid le rin çem be ri ni ya rıp, ken di si-
ne doğ ru bir müş rik bö lü ğü nün iler le di ği ni gö rün ce, Hazret-i Ali’ye; 
“On la ra hü cûm et” bu yur du lar. Hazret-i Ali, hü cûm edip, Amr bin 
Ab dul lah’ı öl dü rüp, di ğer le ri ni ka çır dı. Kı lı cı kı rı lın ca, Pey gam be ri miz, 
Zül fi kâ r’ı ona ver di. Baş ka bir grup ge lir ken, Pey gam ber efen di miz; 
“Yâ Ali! Bun la rın şer ri ni ben den def ey le” bu yur du lar. Ca nı nı 
Re sû lul lah’a fe dâ eden Al la hü te âlâ nın as la nı, der hal hü cû ma geç ti. 
Şey be bin Mâ lik’i öl dü rüp, di ğer le ri ni ge ri püs kürt tü. O an da Ceb râ il 
(aley his se lâm) ge lip, Pey gam ber efen di mi ze; “Yâ Re sû lal lah! Bu 
iş, Ali’den zu hûr eden fev ka lâ de bir ci vanmert lik tir” de yin ce, 
Re sû lul lah efen di miz; “O ben den, ben de on da nım” bu yur du lar 
Ceb râ il (aley his se lâm) da. “Ben de iki niz de nim” de di. O es nâ da bir 
ses; “Ali gi bi yi ğit, Zül fi kâr gi bi kı lıç bu lun maz” di yor du.

Müş rik ler, sev gi li Pey gam be ri mi zin ya nı na yak la şa mı ya cak la rı nı 
an la yın ca, ok at ma ya baş la dı lar. Atı lan ok lar, ya üze rin den ge çi yor, 
ya önü ne, ya sa ğı na, ve ya so lu na dü şü yor du. Düş ma nı ge ri ye püs-
kürt mek için can la rı nı di şi ne ta ka rak çar pı şan Es hâb-ı ki râm, bu 
hâ li gö rür gör mez âlem le rin efen di si nin et râ fı na top la na rak, ge len 
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ok la ra mü bâ rek vücûd la rı nı si per et me ye baş la dı lar. 

Pey gam ber efen di miz Es hâ bı na, ok la mu kâ be le et me si ni emir 
bu yu run ca, sa hâ bî ler de düş ma na ok at ma ya baş la dı lar. Sev gi li 
Pey gam be ri miz, Sa’d bin Ebî Vak kâs haz ret le ri ni önü ne oturt tu lar. 
Çok kes kin ni şan cı olan Hazret-i Sa’d sü rat le, peş  pe şe düş ma-
na ok yağ dır ma ya baş la dı. Sa da ğın dan yâ ni ok çan ta sın dan her ok 
çe kiş te; “Yâ Rab bî! Bu se nin okun dur. Onun la düş ma nı vur!” di yor, 
Pey gam ber efen di miz de; “Al lah’ım! Sa’d’ın du âsı nı ka bûl et! 
Al lah’ım! Sa’d’ın oku nu doğ rult!... De vâm et, Sa’d! De vam 
et! Anam-ba bam sa na fe dâ ol sun!” bu yu ru yor du. Bu şe kil de 
her ok atış ta, Pey gam be r e fen di miz ay nı du âla rı nı tek rar edi yor-
lar dı. 

Hazret-i Sa’d’ın oku bi tin ce, sev gi li Pey gam be ri miz, ken di ok-
la rı nı ona ve rip at tır dı. Sa’d bin Ebî Vak kâs haz ret le ri nin her oku ya 
bir düş ma na, ve ya bin di ği hay va na isâ bet edi yor du.

Müş rik le rin ok atış la rın da, Ebû Tal ha haz ret le ri, sev gi li Pey gam-
be ri mi zin önü ne ge ri le rek, ge le cek her oka ken di vü cû du ve kal ka nı 
ile si per olu yor, ara da bir düş ma nı şaş kı na çe vi ren nâ ra lar atı yor du. 
Pey gam ber efen di miz; “As ker için de Ebû Tal ha’nın se si, yüz 
ki şi den ha yır lı dır” bu yur du. Ebû Tal ha fır sat bul duk ça, müş rik le re 
ok at mak tan ge ri dur mu yor, sert ve çok se rî ok atı yor, at tı ğı bo şa 
git mi yor du. At tı ğı ok la rı Re sûl-i ek rem efen di miz, me râk edip, mü-
bâ rek ba şı nı yu ka rı kal dır dık ça, Ebû  Tal ha, Re sû lul lah’a bir ok isa bet 
eder kor ku suy la; “Anam-ba bam ca nım sa na fe dâ ol sun yâ Re sû-
lal lah! Mü bâ rek ba şı nı zı kal dır ma yı nız. Si ze bir düş man oku isa bet 
edip za rar ver me sin! Vü cû dum, mü bâ rek vü cû du na si per ve sa na 
fe dâ dır! Be ni bo ğaz la ma dık ça, sa na ula şa maz lar! Ben öl me dik çe, 
si ze bir şey ol maz!...” di ye rek sev gi li Pey gam be ri mi zi ken di nef si ne 
ter cih ediyordu.

HAZRET-İ HAMZA’NIN ŞEHADETİ
Uhud mey da nı nın her ta ra fın da aman sız, müt hiş bir çar pış ma bü-

tün şid de tiy le de vâm edi yor, bâ zı la rı at lı, bâ zı la rı da ya ya ola rak îmân-
kü für mü câ de le si ni sür dü rü yor lar dı. Es hâb-ı ki râm da ha to par la na-
ma mış tı. Pey gam ber efen di mi zin et râ fın da an cak otuz ka dar sa hâ bî, 
per vâ ne gi bi dö nü yor; ge len ok la ra, mız rak la ra, kı lıç la ra ken di vücûd-
la rı nı kal kan edi yor lar dı. Tek ar zu la rı; Pey gam ber efen di mi zin em ri ni 
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ye ri ne ge tir mek ve O’na ge le cek her tür lü za ra rı uzak laş tır mak tı. 

Yi ğit le rin ser dâ rı Hazret-i Ham za, o hen gâ me de Pey gam ber 
efen di miz den ay rı düş müş, bir ka la ba lı ğın or ta sın da iki elin de iki kı-
lıç ile çar pı şı yor; “Al la hü ek ber!...” ni dâ la rıy la düş ma nın kal bi ne kor ku 
sa lı yor du. Şim di ye ka dar, tek ba şı na tam otuz bir müş rik öl dür müş, 
pek ço ğu nu da ya ko lun dan ve ya ba ca ğın dan et miş ti. Or ta sı na düş-
tü ğü müş rik sü rü sü nü da ğıt tı ğı bir sı ra da, Si bâ’ bin Üm mü En mâr; 

“Ba na kar şı ko ya bi le cek bir yi ğit var mı?” di ye rek Hazret-i Ham-
za’ya mey dan oku du. Hazret-i Ham za; “Ya nı ma gel ey sün net çi ka-
dı nın oğ lu! De mek sen Al lah’a ve Re sû lü ne mey dan oku yor sun öy le 
mi?” de yip, onu göz aç tır ma dan ba cak la rın dan tu tup ye re ser di.( 207) 
Üze ri ne çö küp, ka fa sı nı göv de sin den ayır dık tan son ra, kar şı ka ya nın 
ar ka sın da Vah şî’nin elin de mız rak ile ken di si ne ni şan al dı ğı nı gör-
dü. Der hâl üze ri ne yü rü dü, önün de ki sel le rin aç tı ğı çu ku ra ge lin ce, 
aya ğı kay dı ve ar ka sı üstü düş tü. O an da kar nın dan zır hı açıl mış tı. 
Fır sa tı ya ka la yan Vah şî, mız ra ğı nı fır lat tı!... Mız rak, uça rak Hazret-i 
Ham za’nın mü bâ rek vü cû du na sap lan dı ve di ğer ta raf an çık tı. Kah-
ra man la rın bü yü ğü; “Al lah’ım!” di ye rek ora ya çök tü. Şehîd ol muş, 
arzuladığı ma kâ ma ka vuş muş tu. Al la hü te âlâ nın yo lun da, sev gi li 
Pey gam be ri nin uğ run da ca nı nı fe dâ et miş ti (ra dı yal la hü anh).

Bu sı ra da, düş man saf a rın da bi ri si; “Ey Ku reyş ce mâ ati! Akrabâ lık 
hak la rı nı gö zet me yen, kav mi ni zi bö len Mu ham med ile çar pış mak tan 
ge ri dur ma yı nız. Eğer Mu ham med kur tu lur sa, ben kur tul ma ya yım!...” 
di ye rek müş rik le ri Kâ inâ tın efen di si ne (sal lal la hü aley hi ve sel lem) sal-
dır ma ya teş vik edi yor du. Bu ses, Âsım bin Ebî Avf’ın idi. Ebû Dü câ ne 
haz ret le ri bu se si işit miş ti. Çar pı şa çar pı şa, Âsım bin Ebî Avf’ı bul du 
ve he men öl dür dü. Fa kat ar ka sın da ki müş rik Ma’bed, bü tün gü cüy le 
kı lı cı nı Hazret-i Ebû Dü câ ne’ye sal la dı. Al la hü te âlâ nın bir ih sâ nı ola rak 
anî ve çok ça buk bir ha re ket le ye re çö ken Ebû Dü câ ne, öl dü rü cü dar-
be den kur tul du. Der hâl kal kıp, kı lı cı nı Ma’bed’e vu ra rak öl dür dü.

Ku reyş li müş rik le rin he def e ri, Âlem le rin efen di si idi. O’na yak la-
şa bil mek için bü tün güç le ri ni har cı yor lar dı. Fa kat, et râ fın da per vâ ne 
gi bi dö nen, bir za rar olur kor ku su ile can la rı nı fe dâ et mek ten zer-
re ka dar ka çın ma yan şan lı, şe ref i Es hâ bı bir tür lü ge çe mi yor lar dı. 

207) Buhârî, “Megâzî”, 23; Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, III, 501; İbni Sa’d,  et-
Tabakât, III, 164; Taberî, Târih, II, 516.
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Bu kah ra man otuz yi ğit, Re sû lul lah efen di mi zin önün de; “Yâ Re sû-
lal lah! Ya nın dan hiç ay rıl ma mak üze re yü zü müz, mü bâ rek yü zü nün 
önün de si per ve kal kan; vü cû du muz, mü bâ rek vü cû du na fe dâ dır; 
ye ter ki sen se lâ met te ol” de di ler. 

Müş rik ler, grup lar hâ lin de hü cûm edi yor lar dı. Fahr-i âlem efen-
di miz, ya nın da bu lu nan ve vücûd la rı nı ken di si ne si per eden kah ra-
man Es hâ bı na, bir gru bu gös te re rek; “Al la hü te âlâ nın yo lun da 
vü cû du nu bi ze kim fe dâ eder?” bu yu run ca, Me dî ne li beş sa hâ bî 
ile ri fır la mış tı. Re sû lul lah efen di mi zin mü bâ rek göz le ri önün de; tek-
bir ler ala rak, dö ne dö ne çar pış tı lar. Ni hâ yet bun lar dan dör dü şe hîd 
ol du. Be şin ci si on dört ye rin den ya ra la nıp ye re dü şün ce, Âlem le rin 
efen di si; “Onu, be nim ya nı ma yak laş tı rı nız” bu yur du. Vü cû du-
nun her ye rin den kan lar akı yor du. Sev gi li Pey gam be ri miz otu ra rak, 
mü bâ rek ayak la rı nı ba şı na yas tık yap tı lar. O hâl de şe hîd ol mak şe-
re fi ne ka vu şan bu mut lu sa hâ bî, Umâ re bin Ye zîd haz ret le riy di.

TAL HA BİN UBEY DUL LAH’IN KAH RA MAN LI ĞI
Müş rik le rin iyi ce yak laş tık la rı bir sı ra da, Pey gam be ri miz; “Şun-

la rı kim kar şı lar, kim dur du rur?” bu yur du. Tal ha bin Ubey-
dul lah haz ret le ri; “Ben! Yâ Re sû lal lah!” de yip, ile ri atıl mak is te di. 
Pey gam ber efen di miz; “Se nin gi bi da ha kim var?” bu yur du lar. 
Me dî ne li sa hâ bî ler den bi ri; “Yâ Re sû lal lah! Ben!” di ye rek izin is-
te di. Sev gi li Pey gam be ri miz; “Hay di, sen kar şı la” bu yu run ca, 
ile ri fır la dı ve müş rik le rin üze ri ne atıl dı. Eşi ne rast lan ma dık kah-
ra man lık lar gös ter di. Birkaç îmân sı zı öl dür dük ten son ra şe hâ det 
şer be ti ni iç ti.( 208) 

Re sûl-i ek rem efen di miz, yi ne; “Şun la ra kim kar şı ko yar?” 
bu yur du lar. Her kes ten ön ce, yi ne Tal ha haz ret le ri çık tı. Pey gam ber 
efen di miz; “Se nin gi bi da ha kim var?” di ye so run ca, En sâr dan 
bir mü bâ rek; “Ben kar şı la rım yâ Re sû lal lah” de di. Pey gam be ri miz; 
“Hay di on la rı sen kar şı la” bu yur du lar. O da müş rik ler le çar pı-
şa çar pı şa şe hîd ol du. Bu şe kil de Pey gam ber efen di mi zin o an da 
ya nın da bu lu nan bü tün sa hâ bî ler, vu ru şa vu ru şa şe hâ de te er di ler. 
Kâ inâ tın sul tâ nı efen di mi zin o an da ya nın da Tal ha bin Ubey dul lah 
haz ret le rin den baş ka kim se kal ma mış tı. 

208) Şemseddin Şâmî, Sübülü’l-Hüdâ, IV, 203.
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Hazret-i Tal ha, Re sû lul lah’a bir za rar eri şir di ye en di şe edi yor, 
dört bir ta ra fa ko şu yor, kâ fir ler le kı ya sı ya çar pı şı yor du onun bu 
ka dar se rî kı lıç sal la ma sı, bir an da Re sû lul lah’ın her ta ra fın da ki 
düş ma na kar şı lık ver me si, ok, mız rak ve kı lıç dar be le ri ne vü cû du-
nu kal kan yap ma sı eşi ne rast lan ma ya cak bir hâ di sey di. Hazret-i 
Tal ha, per vâ ne gi bi dö nü yor, ken di si ne de ğen kı lıç la ra hiç al dır-
mı yor du. Di le ği, Kâ inâ tın sul tâ nı nı ko ru mak, bu uğur da di ğer kar-
deş le ri gi bi şe hîd ol mak tı. Vü cû dun da ya ra al ma yan yer kal ma-
mış tı, el bi se sin de kan dan baş ka bir şey gö rün mez ol muş tu. Fa kat 
o bu na rağ men dört ta ra fa bir den ye ti şi yor du. O sı ra da Haz ret-i 
Ebû Bekr ve Sa’d bin Ebî Vak kâs haz ret le ri, Re sûl-i ek rem efen-
di mi zin ya nı na ye tiş ti ler. 

Yi ğit le rin efen di si Hazret-i Tal ha da bu ara da kan kay bın dan sı-
cak top ra ğa dü şüp ba yıl dı. Her ye ri kı lıç, mız rak ve ok dar be le riy-
le de lik de şik ti. Alt mış al tı bü yük, sa yı la ma ya cak ka dar da kü çük 
ya ra sı var dı. Sev gi li Pey gam be ri miz, Hazret-i Ebû Bekr’e, he men 
Hazret-i Tal ha’ya yar dı ma koş ma sı nı em ret ti ler. Ebû Bekr-i Sıd dîk, 
Hazret-i Tal ha’nın ayıl ma sı için mü bâ rek yü zü ne su serp ti. Tal ha 
bin Ubey dul lah haz ret le ri ayı lır ayıl maz; “Yâ Ebâ Bekr! Re sû lul lah ne 
ya pı yor?” di ye rek, sev gi ve bağ lı lı ğın en gü ze li ni gös ter di. Re sûl-i 
ek re mi sev mek, ca nı nı, O’nun mü bâ rek vü cû du na fe dâ et mek an-
cak bu ka dar olur du. Hazret-i Ebû Bekr; “Re sû lul lah iyi dir. Be ni O 
gön der di” de yin ce, Tal ha ra hat bir ne fes alıp; “Al la hü te âlâ ya son-
suz şü kür ler ol sun. O sağ ol duk tan son ra her mu sî bet hiç tir” de di. 
O sı ra da birkaç sa hâ be da ha ye tiş miş ler di. 

Âlem le rin efen di si, Mu ham med Mus ta fâ (sal lal la hü te âlâ aley-
hi ve sel lem) Hazret-i Tal ha’nın ya nı na teş rif et ti ler. Ya ra lı mü câ-
hid, Re sû lul lah’ı sağ ola rak gö rün ce, se vin cin den ağ la dı. Pey gam-
ber efen di miz, onun vü cû du nu mesh et tik ten son ra, el le ri ni açıp; 
“Al lah’ım! Ona şi fâ ver, kuv vet ih sân ey le” di ye duâ bu yur du-
lar. Re sûl-i ek rem efen di mi zin bir mû ci ze si ola rak, Hazret-i Tal ha 
sa pa sağ lam aya ğa kalk tı ve tek rar düş man la har bet me ye baş la dı. 
Sev gi li Pey gam be ri miz onun için; “Uhud gü nü, yer yü zün de sa-
ğım da Ceb râ il’den, so lum da da Tal ha bin Ubey dul lah’dan 
baş ka ba na ya kın bir kim se nin bu lun ma dı ğı nı gör düm.”( 209) 
“Yer ü zün de ge zen cennet lik bir kim se ye bak mak is te yen, 

209) Hâkim, el-Müstedrek, III, 426; Heysemî, Mecmâ’uz-Zevâid, IX, 52.
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Tal ha bin Ubey dul lah’a bak sın” bu yur du lar.

Bü tün cep he de çar pış ma, olan ca şid de ti ile de vam edi yor du. 
Pey gam ber efen di mi zin et râ fın da Ebû Dü câ ne, san cak dâr Mus’ab 
bin Umeyr, Tal ha bin Ubey dul lah, Pey gam be ri mi zi ko ru mak için ar-
ka saf ar dan ko şup ye ti şen Ne sî be Hâ tûn ve birkaç sa hâ bî var dı. 
Müş rik le re kar şı, Re sû lul lah efen di miz le bir lik te çar pı şı yor lar dı. Te-
pe den tır na ğa si lâh lı ve zırh lar içe ri sin de olan ve miğ fe ri bu lu nan 
azı lı müş rik Ab dul lah bin Hü neyd, sev gi li Pey gam be ri mi zi gö rün-
ce, atı nı mah muz la dı. “Ben Zü heyr’in oğ lu yum. Ba na Mu ham med’i 
gös te ri niz. Ya ben O’nu öl dü rü rüm, yâ hud O’nun ya nın da ölü rüm!” 
di ye ba ğı rı yor du. Atı nı, Pey gam ber efen di mi zin üze ri ne doğ ru sü-
rer ken, Ebû Dü câ ne haz ret le ri önü ne ge ril di ve; “Gel ba ka lım! Ben 
vü cû dum la, Mu ham med (aley his se lâm)ın mü bâ rek vü cû du nu ko ru-
yan bir ki şi yim. Be ni çiğ ne me dik çe, O’na ula şa maz sın!” de di. Atın 
ayak la rı na kı lı cı nı vu rup, Ab dul lah bin Hü neyd’i ye re dü şür dü ve kı-
lı cı nı kal dı ra rak; “Al, bu da Ha re şe’nin oğ lun dan!” de yip, bir vu ruş ta 
ye re ser di. Hâ di se yi sey re den Âlem le rin efen di si; “Al lah’ım! Ha-
re şe’nin oğ lun dan (Ebû Dü câ ne’den) ben na sıl râ zı isem, sen  
de öy le râ zı ol” di ye rek duâ bu yur du.

Müş rik ler den çok kes kin bir ni şan cı ve her at tı ğı nı vu ran bir ok-
çu olan Mâ lik bin Zü heyr, her yer de Pey gam ber efen di mi zi arı yor, bir 
fır sa tı nı bu lup ok ile vur mak is ti yor du. Re sû lul lah efen di mi zin ya kın-
la rı na ge lip, ya yı nı ger di ve sev gi li Pey gam be ri mi zin mü bâ rek ba şı nı 
he def ala rak oku nu fır lat tı. Göz açıp ka pa yın ca ya ka dar za man yok tu. 
Hazret-i Tal ha ânın da eli ni aça rak he def ol du. Ok, Hazret-i Tal ha’nın 
avu cu na sap lan dı ve eli ni par ça la dı. Par mak la rı nın bü tün si nir le ri ke-
sil di, eli nin ke mik le ri kı rıl dı. Olan la rı Fahr-i âlem (sal lal la hü aley hi ve 
sel lem) efen di miz de gör müş ve: “Eğer (be ni ko ru mak için eli ni oka 
uza tır ken) Bis mil lah de sey din, in san lar sa na ba kı şır ken, me-
lek ler se ni gök le re yük sel tir di” bu yur muş lar dı.( 210)

Mek ke li müş rik ler den; Ab dul lah bin Ka mîa, Übey bin Ha lef, Ut be 
bin Ebî Vak kâs, Ab dul lah bin Şihâb-ı Züh rî is min de ki dört müş-
rik, Re sûl-i ek rem efen di mi zin ha yâ tı na son ver mek için an la şıp, 
ye mîn et miş ler di. Bu sı kı şık an da Re sû lul lah efen di miz, ya nın da 
birkaç sa hâ bî ol du ğu hâl de düş man la kı ya sı ya mü câ de le edi yor lar-

210) Vâkıdî, el-Megâzî, I, 254; İbni Sa’d,  et-Tabakât, III, 217; Beyhekî, es-Sünen, II, 
220; Hâkim, el-Müstedrek, III, 416.
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dı. Pey gam ber efen di mi zin önün de, san cak dâr Mus’ab bin Umeyr 
haz ret le ri var dı. 

Hazret-i Mus’ab, vü cû du na giy di ği zırh dan do la yı, sev gi li Pey-
gam be ri mi ze çok ben zi yor du. O da sağ elin de İs lâm san ca ğı ol du-
ğu hâl de müş rik ler le müt hiş bir mü câ de le ye gi riş miş ti. Bu sı ra da 
zırh la ra bü rün müş olan İbn-i Ka mîa, at lı ola rak ora ya yak laş tı. Âvâ-
zı çık tı ğı ka dar; “Ba na Mu ham med’i gös te ri niz. O kur tu lur sa ben 
kur tul ma ya yım!” di ye ba ğı ra rak, Pey gam ber efen di mi ze doğ ru atı nı 
mah muz la dı. Hazret-i Mus’ab ile Ne sî be Hâ tun kar şı ko yup, vü cûd-
la rı nı Pey gam ber efen di mi ze si per ya pa rak çar pış ma ya baş la dı lar. 

Bu kâ fi re ne ka dar kı lıç vur du lar sa, zır hın dan do la yı te’sir et me-
di. İbn-i Ka mîa, Ne sî be Hâ tun’a bir kı lıç vu ra rak omu zu nu par ça la dı. 
Son ra Hazret-i Mus’ab’ın san cak tu tan sağ eli ne kı lı cı nı in dir di. Sağ 
eli ke si len Mus’ab bin Umeyr, ca nın dan üs tün tut tu ğu mü bâ rek İs lâm 
san ca ğı nı ye re dü şür me den sol eli ne al dı. O es na da; “Mu ham med 
(aley his se lâm) Re sûl dür. On dan ön ce de Re sûl ler gel miş tir” 
me âlin de ki( 211) âyet-i ke rî me yi oku yor du. İbn-i Ka mîa, bu de fâ kı lı cı nı 
Hazret-i Mus’ab’ın sol eli ne in dir di. Sol eli de ke si len şan lı san cak-
dâr, İs lâm san ca ğı nı ye re dü şür mü yor du. Kah ra man sa hâ bî, san ca ğı 
kol la rı ile tu tup göv de si ne bas tı ra rak dal ga lan dır ma ya de vâm et ti. 
İbn-i Ka mîa, bu de fâ mız ra ğı nı şan lı sa hâ bî nin vü cû du na sap la dı. O 
da, di ğer ar ka daş la rı gi bi şe hîd ola rak âhı re te göç müş tü.

Hazret-i Mus’ab ye re dü şer ken, şan lı İs lâm san ca ğı ye re dü-
şü rül me miş, onu he men Mus’ab’ın sû re ti ne gi ren bir me lek kap-
mış tı. Sev gi li Pey gam be ri miz; “İle ri yâ Mus’ab! İle ri!” bu yur du-
ğun da, san ca ğı tu tan me lek; “Ben Mus’ab de ği lim” de di. O za man, 
Kâ inâ tın sul tâ nı efen di miz onun me lek ol du ğu nu an la yıp, san ca ğı 
Hazret-i Ali’ye ver di.( 212)

İbn-i Ka mîa ise, Hazret-i Mus’ab’ı, Pey gam ber efen di miz zan-
net ti ği için, ace le müş rik le rin ara sı na var dı ve; “Mu ham med’i öl dür-
düm!” di ye rek ba ğır ma ya baş la dı. Bu nu işi ten müş rik ler, he def e ri-
ne ulaş ma nın ver di ği haz ile da ha da az gın laş tı lar. Hâ di se nin as lı nı 
bi le me yen Es hâb-ı ki râ mın ise, eli aya ğı tut maz ol muş tu. Or ta lık ta 

211) Âl-i İmrân sûresi, 3/144.

212) İbni Hişâm, es-Sire, II, 73; Vâkıdî, el-Megâzî, I, 300; İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 42; 
Beyhekî, Delâil-ün-nübüvve, III, 255; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, III, 258; İbni Kesîr, 
es-Sire, III, 39.
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mâ tem ha va sı esi yor du. Hazret-i Ömer’in bi le el le ri iki ya na düş-
müş, ar ka daş la rıy la ol du ğu ye re otu ra kal mış lar dı. Enes bin Nadr 
on la rı o hâl de gö rün ce; “Ni çin otu ru yor su nuz?” di ye sor du.

On lar da; “Re sû lul lah şe hîd edil miş!...” di ye ce vap ver di ler. 
Hazret-i Enes de; “Re sû lul lah şe hîd edil diy se, O’nun Rab bi (Al la hü 
te âlâ) bâ kî dir. Re sû lul lah’dan son ra biz sağ ka lıp da ne ya pa ca ğız! 
Hay di kal kı nız! Pey gam be ri mi zin çar pı şa rak mü bâ rek ca nı nı fe dâ 
et ti ği şey için, biz de ca nı mı zı fe dâ ede lim” de di ve kı lı cı nın kı nı-
nı kı rıp; “Al la hü ek ber!...” ni dâ la rıy la ya lın kı lıç düş ma nın or ta sı na 
dal dı. Küf âr dan bir çok la rı nı kır dı ve şe hîd ol du. Sâ de ce yü zün de 
yet miş ya ra var dı. Vü cû dun da sa yı sız ya ra ol du ğu için, onu kız kar-
de şin den baş ka sı ta nı ya ma mış tı.

Es hâb-ı ki râ mın pek ço ğu da ğıl mış, bir kıs mı da şe hâ de te er-
miş ti. On la rın bu da ğı nık lı ğın dan is ti fâ de eden müş rik ler, Re sûl-i 
ek rem efen di mi zin et râ fı na top lan mış lar dı. Taş la, kı lıç la iki ci hâ nın 
sul tâ nı nı şe hîd et me ye ça lı şı yor lar dı. Üze rin de iki zır hı ol du ğu için, 
dar be ler, te’sir et mi yor du. Ut be bin Ebî Vak kâs’ın at tı ğı taş lar, sev gi li 
Pey gam be ri mi zin mü bâ rek yü zü ne değ di ve alt du da ğı ya ra lan dı. Alt 
çe ne sin de ki mü bâ rek sağ re bâ iy ye yâ ni ke si ci di şi kı rıl dı. O sı ra da 
İbn-i Ka mîa de ni len müş rik de gel di ve kı lı cı nı Âlem le rin efen di si nin 
mü bâ rek ba şı na vur du. Sev gi li Pey gam be ri mi zin miğ fe ri par ça lan dı, 
iki hal ka sı da mü bâ rek şa kak la rı na bat tı. Yi ne İbn-i Ka mîa’nın vur-
du ğu bir kı lıç ile mü bâ rek omu zun dan ya ra lan dı lar ve müs lü man la rı 
dü şür mek için Ebû Âmir’in kaz dı ğı de rin çu ku ra ya nı üze re düş tü ler. 

Sev gi li Pey gam be ri miz, hâ in İbn-i Ka mîa için; “Al la hü te âlâ 
se ni ze lil ve pe ri şân et sin!” di ye bedduâ et ti ler. İbn-i Ka mîa 
pek zi yâ de se vi nip; “Mu ham med’i öl dür düm! Mu ham med’i öl dür-
düm!...” di ye ba ğı ra rak, Ebû Süf yân’ın ya nı na git ti. Müş rik ler he-
def e ri ne ulaş mış lar dı! Ar tık Pey gam be ri miz le il gi len mi yor lar dı. 
Pey gam ber efen di mi zin bu lun du ğu çu ku run et râ fın dan çe kil miş ler, 
Es hâb-ı ki râm ile çar pış ma ya ko yul muş lar dı.( 213)

Re sûl-i ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz, çu ku ra 
düş tü ğün de, mü bâ rek ya nak la rı ka nı yor du. Mü bâ rek el le ri ni yü zü ne 
sü rün ce, el le ri nin ve sa kal-ı şe rî fi nin ka na bo yan dı ğı nı gör dü ler. Bir 

213) İbni Hişâm, es-Sire, II, 79; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, III, 263; 
İbni Kesîr, es-Sire, III, 45.
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dam la ye re düş me den Ceb râ il (aley his se lâm) ye ti şip, o mü bâ rek ka nı 
kap tı ve de di ki: “Yâ Ha bî bal lah! Al la hü te âlâ nın hak kı için, eğer bu 
kan dan bir dam la ye re düş se, kı yâ me te ka dar yer de ot bit mez di.” 
Fah ri âlem efen di miz de; “Eğer ben den bir dam la kan ye re dü-
şer se, gök ten azâb nâ zil olur. Yâ Rab bî! Kav mi mi af et! Çün kü 
on lar bil mi yor lar’’ bu yu ra rak, ken di si ni öl dür me ğe kal kan, mü bâ rek 
vü cû du na kı lıç vu rup, mü bâ rek diş le ri ni kı ran ve mü bâ rek yü zü nü ka-
na bo ya yan kim se le rin hi dâ ye te gel me si için duâ edi yor lar dı.

Bu es na da, Ka’b bin Mâ lik haz ret le ri; “Ey müs lü man lar! Müj de! 
İş te Re sû lul lah bu ra da!...” di ye yük sek ses le ba ğı rı yor du. Bu se si 
işi ten şan lı Es hâb ye ni den ha yat bul muş gi bi se vinç le ora ya koş tu. 
Hazret-i Ali ile Tal ha bin Ubey dul lah der hâl ora ya ge le rek çu kur dan 
çı kar dı lar. Hazret-i Ebû Ubey de bin Cer râh, sev gi li Pey gam be ri mi-
zin mü bâ rek şa kak la rı na ba tan miğ fe rin hal ka la rı nı diş le riy le çe ke-
rek çı kar dı. Bu de mir par ça la rı nı çı ka rır ken iki ön di şi de çık tı. Es-
hâb-ı ki râm dan Mâ lik bin Si nân haz ret le ri, Re sû lul lah efen di mi zin 
mü bâ rek yüz le rin den sı zan ka nı em di ler. Bu nun üze ri ne Pey gam ber 
efen di miz; “Ka nım ka nı na ka rı şan kim se ye Ce hen nem ate şi 
do kun maz” bu yur du lar.

Müş rik ler, tek rar üst le ri ne gel me ye baş la dı lar. Es hâb-ı ki râm, 
Pey gam ber efen di mi ze ye ni den ka vuş ma nın se vin ci ile bi r an da 
Re sû lul lah efen di mi zin et râ fın da hal ka olup; hiçbir müş rik bı rak ma-
dı lar. Pey gam ber efen di mi ze ar tık bir şey ya pa ma ya cak la rı nı an la-
yan müş rik ler, da ğın te pe si ne çık ma ya baş la dı lar. İki ci hâ nın sul tâ-
nı, ya nın da bu lu nan Sa’d bin Ebî Vak kâs haz ret le ri ne; “On la rı ge ri 
çe vir” bu yur du. 

Hazret-i Sa’d; “Yâ Re sû lal lah! Ya nım da sâ de ce bir okum var. 
Bu nun la na sıl ge ri çe vi re yim?” di ye su âl ey le yin ce, Re sûl-i ek rem 
efen di miz, tek rar ay nı em ri ver di ler. Bu nun üze ri ne ok çu la rın pî ri 
Sa’d bin Ebî Vak kâs haz ret le ri, eli ni çan ta sı na gö tü rüp, oku nu at-
tı. He de fi ni bu lan ok bir müş ri ki de vir di. Eli ni tek rar ok çan ta sı na 
uzat tı ğın da, bir ok da ha ol du ğu nu gör dü. Dik kat et ti, bu ok, bi raz 
ön ce ki ok tu. Bir müş rik da ha öl dü. Bu hâl, de fâ lar ca sür dü. Sev gi li 
Pey gam be ri mi zin bir mû ci ze si ola rak, Hazret-i Sa’d, her de fâ sın da 
ok çan ta sın da bir ev vel ki at tı ğı oku bul muş tu. Peş  pe şe adam la rı-
nın öl dü rül dü ğü nü gö ren Ku reyş li ler, da ğa çık mak tan vaz geç ti ler. 
Aşa ğı inip ge ri ye çe kil di ler.
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İç le rin den Übeyy bin Ha lef, atı nı, Pey gam ber efen di mi ze doğ ru 
sü re rek; “Ne re de dir, o pey gam ber ol du ğu nu id dia eden ki şi? Kar şı-
ma çık sın da, be nim le çar pış sın!” di ye ba ğır ma ya baş la dı. Es hâb-ı 
ki râm, ona kar şı çık mak is te diy se de, sev gi li Pey gam be ri miz mü sâ-
de et me di. Ha ris bin Sim me haz ret le ri nin mız ra ğı nı alıp ile ri çık tı lar. 
Übeyy al ça ğı atı nı mah muz la yıp; “Ey Mu ham med! Sen kur tu lur san, 
ben kur tul ma ya yım!” di ye rek yak laş tı. Te pe den tır na ğa zırh la ra bü-
rün müş tü. Âlem le rin efen di si, elin de ki mız ra ğı Übeyy’in boy nu na 
fır lat tı. Mız rak uça rak, miğ fe ri ile zırh ya ka sı ara sın dan boy nu na 
sap lan dı. Übeyy, sı ğır gi bi bö ğü re rek atın dan ye re yu var lan dı. Ka-
bur ga ke mik le ri kı rıl dı. Müş rik ler, onu kal dı rıp, gö tür dü ler. Yol da; 
“Mu ham med be ni öl dür dü!...” di ye rek ba ğı ra ba ğı ra cân ver di.

Re sû lul lah efen di miz, ya nın da ki Es hâ bı ile Uhud ka ya lık la rı na 
doğ ru çık ma ya baş la dı lar. Ka ya la rın ya nı na va rın ca, yu ka rı çık mak 
is te di ler. Zi yâ de siy le yo rul du ğu, üst üs te iki zırh giy di ği ve mü bâ rek 
vü cû du na yet miş ten zi yâ de kı lıç vu rul du ğu için tâ kat ge ti re me di ler. 
Bu nun üze ri ne Tal ha, Pey gam ber efen di mi zi sır tı na ala rak ka ya la-
rın üze ri ne çı kar dı. Sev gi li Pey gam be ri miz; “Tal ha, Re sû lul lah’a 
yar dım et ti ği za man Cen net ona vâ cib ol du” bu yur du lar. Hiç 
me câl le ri kal ma dı ğın dan, öğ le na ma zı nı otu ra rak edâ et ti ler.

Da ğın etek le rin de sa hâ bî ler, her bi ri bir as lan ke sil miş, müş rik le-
rin üze ri ne atı lı yor lar dı. Pey gam be ri mi ze kı lıç vu ran la ra, dün yâ yı zin-
dan etmişlerdi. Bir ara Hâ tıb bin Ebî Bel tea, sev gi li Pey gam be ri mi zin 
ya nı na gel di ve; “Ca nım sa na fe dâ ol sun yâ Re sû lal lah! Sa na bu nu 
kim yap tı!” di ye su âl ey le di. Efen di miz; “Ut be bin Ebî Vak kâs, ba-
na taş atıp yü zü me vur du ve re bâ iy ye di şi mi kır dı” bu yu run ca, 
Hazret-i Hâ tib; “Yâ Re sû lal lah! O, ne ta ra fa git ti!” di ye tek rar sor du. 
Pey gam ber efen di miz, işâ ret le git ti ği ta ra fı gös ter di ler. Hazret-i Hâ-
tib, der hal o ta ra fa koş tu. Ara ya ara ya Ut be’yi bul du. Atın dan dü şü-
rüp, bir vu ruş ta ba şı nı kes ti ve Re sû lul lah’ın huzûru na ge ti rip müj de 
ver di. Pey gam ber efen di miz de; “Al la hü te âlâ sen den râ zı ol sun. 
Al la hü te âlâ sen den râ zı ol sun” bu yu ra rak, ona duâ et ti ler.

Müş rik ler, der le nip to par la nan ve ye ni den hü cû ma ge çen Es-
hâb-ı ki râm kar şı sın da tu tu na ma dı lar. Yet miş ölü ve re rek, harp 
mey da nı nı terk edip Mek ke’ye doğ ru yo la ko yul du lar. Pey gam ber 
efen di mi zin şe hîd ol du ğu şâ yi ası Me dî ne’ye ulaş mış tı. 

Hazret-i Fâ tı ma, Hazret-i Ai şe, Üm mü Sü leym, Üm mü Ey men, 
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Ham ne bin ti Cahş, Kü ay be gi bi ha nım lar Uhud’a koş tu lar. Hazret-i 
Fâ tı ma, ba ba sı Pey gam ber efen di mi zi ya ra lı gö rün ce ağ la dı. Re sû-
lul lah efen di miz, onu te sel lî et ti ler. Hazret-i Ali kal ka nı ile su ge tir di. 
Fâ tı ma vâ li de miz, o su ile Pey gam ber efen di mi zin mü bâ rek yü zü nü 
ve kan la rı yı ka dı. Fa kat yü zü nün ka nı din mi yor du. Hazret-i Fâ tı ma 
bir ha sır par ça sı nı ya kıp, kü lü nü ya ra ya ba sın ca, kan dur du.( 214)

Son ra harp mey da nı na in di ler. Ön ce ya ra lı lar tes bit edi le rek, 
ya ra la rı sa rıl dı. Müş rik ler, bâ zı şe hîd le ri ta nın maz hâ le ge tir miş ler-
di. Ku lak, bu run ve di ğer âzâ la rı nı kes miş, ka rın la rı nı yar mış lar dı. 
Ab dul lah bin Cahş haz ret le ri bun lar ara sın da idi. Bu hâ li gö ren 
sev gi li Pey gam be ri miz ve Es hâ bı çok üzül dü ler. En gü zî de sa hâ-
bî le ri şe hâ det şer be ti ni iç miş, Uhud top rak la rı nı kan la rıy la su la-
ya rak Cen net’e uç muş lar dı. Fa kat şe hîd le re ya pı lan bu mu âme le, 
da ya nı la cak gi bi de ğil di. Pey gam ber efen di mi zin ya nı  sı ra bü tün 
sa hâ bî le rin hü zün le iç le ri bur ku lu yor du. Bu man za ra kar şı sın da, 
Âlem le rin efen di si ağ la dı. Mü bâ rek göz le rin den yaş lar ak dı ğı hâl-
de; “Ben, şu şe hîd le rin, Al la hü te âlâ nın yo lun da can la rı nı 
fe dâ et tik le ri ne, kı yâ met gü nü şâ hid lik ede ce ğim. On la rı 
kan la rıy la gö mü nüz. Val la hi, kı yâ met gü nü mah şe re ya ra-
la rı ka na ya rak ge le cek ler. Kan la rı nın ren gi kan ren gi, ko-
ku la rı da misk ko ku su ola cak tır.” bu yur du.

Sev gi li Pey gam be ri miz; “Ham za’yı gö re mi yo rum. Onun 
hâ li ni ce ol du” bu yur du lar. Hazret-i Ali, ara yıp bul du. Pey gam-
be ri miz ora ya va rıp ak la gel me dik bir man za ra ile kar şı la şın ca, da-
ya na ma dı lar. Hazret-i Ham za’nın ku lak la rı, bur nu ve sâ ir âzâ la rı 
ke sil miş, yü zü ta nın maz hâ le ge ti ril miş, kar nı ya rıl mış, ci ğer le-
ri çı ka rıl mış tı. Pey gam ber efen di miz mü bâ rek göz le rin den yaş lar 
ak tı ğı hâl de Hazret-i Ham za’ya hi tâ ben; “Ey Ham za! Hiçbir za-
man, hiç bir kim se, se nin ka dar mu sî be te uğ ra ma mış ve 
uğ ra ma ya cak tır. Ey Re sû lul lah’ın am ca sı! Ey Al la hü te âlâ-
nın ve Re sû lü nün as la nı Ham za! Ey ha yır lar iş le yen Ham za! 
Ey Re sû lul lah’a ko ru yu cu olan Ham za! Al la hü te âlâ sa na 
râh met ey le sin!...” bu yur du.

Bu sı ra da, kar şı dan te laş için de ge len bir ka dın gö rül dü. Bu, 
sev gi li Pey gam be ri mi zin ha la sı Hazret-i Sa fiy ye vâ li de miz di. O da, 

214) İbni Mâce “Tıb”, 15; Vâkıdî, el-Megâzî, I, 250; Beyhekî, es-Sünen, II, 80; Taberânî, 
el-Mu’cemü’l Kebîr, VI, 144.
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di ğer ha nım lar gi bi, Re sû lul lah efen di mi zin şe hîd ol du ğu şâ yi ası-
nı işi tin ce, her şe yi unut muş, ko şa ko şa Uhud’a gel miş ti. Re sûl-i 
ek rem efen di miz, ha la sı nı gö rün ce, şe hîd le rin hâ li ne da ya na maz 
dü şün ce si ile, oğ lu Zü beyr bin Av vâm haz ret le ri ne; “An ne ni ge ri 
çe vir, kar de şi nin ce se di ni gör me sin” bu yur du. 

Hazret-i Zü beyr, ko şa rak an ne si nin ya nı na var dı. Mü bâ rek Hâ-
tun he ye can la; “Oğ lum! Re sû lul lah’dan ha ber ver!...” de di. Yan la rı na 
Hazret-i Ali de gel miş ti. O; “Re sû lul lah ham dol sun iyi dir” de yin ce, 
fe râh la dı, fa kat; “O’nu ba na gös te rin” de mek ten ken di ni ala ma dı. 
Hazret-i Ali, Âlem le ri nin efen di si ni işa ret le gös ter di. Hazret-i Sa fiy-
ye vâ li de miz, iki ci hâ nın gü ne şi ni sağ ola rak gö rün ce, çok se vin di ve 
Al la hü te âlâ ya hâmd ey le di. Bu de fâ, kar de şi Hazret-i Ham za’nın du-
ru mu nu gör mek için ile ri yü rü mek is te di. Oğ lu Zü beyr; “An ne ci ğim! 
Re sû lul lah, ge ri dön me ni zi em re di yor” de yin ce, Hazret-i Sa fiy ye; 
“Eğer ona ya pı la nı ba na gös ter me mek için ge ri dö ne cek sem, zâ ten 
ben kar de şi min ce se di nin ke si lip bi çil di ği ni öğ ren miş bu lu nu yo rum. 
O, bu hâ le Al la hü te âlâ yo lun da uğ ra mış bu lu nu yor. Biz, bu yol da 
da ha be ter le ri ne de râ zı yız. Se vâ bı nı Al la hü te âlâ dan bek le ye ce ğiz. 
İn şâ al lah sab re dip, kat la na ca ğız” de di. Zü beyr bin Av vâm haz ret le ri 
ge lip bu nu bil di rin ce, Pey gam ber efen di miz; “Öy le ise bı rak gör-
sün” bu yur du. 

Hazret-i Sa fiy ye, Hazret-i Ham za’nın ce se di nin ya nı na otur du 
ve ses siz ce ağ la dı.

Hazret-i Sa fiy ye ge lir ken ya nın da iki hır ka ge tir miş ti. On la rı çı-
ka rıp; “Bun la rı kar de şim Ham za için ge tir dim, ona sa rı nız” de di. 
Sey yid-üş-Şühe dâ yâ ni şe hîd le rin efen di si olan Hazret-i Ham za’yı 
bu hır ka lar dan bi ri ile ke fen le di ler.( 215)

Ha bî bul lah efen di miz, san cak dâr Mus’ab bin Umeyr’in baş ucu-
na gel di ler, Hazret-i Mus’ab’ın el le ri ke sil miş, pek çok ye rin den ya ra 
al mış tı. Et râ fı kan gö lü ha lin dey di. Pey gam ber efen di miz, bu ra da 
da çok hü zün len di ler ve bu aziz şe hîd le re hi tâ ben, Ah zâb sû re sin-
den 23. âyet-i ke rî me yi oku du lar. Me âlen; “Mü’min ler den öy le 
yi ğit ler var dır ki, On lar Al la hü te âlâ ya ver dik le ri söz de sa-
dâ kat gös ter di ler. On lar dan bâ zı la rı şe hîd olun ca ya ka dar 

215) İbni Ebî Şeybe, el-Musannef, VIII, 493; Abdürrazzâk, el-Musannef, III, 427; İbni 
Sa’d,  et-Tabakât, III, 14.
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çar pı şa ca ğı na dâ ir ver di ği sö zü ye ri ne ge tir di (şe hîd ol du). 
Ki mi si de şe hîd ol ma yı bek li yor. On lar ver dik le ri sö zü as-
lâ de ğiş tir me di ler” buy ru lu yor du. Pey gam ber efen di miz, bun dan 
son ra da şöy le bu yur du; “Al la hü te âlâ nın Re sû lü de şâ hid dir ki, 
siz kı yâ met gü nü Al la hü te âlâ nın hu zû run da şe hîd ola rak 
haş ro lu na cak sı nız.” 

Da ha son ra, ya nın da ki le re dö nüp; “Bun la rı zi yâ ret edi niz. 
Ken di le ri ne se lâm ve ri niz. Al la hü te âlâ ya ye mîn ede rim ki, 
kim bun la ra bu dün yâ da se lâm ve rir se, kı yâ met te bu azîz 
şe hîd ler ken di le ri ne mu kâ bil se lâm ve re cek ler dir.”

Mus’ab bin Umeyr haz ret le ri ne ke fen ola cak bir şey bu la ma dı lar. 
Ken di kaf a nı mü bâ rek vü cû du nu tam ört mü yor du. Baş ta ra fı na ört-
se ler ayak la rı, ayak ta ra fı na ört se ler ba şı açık ta ka lı yor du. Ha bîb-i 
ek rem efen di miz; “Baş ta ra fı nı kaf an la, ayak la rı nı ise ız hır( 216) 
otu ile ör tü nüz” bu yur du lar. Ha yâ tı nı İs lâm’a hiz met le ge çi ren ve 
bu uğur da şe hîd lik mer te be si ne ka vu şan bu mut lu sa hâ bî, dün yâ-
dan ya rım ke fen ile ay rıl dı.( 217)

Di ğer şe hîd ler, na maz la rı kı lı nıp, kan lı el bi se le ri ile iki şer üçer 
bir kab re ko na rak def ne dil di ler (ra dı yal la hü an hüm). Uhud ga zâ sın-
da yet miş şe hîd ve ril miş ti. Bun lar dan alt mış dör dü En sâr dan, al tı sı 
Mu hâ cir ler den idi.

ŞEHİDLERİ ÖLÜ SANMAYINIZ!..
Es hâb-ı ki râ mın ço ğu nun ak ra bâ sı şe hîd ol muş tu. Bu se bep-

le, gö nül le ri ya ra lı idi. Ka lan la rı te sel lî için, Ha bîb-i ek rem (sal lal-
la hü aley hi ve sel lem) efen di miz bu yur du lar ki: “Val la hi, Es hâ-
bım la bir lik te ben de şe hîd olup, Uhud da ğı nın bağ rın da 
ge ce le me yi ne ka dar is ter dim. Kar deş le ri niz şe hîd ol duk la rı 
za man, Al la hü te âlâ on la rın rûh la rı nı ye şil kuş la rın kur sak-
la rı na koy du. On lar, Cen net’in ır mak la rı na ge lir, su la rın dan 
içer ler. Mey ve le rin den yer ler. Cen net’in dört bir bu ca ğı nı 
sey re der ler. Gü lis tan la rın da uçar lar. Da ha son ra Arş-ı âlâ 
al tı na ası lan, al tun kan dil le rin içi ne gi rip ak şam lar lar. On lar, 
böy le yi ye cek ve içe cek le rin hoş lu ğu nu, gü zel li ği ni gö rün-

216) Bölgede yetişen bir çeşit bitki.

217) Buhârî “Cenâiz”, 27; Ebû Dâvûd “Vesâyâ”, 11; İbni Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 
147; İbni Sa’d,  et-Tabakât, III, 121; Süyutî, Câmi-ul Ehâdis, XXXIV, 451.
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ce; “Keş ke, Al la hü te âlâ nın, bi ze ne ler ik ram et ti ği ni kar deş le ri miz 
bil se ler di de, ci hâd dan çe kin me se ler, çar pış mak tan kor kup, düş-
man dan yüz çe vir me se ler di” der ler. Al la hü te âlâ da; 

“Ben si zin ah vâ li ni zi on la ra bil di ri rim” bu yur du. (Ve âyet-i 
ke rî me in di rip me âlen şöy le bu yur du:) “Sa kın Al la hü te âlâ nın 
yo lun da şe hîd olan la rı ölü ler san ma yı nız! Doğ ru su on lar, 
Rab le ri ka tın da di ri dir ler. Öy le ki, Al la hü te âlâ nın ken di-
le ri ne ver di ği, ih sân et ti ği şe hîd lik mer te be siy le, hep si de 
se vi ne rek, Cen net nî met le riy le rı zık la nır lar. Ar ka la rın dan 
şe hîd lik le he nüz ken di le ri ne ka tı la ma yan lar hak kın da da; 
“On la ra hiçbir kor ku yok tur ve on lar mah zûn da ol ma ya cak-
lar dır” di ye müj de ver mek is ter ler. On lar, Al la hü te âlâ dan 
ge len bir nî met le, hat tâ da ha faz la sıy la se vi nir ler. Al la hü 
te âlâ nın, mü’min le re olan mü kâ fâ tı nı zâ yi et me ye ce ği müj-
de si ile neş’ele nir ler.”( 218)... Al la hü te âlâ, on la ra gö rü nüp; 

“Ey kul la rım! Ca nı nız ne yi çe ki yor sa, söy le yi niz, si ze onu faz la-
sıy la tat tı ra yım” bu yu rur. On lar da; “Ey Rab bi miz! Se nin bi ze ih sân 
et ti ğin nî met ler den da ha üs tün bir nî met yok ki, onu is te ye lim. Biz, 
Cen net’te is te di ği miz şey ler den yi yip du ru yo ruz. An cak biz is te sek; 
rûh la rı mı zın ce sed le ri mi ze ge ri çev ri lip dün yâ ya dön dü rül me mi zi ve 
se nin yo lun da çar pı şa rak tek rar öl dü rül me mi zi is te riz” der ler.”

Ar tık bu ra da ya pı la cak bir şey kal ma mış tı. Der le nip to par lan-
dı lar. Ci hâd-ı fî se bî lil lah yâ ni Al la hü te âlâ nın dî ni ni yay mak için 
gel dik le ri Uhud’da, tâ ri hin eş siz bir ga zâ sı ya pıl mış tı. Göz le rin gö-
re me ye ce ği, ha yâl le ri aşan Es hâb-ı ki râ mın ni ce kah ra man lık la rı na 
şâ hid olun muş, küf â ra bir ders da ha ve ril miş ti.

Âlem le rin efen di si (sal lal la hü aley hi ve sel lem), mü bâ rek Es-
hâ bıy la nûr lu Me dî ne’ye doğ ru ha re ket et ti ler. Har re mev ki ine gel-
dik le rin de, Es hâ bı nı saf hâ li ne ge çi rip, mü bâ rek el le ri ni kal dı ra rak, 
Al la hü te âlâ ya yal var ma ya ve şöy le duâ et me ye baş la dı lar: “Al-
lah’ım! Hamd ve se nâ en çok sa na dır. Al lah’ım! Se nin da lâ-
let te bı rak tı ğı nı hi dâ ye te er di re cek, hi dâ ye te er dir di ği ni de 
sap tı ra cak yok tur... Al lah’ım! Bi ze îmânı sev dir. Kalb le ri mi-
zi îmân ile süs le. Bi zi, kü für, az gın lık ve taş kın lık tan nef-
ret et tir. Din ve dün yâ mı za za rar lı olan şey le ri bi len ler den, 

218) Âl-i İmrân 3/ 169-171.
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doğ ru yo la eren ler den ey le. Al lah’ım! Biz le ri; müs lü man ola-
rak ya şat ve müs lü man ola rak öl dür. Bi zi, sâ lih ler ve iyi ler 
züm re si ne il hâk ey le. Çün kü on lar, ne şe ref ve hay si yet le ri ni 
kay be den ler dir, ne de din le rin den dö nen ler dir. Al lah’ım! Se-
nin Re sû lü nü ya lan la yan, se nin yo lun dan yüz çe vi ren, Pey-
gam be rin le har b e den kâ fir le rin de ce zâ la rı nı ver! On la ra 
hak ve ha kî kat olan azâ bı nı in dir!... Âmîn!” Es hâb-ı ki râm da, 
“Âmîn! Âmîn” di ye rek bu du âya iş ti rak et ti ler.

Sev gi li Pey gam be ri miz, Es hâ bıy la Me dî ne’ye yak laş mış lar dı. Me-
dî ne’de ka lan ka dın lar, ço cuk lar yol la ra dö kül müş, me râk ve hü zün 
ile, ge len or du nun için de Kâ inâ tın efen di si ni gör me ye ça lı şı yor lar dı. 
O’nun, ci hâ nı ay dın la tan nûr lu yü zü nü gö rün ce, Al la hü te âlâ ya hamd 
edi yor lar dı. Son ra, göz ler or du ya ta kı lı yor, ba ba lar, efen di ler, oğul lar, 
da yı ve am ca lar ara nı yor du. Yâ gö re mez ler se!.. göz yaş la rı nı tu ta mı yor-
lar dı. Es hâ bı nın bu hü zün lü hâ li ni gö ren mer hâ met der â sı Re sûl-i ek-
rem efen di miz de, çok üzü lü yor, mü bâ rek göz le rin den yaş akı tı yor lar dı.

Bir ara Sa’d bin Mu’âz haz ret le ri nin an ne si Keb şe hâ tu nun, Pey-
gam ber efen di mi ze yak laş tı ğı gö rül dü. Uhud’da, oğ lu Amr şe hîd 
ol muş tu. Hu zûr-ı sa âde te gel di ğin de; “Anam-ba bam, ca nım sa na 
fe dâ ol sun yâ Re sû lal lah! El ham dü lil lah ki se ni sağ sâlim ola rak 
gör düm. Sen se lâ met te ol duk tan son ra, bü tün fe lâ ket ler ba na hiç 
ge lir!” de di. Ci ğer pâ re si oğ lu nu sor ma dı. 

Sev gi li Pey gam be ri miz ona, oğ lu Amr için baş sağ lı ğı di le dik ten 
son ra; “Ey Sa’d’ın an ne si! Sa na ve onun ev hal kı na müj de-
ler ol sun ki, on lar dan şe hîd dü şen le rin hep si de Cen net’te 
top lan dı lar ve bir bir le ri ne ar ka daş ol du lar. On lar, ev hal kı na 
da şe fâ at ede cek ler dir” bu yur du. Keb şe hâ tûn; “Al la hü te âlâ dan 
ge len her şe ye râ zı yız yâ Re sû lal lah! Bu müj de ler den son ra ar tık 
on lar için kim ağ lar! Siz, ge ri de ka lan lar için duâ bu yu ru nuz” de di. 

Âlem le rin efen di si de; “Al lah’ım! On la rın kalb le rin de bu lu-
nan üzün tü le ri gi der! Ar ka da ka lan la rı nı da, ge ri de kal mış-
la rın en ha yır lı sı ey le!” di ye duâ bu yur du lar.

Pey gam ber efen di miz, Es hâ bı na, be de nî is tek ler le mü câ de le-
yi kas de de rek; “(Ey Es hâ bım! Şim di) kü çük ci hâd dan dön dük, 
bü yük ci hâ da baş lı ya ca ğız”( 219) bu yur du lar. Son ra, her ke sin ev-

219) Süyutî, Câmi-ul Ehâdis, XV, 139, XXXIV, 106.
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le rin de is ti râ ha te çe kil me le ri ni ve ya ra lı la rın ya ra la rı nı te da vi et-
me le ri ni tav si ye et ti ler. Ken di le ri de ya ra lı idi. Doğ ru ca, sa âdet hâ-
ne le ri ne git ti ler.

HAM RA-UL ESED SE FE Rİ
Re sûl-i ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem), Me dî ne’ye dön dü-

ğün de, müş rik le rin her an ge ri dö nüp Me dî ne’yi ba sa bi le cek le ri 
ih ti mâ li ol du ğun dan, ted bir al dı. Er te si gün, ya ra lı ol duk la rı hâl de, 
müs lü man la rın dün kü harp ten do la yı za yıf düş me di ği ni bil dir mek, 
düş ma na göz da ğı ve re rek Me dî ne’ye tek rar dön me le ri ni ön le mek 
için, Bi lâl-i Ha be şî’ye; “Re sû lul lah, si ze düş ma nı ta kip et me-
yi em re di yor! Dün, Uhud’da bi zim le be ra ber çar pış ma yan-
lar gel me ye cek, sâ de ce çar pış ma ya ka tı lan lar ge le cek ler-
dir, de!” bu yur du. O da, Es hâ ba bu em ri du yu run ca, ço ğu ya ra lı 
ol duk la rı hâl de der hal ha zır lan dı lar. Hat tâ ağır ya ra lı olan Ab dul lah 
ile Râ fi isim li kar deş ler, Re sûl-i ek rem efen di mi zin bu dâ ve ti ni 
işi tir işit mez, bü tün ağ rı ve sı zı la rı na rağ men, “Re sû lul lah ile ga zâ-
ya çık ma fır sa tı nı ka çı ra cak mı yız yok sa?!” di ye rek, mü câ hid le rin 
saf a rı na koş tu lar.

Sev gi li Pey gam be ri miz, şan lı Es hâ bıy la, müş rik le ri ta ki be baş-
la dı lar. Rev ha de ni len mev kî de, müş rik le rin top la na rak, Me dî ne’ye 
bas kın yap mak ve müs lü man la rı yok et mek için ka rar al dık la rı nı öğ-
ren di ler. Bu ted bi rin de, Pey gam ber efen di mi zin bir mû ci ze si ol du-
ğu or ta ya çık tı.

Müş rik ler, Re sûl-i ek rem efen di mi zin üzer le ri ne doğ ru gel di ği ni 
du yun ca, kor ka rak, bu lun duk la rı ye ri terk edip, Mek ke’ye dön dü ler.

Pey gam ber efen di miz, on la rı Ham râ-ül Esed de ni len ye re ka dar 
tâ kib et ti ler. Müş rik ler den iki ki şi ya ka lan dı. Bu ra da üç gün kal dı lar, 
son ra Me dî ne’ye ge ri dön dü ler.( 220)

Al la hü te âlâ, Ham râ-ül Esed’e gi den bu şe ref i Es hâ bı, âyet-i 
ke rî me sin de me âlen şöy le med het ti: “Ya ra lan dık tan son ra, yi ne 
Al la hü te âlâ nın ve Pey gam be ri nin dâ ve ti ne ko şan lar ve he le 
on lar dan iyi lik edip fe nâ lık tan sa kı nan lar için, çok bü yük bir 
mü kâ fât var dır”( 221) 

220) Vâkıdî, el-Megâzî, I, 4; İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 48; Süheylî,  
Ravzü’l-ünüf, III, 289.

221) Âl-i İmrân 3/ 172.
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Uhud’da, sev gi li Pey gam be ri mi zi öl dür me ye ye mîn eden ler den 
İbn-i Ka mîa, Mek ke’ye dön dü ğün de, bir gün ko yun la rı na bak mak 
için da ğa çık mış tı. Da ğın te pe sin de ko yun la rı nı bul du. İç le rin den bir 
koç, sür’at le ko şa rak İbn-i Ka mîa’ya tos la ma ğa baş la dı. Vu ra vu ra 
İbn-i Ka mîa’yı par ça la ya rak öl dür dü.

Ab dul lah Şihâb-ı Züh rî’yi de, Mek ke’ye gi der ken, be yaz be nek-
li bir yı lan ısı ra rak öl dür dü. Pey gam ber efen di mi ze kas de den le rin 
hep si bir se ne için de ce zâ la rı nı gö rüp öl dü ler.

RE Cİ’ VAK’ASI 
Uhud ga zâ sı nın has ok çu la rın dan Âsım bin Sâ bit haz ret le ri, bu 

ga zâ da müş rik ler den Mü sâ fi bin Tal ha ile kar de şi Hâ ris’i öl dür müş tü. 
An ne le ri çok kin güt mek le meş hur olan Sü lâ fe bin ti Sa’d, oğul la rı nın 
iki si ni öl dü ren Âsım bin Sâ bit haz ret le ri nin ba şı nı ge ti re ne, yüz de ve 
ve re ce ği ni vaad et ti. Hazret-i Âsım’ın ka fa ta sın da şa rab iç me ye and 
iç ti. Ay rı ca Re sû lul lah efen di mi zin gön der di ği bir se riy ye de, Ab dul lah 
bin Üneys’in, Lıh yâ no ğul la rın dan Hâ lid bin Süf yân’ı öl dür me si se be-
biy le, Lıh yâ no ğul la rı, Adel ve Ka re ka bî le le riy le an laş tı. 

Me dî ne ci vâ rın da bu lu nan bu iki ka bî le bir plan ya pıp, el çi ler 
ha zır la dı lar. On la ra; “Müs lü man ol du ğu nu zu söy ler si niz. “Ze kât ve-
re ce ğiz, bu nu al mak ve bi ze İs lâm’ı öğ ret mek üze re mu al lim is ti-
yo ruz” der si niz. Ge len le rin bir kıs mı nı öl dü rür, öcü mü zü alı rız. Bir 
kıs mı nı da Mek ke’ye gö tü rüp Ku reyş’e sa ta rız” de di ler.

Hic re tin dör dün cü yı lı nın Sa fer ayın da, bu iki ka bî le den al tı ve ya 
ye di ki şi lik bir hey’et, Pey gam ber efen di mi ze ge le rek; “Müs lü man 
ol duk, bi ze Kur’ân-ı ke rî mi ve dî ni öğ re te cek hocalar gön der” de-
di ler. Bu sı ra da sev gi li Pey gam be ri miz, Mek ke li müş rik le rin sa vaş 
ha zır lı ğı için de olup ol ma dık la rı nı kont rol et mek üze re, on ki şi den 
mey da na ge len bir se riy ye ha zır la mış tı. Adel ve Ka re ka bî le sin den 
de böy le bir he ye tin ge lip hoca is te me le ri üze ri ne, du ru mu araş tır-
mak, in ce le yip, bil dir mek üze re bu on ki şi lik ke şif ko lu nu ge len ler le 
bir lik te gön der di. Es hâb-ı ki râm dan ku ru lan bu se riy ye de; Mer sed 
bin Ebî Mer sed, Hâ lid bin Ebî Bü keyr, Âsım bin Sâ bit, Hu beyb bin 
Adiy, Zeyd bin De sin ne, Ab dul lah bin Tâ rik, Mu’at tib (Mu gir) bin 
Ubeyd ve isim le ri bi lin me yen üç sa hâ bî da ha var dı.

Bu ke şif ko lu, gün düz le ri giz le nip, ge ce le ri yü rü mek sûre tiy le bir 
se her vak ti Re cî’ su yu nun ba şı na gel di ler. Ora da bir müd det din le-
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nip, Ac ve de ni len iyi cins Me dî ne hur ma sın dan ye di ler. Son ra ora-
dan ay rı la rak, ya kın la rın da ki bir da ğa çı kıp giz len di ler. Hu zeyl ka bî-
le sin den ko yun gü den bir ka dın da Re ci’ su yu nun ba şı na gel miş ti. 
Hur ma çe kir dek le ri ni gö rüp, Me dî ne hur ma sı yen di ği ni an la dı. “Bu-
ra ya Me dî ne’den ge len ler ol muş” di ye ba ğı ra rak, ka bî le si ne ha ber 
ver di. Bu sı ra da Es hâb-ı ki râm dan bu on ki şi lik se riy ye nin ya nın da 
bu lu nan Adel ve Ka re ka bî le si nin hey’etin den bi ri, bir ba hâ ne ile 
yan la rın dan ay rıl dı. He men Lıh yâ no ğul la rı na gi dip, ha ber ver di.

Lıh yâ no ğul la rı bu ha ber üze ri ne ha re ke te geç ti ler. Yü zü ok çu ol-
mak üze re, iki yüz ki şi lik bir kuv ve ti bu kü çük se riy ye nin üze ri ne 
gön der di ler. Ge len bu müş rik sü rü sü, Hazret-i Âsım bin Sâ bit ve ar-
ka daş la rı nı da ğın te pe sin de bu la rak ku şat tı. Bu ara da, on sa hâ bî nin 
hâlini, müş rik le re ha ber ve ren ki şi de on la ra ka tıl dı. Es hâb-ı ki râm, 
o an da al da tıl dık la rı nı an la dı lar ve har be ka rar ve re rek, kı lıç la rı nı 
çek ti ler. Bu nu an la yan müş rik ler, on la rı kan dır ma ya ça lı şıp; “Eğer 
ya nı mı za iner se niz, hiçbi ri ni zi öl dür me ye ce ğiz. Ke sin söz ve ri yo ruz. 
Val la hi siz le ri öl dür mek is te mi yo ruz. Fa kat si ze kar şı Mek ke li ler den 
fid ye ko par mak is ti yo ruz” de di ler. 

Âsım bin Sâ bit, Mer sed bin Ebî Mer sed ve Hâ lid bin Ebî Bü keyr; 
“Müş rik le rin söz le ri ni ve ahid le ri ni hiçbir za man ka bûl et me yiz” di-
ye rek bü tün tek lif e ri ni red det ti ler. Âsım bin Sâ bit haz ret le ri; “Hiçbir 
za man müş rik le rin hi mâ ye le ri ni ka bûl et me me ye ye mîn et tim. Val-
la hi on la rın hi mâ ye le ri ne ve söz le ri ne ka na rak aşa ğı inip de teslîm 
ol mam” de di. El le ri ni aç tı; “Al lah’ım! Pey gam be ri ni du ru mu muz dan 
ha ber dâr et” di ye rek duâ et ti. Al la hü te âlâ, Hazret-i Âsım’ın du âsı-
nı ka bûl bu yur du ve Re sû lul lah efen di mi zi, on lar dan ha ber dâr et ti.

Hazret-i Âsım, müş rik le re; “Biz öl mek ten kork ma yız. Çün kü, dî-
ni miz de ba sî ret li yiz (ölün ce şe hîd olur Cen net’e gi de riz)” bu yur-
du. Müş rik le rin re îsi; “Ey Âsım! Ken di ni ve ar ka daş la rı nı zâ yi et me, 
teslîm ol!” de yin ce; Âsım bin Sâ bit, ok la kar şı lık ver di. Ok atar ken; 

“Ben güç lü yüm hiç ek si ğim yok.
Ya yı mın ka lın te li ge ril miş tir.
Ölüm hak, ha yat boş ve ge çi ci dir.
Mu kad de râ tın hep si ba şa ge li ci dir.
İn san lar er  geç Al lah’a rü cû edi ci dir.
Eğer ben si zin le çar pış maz sam; anam,
üzün tü sün den ak lı nı kay be der.” 
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mıs rala rı nı oku yor du. Âsım’ın sa da ğın da ye di ok var dı. At tı ğı her ok 
ile bir müş ri ki öl dür dü. Oku bi tin ce, bir ço ğu nu da mız ra ğıy la de lik 
de şik et ti. Fa kat mız ra ğı da kı rıl dı. He men kı lı cı nı sı yır dı, kı nı nı kı rıp 
at tı. (Bu; ölün ce ye ka dar dö ğü şe ce ğim, teslîm ol ma ya ca ğım mâ nâ-
sı na ge lir di.) Son ra da; “Ey Al lah’ım! Ben bu gü ne ka dar se nin dî ni ni 
muhâfaza et tim. Sen den, bu gü nün so nun da be nim vü cû du mu ko-
ru yup, muhâfaza etmeni ni yâz edi yo rum” di ye duâ et ti. 

Hazret-i Âsım bin Sâ bit’in ve di ğer sa hâ bî le rin; “Al la hü ek ber!” ni-
dâ la rı, dağ la rı in le ti yor du. İki yüz ki şi ye kar şı on mü câ hid öle si ye 
çar pı şı yor, yan la rı na yak la şan lar, yap tık la rı nın ce za sı nı gö rü yor lar dı. 
Âsım (radıyallâhu anh), en so nun da iki aya ğın dan ya ra la nıp ye re 
düş tü. Kâ fir ler, on dan çok kork tuk la rı için, ye re dü şün ce bi le ya nı na 
yak la şa ma dı lar ve uzak tan ok ata rak şe hîd et ti ler. O gün ora da ki on 
sa hâ bî den ye di si şe hîd, üçü de esir edil di. 

Lıh yâ no ğul la rı, Sü lâ fe bin ti Sa’d’a sat mak için, Âsım bin Sâ-
bit’in mü bâ rek ba şı nı kes mek is te di ler. Fa kat Al la hü te âlâ, Hazret-i 
Âsım bin Sâ bit’in du âsı nı ka bûl bu yur du ğun dan, bir arı sü rü sü gön-
der di. Bu lut gi bi Âsım bin Sâ bit’in üze rin de dur du lar. Müş rik ler ya-
nı na yak la şa ma dı. So nun da; “Bı ra kın, ak şam olun ca arı lar da ğı lır, 
biz de ba şı nı ke sip gö tü rü rüz” de di ler. 

Ak şam le yin Al la hü te âlâ şid det li bir yağ mur yağ dır dı. De re ler-
den sel ler ak tı ve Âsım bin Sâ bit haz ret le ri nin mü bâ rek ce se di ni 
alıp, bi lin me yen bir ye re gö tür dü. Ne ka dar ara dı lar sa da bu la ma dı-
lar. Bu nun için müş rik ler, Âsım bin Sâ bit haz ret le ri nin hiçbir ye ri ni 
kes me ye mu vaf ak ola ma dı lar. Arı la rın, Hazret-i Âsım’ı ko ru duk la rı 
hâ di se si zik re dil di ği za man, Hazret-i Ömer; “Al la hü te âlâ el bet te 
mü’min ku lu nu mu hâ fa za eder. Âsım bin Sâ bit, sağ lı ğın da müş-
rik ler den na sıl ko run du ise, Al la hü te âlâ da ölü mün den son ra ce-
se di ni mu hâ fa za edip, müş rik le re do kun dur ma dı” bu yur du. Bu nun 
için Âsım bin Sâ bit yâd edi lir ken; “Arı la rın ko ru du ğu kim se” di ye 
anı lır dı.( 222)

Lıh yâ no ğul la rı, baş ta Âsım bin Sâ bit ol mak üze re ye di sa hâ bî yi 
şe hîd et ti ler. Üç sa hâ bî yi de esir al dı lar. Esir edi len üç sa hâ bî; Hu-
beyb bin Adiy, Zeyd bin De sin ne ve Ab dul lah bin Tâ rik idi. Lıh yâ no-

222) Buhârî, “Megâzî”,  28; Vâkıdî, “Megâzî”, I, 354; Abdürrazzâk, el-Musannef, V, 354; 
Taberânî, el-Mu’cemü’l Kebîr, IV, 221; Safedî, el-Vâfî, IV, 357.
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ğul la rı, üçü nü de yay la rın ki riş le ri ile bağ la dı lar. İç le rin den Ab dul lah 
bin Tâ rik, Mek ke li müş rik le re gö tü rül me ye râ zı ol ma dı. Git me mek 
için kar şı koy du. “Şehîd edi len ar ka daş la rım Cen net’le şe ref en di-
ler” di ye rek hay kır dı. El le ri nin ba ğı nı ko par dı, fa kat Lıh yâ no ğul la-
rı, ta şa tu ta rak onu da şe hîd et ti ler. Hu beyb bin Adiy ve Zeyd bin 
De sin ne haz ret le ri; “Re sû lul lah’ın ver di ği ke şif va zi fe si ni yap ma ya 
bel ki im kân bu lu ruz” dü şün ce si ile sab ret ti ler.

Lıh yâ no ğul la rı, her iki si ni de Mek ke’ye gö tür dü ler. Bedr ve Uhud 
sa vaş la rın da ya kın la rı öl dü rü len müş rik ler, kin ve in ti kam hır sı ile 
tu tu şu yor lar ve fır sat arı yor lar dı. Hu beyb’i, müş rik ler den Hu ceyr bin 
Ebî İhâb-ı Te mî mî, Bedr sa va şın da öl dü rü len kar de şi nin; Zeyd bin 
De sin ne’yi de, Saf vân bin Ümey ye, Bedr sa va şın da öl dü rü len ba-
ba sı Ümey ye bin Ha le fin in ti kâ mı nı al mak üze re sa tın al dı lar. Müş-
rik le rin ni ye ti her iki si ni de öl dür mek ti. Fa kat sa vaş yap ma yı ya sak 
say dık la rı ay lar da bu lun duk la rın dan, hap set mek sû re tiy le za mâ nın 
geç me si ni bek le di ler. Ay rı ay rı yer ler de haps et ti ler. Her iki sa hâ bî 
de bu esâ ret kar şı sın da bü yük bir sa bır, tâ kat ve asâ let gös ter di ler.

Hu beyb bin Adiy’in hap se dil di ği ev de bu lu nan ve âzâd lı bir câ-
ri ye olan Mâ vi ye (bu ha nım, da ha son ra müs lü man ol muş tur) şöy le 
an lat mış tır: 

“Hu beyb, be nim bu lun du ğum ev de bir hüc re ye hap se dil miş ti. 
Ben, on dan da ha ha yır lı bir esir gör me dim. Bir gün bak tım, elin de 
ib rik gi bi ko ca man bir üzüm sal kı mı var dı. On dan yi yor du. Her gün 
böy le üzüm sal kı mı elin de gö rü lür dü. O mev sim de, hem de Mek-
ke’de üzüm bul mak as lâ müm kün de ğil di. Al la hü te âlâ, ona rı zık ve-
riyor du. Hap so lun du ğu hüc re de na maz kı lar, Kur’ân-ı ke rîm okur du. 
Oku du ğu Kur’ân-ı ke rî mi din le yen ka dın lar ağ la şır lar ve ona acır lar-
dı. Bâ zan; “Bir is te ğin var mı?” di ye sor du ğum da; “Ba na tat lı su ver, 
put lar için ke si len hay van la rın etin den ge tir me, bir de, be ni öl dü-
re cek le ri za man ön ce den ha ber ver, baş ka bir şey is te mem” der di. 

Öl dü rü le ce ği gün ka rar laş tı rı lın ca, gi dip ken di si ne söy le dim. Bu-
nu öğ re nin ce, en ufak bir de ği şik lik ve zer re ka dar üzün tü ese ri 
gös ter me di. O gün yak la şın ca, öl me den ön ce vü cut te miz li ği yap-
mak is te di ği ni söy le di ve bir ustu ra is te di. Ben de ço cu ğu mun eli ne 
bir us tu ra ve rip gön der dim. Ço cuk ya nı na gi din ce bir den kork tum. 
“Ey vah! Bu adam, ço cu ğu us tu ra ile ke ser. O na sıl ol sa öl dü rü le cek” 
de dim. Ko şup ço cu ğa bak tım. 
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Hu beyb, gön der di ğim us tu ra yı ço cu ğun elin den alıp, ço cu ğu 
sev mek için di zi ne oturt muş tu. Ben bu du ru mu gö rün ce çok kor-
kup, fer âd et me ye baş la dım. Du ru mu an la yın ca; “Bu ço cu ğu öl dü-
re ce ği mi mi zan ne di yor sun? Bi zim dî ni miz de böy le şey yok. Hak sız 
ye re ca na kıy mak bi zim hâl ve şâ nı mız dan de ğil dir” de di.

Hu beyb bin Adiy’i ve Zeyd bin De sin ne’yi öl dür mek için müş rik-
le rin ka rar laş tır dı ğı gün gel miş ti. O gün sa bah er ken den zin cir le ri ni 
çö züp, Mek ke dı şın da Te mîm de ni len ye re gö tür dü ler. Mek ke hal kı 
ve müş rik le rin ile ri ge len le ri, bun la rın îdâ mı nı sey ret mek üze re top-
lan mış tı. Et râf a bü yük bir ka la ba lık var dı.

Müş rik ler, esir le ri îdâm ede cek le ri yer de iki da ra ğa cı kur muş lar-
dı. Hu beyb’i da ra ğa cı na kal dı rıp bağ la mak is te dik le ri sı ra da; “Be ni 
bı ra kı nız, iki re kat na maz kı la yım” de di. Bı rak tı lar; “Kıl ora da” de-
di ler. Hu beyb he men na ma za du rup, hu şû ile iki re kat na maz kıl dı. 
Top la nan müş rik ler, ka dın lar, ço cuk lar he ye can la onu sey re di yor-
lar dı. Na ma zı nı bi tir dik ten son ra; “Val la hi eğer ölüm den kor ka rak 
na ma zı uzat tı ğı mı zan net me ye cek ol say dı nız, na ma zı uza tır dım ve 
da ha çok kı lar dım” de di. Böy le îdâm edi lir ken iki re kat na ma-
zı ilk kı lan, âdet ve sün net ol ma sı na se bep olan Hazret-i 
Hu beyb bin Adiy’dir. Pey gam ber efen di miz (sal lal la hü aley hi ve 
sel lem), onun îdâm edi lir ken iki re kat na maz kıl dı ğı nı işi tin ce, bu 
ha re ke ti ni ye rin de ve uy gun bul muş tur.( 223)

Hu beyb’i, na ma zı nı kıl dık tan son ra, da ra ğa cı na kal dı ra rak bağ-
la dı lar. Yü zü nü, kıb le den Me dî ne’ye doğ ru çe vir di ler. Son ra; “Hay di 
dî nin den dön! Se ni ser best bı ra ka lım” de di ler. Şöy le ce vap ver di: 
“Val la hi dön mem! Bü tün dün yâ be nim ol sa, ba na ve ril se, yi ne İs lâ-
mi yet’ten dön mem!” Bu ce vâ bı alan müş rik ler; “Şim di se nin ye ri ne 
Mu ham med’in ol ma sı nı, onun öl dü rül me si ni is ter mi sin? Evet der-
sen, kur tu lur, evin de ra hat ra hat otu rur sun!” de di ler. Hu beyb; “Ben, 
Mu ham med (aley his se lâm)ın aya ğı na bir di ke nin bat ma sı na bi le 
aslâ râ zı ol mam!” de di. Müş rik ler alay edip, gü lü şe rek; “Ey Hu beyb! 
İs lâm dî nin den dön! Eğer dön mez sen, se ni mu hak kak öl dü re ce ğiz!” 
de di ler. Hu beyb; “Al la hü te âlâ yo lun da ol duk tan son ra, be nim için 
öl dü rül me nin hiç ehem mi ye ti yok tur” di ye kar şı lık ver di.

223) Buhârî, “Megâzî”, 28;  Vâkıdî, “Megâzî”, I, 354; Taberânî, el-Mu’cemü’l Kebîr, IV, 
221; Safedî, el-Vâfî, IV, 357.
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Bun dan son ra Hu beyb; “Al lah’ım! Şura cık ta düş man yü zün den 
baş ka yüz gör mü yo rum. Al lah’ım! Ben den, Re sû lü ne se lâm ulaş tır. 
Bi ze ya pı lan bu işi Re sû lü ne bil dir!” di ye rek duâ et ti ve; “Es se lâ mü 
aley ke yâ Re sû lal lah” de di. Hu beyb bu du âyı yap tı ğı sı ra da, sev gi li 
Pey gam be ri miz, Es hâb-ı ki râm la otu ru yor du. Zeyd bin Hâ ri se şöy le 
an lat mış tır: “Bir gün Re sû lul lah, Es hâ bıy la otu rur ken; “Ve (aley-
his se lâm)” de di. Es hâb-ı ki râm; “Yâ Re sû lal lah! Bu ki min se lâ mı-
na kar şı lık tır” de di ler. “Kar de şi miz Hu beyb’in se lâ mı na kar şı-
lık. Ceb râ il (aley his se lâm) Hu beyb’in se lâ mı nı ba na ulaş tır dı” 
bu yur du.( 224)

Hu beyb’in et râ fın da top la nan Ku reyş müş rik le ri; “İş te, ba ba la-
rı nı zı öl dü ren bu adam dır” di ye rek genç le ri üze ri ne mız rak la rıy la 
sal dırt tı lar ve mü bâ rek vü cû du nu ya ra la ma ya baş la dı lar. Bu sı ra da, 
Hu beyb’in yü zü Kâ be’ye doğ ru dön dü. Müş rik ler, Me dî ne’ye doğ ru 
dön dür dü ler. Hu beyb; “Al lah’ım! Eğer ben se nin ka tın da mak bûl 
bir kul isem, yü zü mü kıb le ye çe vir” di ye rek duâ et ti. Yü zü yi ne 
kıb le ye dön dü. Müş rik ler den hiçbi ri, onun yü zü nü Kâ be’den baş-
ka bir ta ra fa çe vi re me di. Bu es nâ da Hu beyb, da ra ğa cı üze rin de, 
düş man ara sın da ga rip bir hâl de şe hîd edil mek te ol du ğu nu di le 
ge ti ren bir şi ir söy le di. Müş rik ler, el le rin de ki mız rak la rı vü cû du na 
sap la ya rak, iş ken ce yap ma ya baş la yın ca; “Val la hi ben müs lü man 
ola rak öl dü rü le cek ol duk tan son ra, vu ru lup, han gi ya nım üs tü ne 
dü şer sem dü şe yim gam ye mem! Bun la rın hep si Al la hü te âlâ nın 
yo lun da dır” de di. 

Hu beyb, bun dan son ra müş rik le re şöy le bed duâ et ti: “Al lah’ım! 
Ku reyş müş rik le ri nin hep si ni mah vet! Top lu luk la rı nı da ğıt! Bi rer bi-
rer can la rı nı al, on la rı sağ bı rak ma!” Müş rik ler bu bed du âyı du yun ca 
çok kor kup, bir kıs mı ora dan ka çıp uzak laş tı lar. Ka lan lar dan bir kıs-
mı mız rak la rı nı peş pe şe sap la ma ya baş la dı lar, iç le rin den bi ri göğ-
sü ne mız ra ğı sap la dı, mız rak sır tın dan çık tı. Hu beyb, vü cû dun dan 
kan lar fış kı rır ken ve da ra ğa cın da sal la na rak son ne fe si ni ve rir ken; 
“Eş he dü en lâ ilâhe il lal lah ve eş he dü en ne Mu ham me den ab dü hû 
ve re sû lüh” di ye rek şe hîd ol du.( 225)

Hu beyb bin Adiy’in ce nâ ze si, kırk gün da ra ğa cın da ası lı kal dı. 

224) Taberânî, el-Mu’cemü’l Kebîr, IV, 221; Ebû Nuaym, Hilyet-ül-evliyâ, I, 159; İbni 
Abdilberr , el-İstî’âb, II, 28.

225) Abdürrazzâk, el-Musannef, V 354; Taberânî, el-Mu’cemü’l Kebîr, IV, 221.
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Be de ni çü rü yüp kok ma dı. Hep ta ze kan ak tı. Sev gi li Pey gam be-
ri miz, onun ce na ze si ni ge tir mek üze re Es hâb-ı ki râm dan Zü beyr 
bin Av vâm ve Mik dâd bin Es ved’i gön der di. Ge ce, giz li ce Mek ke’ye 
gir di ler. Hu beyb’i asıl dı ğı da ra ğa cın dan in di rip, de ve ye yük le ye rek 
Me dî ne’ye doğ ru yo la çık tı lar. Du ru mu öğ re nen müş rik ler, bü yük bir 
ka la ba lık hâ lin de üzer le ri ne yü rü dü ler. Her iki sa hâ bî ken di le ri ni sa-
vun mak için, ce na ze yi ye re koy du lar. Bi raz son ra ce na ze yi bı rak tık-
la rı ye rin ya rı la rak ce se di içe ri alıp, ka pan dı ğı nı gör dü ler ve Me dî-
ne’nin yo lu nu tut tu lar.

Zeyd bin De sin ne’yi de dik tik le ri ağa ca bağ la dı lar. Dî nin den 
dön dür mek için zor la dı lar. Fa kat Zeyd’in îmâ nı nı kuv vet len dir mek-
ten baş ka bir şey el de ede me di ler. Bu nun üze ri ne Zeyd’i ok yağ mu-
ru na tut tu lar. So nun da Saf vân bin Ümey ye’nin âzâd lı kö le si Nis tâs 
ta ra fın dan şe hîd edil di.

Bİ’R-İ MA ÛNE VAK’ASI 
Yi ne ay nı yı lın Sa fer ayın da, Ara bis tan’ın Necd böl ge sin de Âmi-

ro ğul la rı nın re îsi Ebû Be râ Âmir bin Mâ lik, Me dî ne’ye gel di. Re sûl-i 
ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di mi zi zi yâ ret et ti. Pey gam-
ber efen di miz de, ona İs lâ mi yet’i an la tıp, müs lü man ol ma sı nı tav-
si ye et ti. Ebû Be râ müs lü man ol ma dı, fa kat İs lâm’ın, gü zel ve şe ref i 
bir din ol du ğu nu bil dir di. Ay rı ca, Necd’de İs lâm’ın ya yıl ma sı için, 
Es hâb-ı ki râm dan birkaç ta ne si ni ora ya gön der me si ni is te di. Sev-
gi li Pey gam be ri miz; “Gön de re ce ğim kim se ler hak kın da, Necd 
hal kın dan emin de ği lim!” bu yur du lar. Âmir; “On la rı ben himâye-
me alı rım, O za man on la ra kim se za rar ve re mez” de di. 

Âlem le rin efen di si, bu ke sin ta ah hü dü ka bûl bu yu rup, Es hâb-ı 
Suf a’dan yet miş ki şi lik bir hey’et ha zır la dı ve Mün zir bin Amr haz-
ret le ri nin ku man da sın da yo la çı kar dı.

Ken di ka bî le si nin İs lâ mi yet’le şe ref en me si ni is te yen Ebû Be râ, 
Es hâb-ı Suf a’dan ön ce yo la çı kıp, ka bî le si ne ge le rek, heyeti hi mâ-
ye si ne al dı ğı nı, on la ra hiç kim se nin do kun ma ma sı nı ten bih et ti. Ye-
ğe ni Âmir bin Tu feyl’den baş ka her kes, on la ra do kun ma ma yı ka bûl 
et ti. Ebû Be râ’nın ye ğe ni Âmir bin Tu feyl, üç ka bî le nin adam la rı nı 
si lâh lan dı ra rak baş la rı na geç ti ve Bi’r-i Ma ûne’ye ge len Es hâb-ı ki-
râ mı ku şat tı. Dört ta ra fı sa rı lan sa hâ bî ler, kı lıç la rı na sa rı lıp bi ri hâ riç 
hep si de şe hîd olun ca ya ka dar kah ra man ca sa vaş tı lar.
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Bu mü bâ rek Es hâ bın son söz le ri; “Yâ Rab bî! Şu an da Re sû lul lah’a 
du ru mu mu zu ha ber ve re cek sen den baş ka sı yok tur. O’na se lâ mı mı zı 
bil dir!” de di ler. O an da Ceb râ il (aley his se lâm) son de re ce üz gün bir 
hâl de, Pey gam ber efen di mi ze ge lip, se lâm la rı nı ulaş tır dı ve; ”On lar, 
Al la hü te âlâ ya ka vuş tu lar. Al la hü te âlâ on lar dan râ zı ol du, 
on lar da Al la hü te âlâ dan râ zı ol du” de di. Sev gi li Pey gam be ri-
miz de; (Aley hi müs se lâm) di ye ce vap ver dik ten son ra, çok üzün-
tü lü ola rak Es hâb-ı ki râ ma dön dü ler; “Kar deş le ri niz, müş rik ler le 
kar şı laş tı lar. Müş rik ler, on la rı ke sip biç ti ler, mız rak lar la de lik 
de şik et ti ler..” bu yu ra rak, du ru mu ha ber ver di ler.

Bu hâ di se de düş man la çar pı şır ken, Âmir bin Fü hey re haz ret le-
ri nin sır tı na, Ceb bâr ad lı bi ri mız ra ğı nı sap la mış tı: O an da Hazret-i 
Âmir; “Val la hi, Cen net’i ka zan dım!” de miş, Ceb bâr’ın ve di ğer müş-
rik le rin göz le ri önün de gök yü zü ne doğ ru çe kil miş ti. Bu hâ le her kes 
hay ret et miş, fa kat iç le rin den sâ de ce onu şe hîd eden Ceb bâr müs-
lü man ol muş tu.

Pey gam ber efen di miz, Re ci’ ve Bi’r-i Ma ûne hâ di se le ri ne çok 
üzül dü ler. Bu elîm hâ di se yi ya pan ka bî le le re, be lâ için bir ay her na-
maz dan son ra bedduâ et ti ler. Al la hü te âlâ, Re sû lü nün du âsı nı ka bûl 
bu yur du. O ka bî le le re müt hiş bir ku rak lık ve kıt lık ver di. Son ra bu la-
şı cı bir has ta lık la ye di yüz ki şi öl dü.( 226)

BE NÎ NÂ DİR GAZÂSI 
Uhud ga zâ sın dan son ra, hic re tin dör dün cü se ne sin de, Nâ di ro-

ğul la rı is min de ki Ya hu di ka bî le si, sev gi li Pey gam be ri mi ze su ikast 
ter tip et ti ler. Bu nu, Ceb râ il (aley his se lâm) Pey gam ber efen di mi-
ze ha ber ver di, su ikast ne tî ce siz kal dı. Bu nun üze ri ne Âlem le rin 
efen di si, and laş ma yı bo zan bu Ya hu di ka bî le si ne, Mu ham med bin 
Mes le me’yi gön der di ve; “Nâ di ro ğul la rı Ya hu di le ri ne git! On-
la ra Re sû lul lah be ni si ze; yur dum dan çı kıp gi di niz! Bu ra-
da be nim le bir lik te otur ma yı nız! Siz, ba na bir su ikast pla nı 
kur du nuz. Si ze on gün sü re ta nı yo rum. Bu müd det ten son ra 
bu ra lar da siz den kim gö rü lür se boy nu vu ru la cak, em ri ni bil-
dir mek üze re gön der di, de!” bu yur du. 

Mu ham med bin Mes le me haz ret le ri bu em ri bil di rin ce, kor ku-

226) Buhârî, “Megâzî”, 28; Müslim “İmâre”, 147; İbni Hişâm, es-Sire, II, 183; Vâkıdî, 
el-Megâzî, I, 346-352; İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 51-54.
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la rın dan yol ha zır lı ğı na baş la dı lar. Fa kat mü nâ fık la rın ba şı Ab dul-
lah bin Übeyy, on la ra; “Sa kın ka le niz den çık ma yı nız. Mal la rı nı zı ve 
yur du nu zu ter ke dip git me yi niz. Adam la rım dan iki bin ki şi ile si ze 
yar dı ma ge li yo ruz.” di ye rek ha ber gön der di. Bu nun üze ri ne Kâ inâ tın 
sul tâ nı efen di miz, Es hâb-ı ki râ mıy la, Me dî ne’ye dört km. uzak lık ta 
bu lu nan Nâ di ro ğul la rı ka le si ne yü rü dü ler. San ca ğı Hazret-i Ali ta-
şı yor du. Ka le ku şa tı lıp, mu hâ sa ra baş la dı. Da ha ön ce Es hâb-ı ki râ-
ma mey dan oku yan Ya hu di ler, ka le den çık ma ya ce sa ret ede me di-
ler. Mü nâ fık la rın yar dı mı da ulaş ma dı. Es hâb-ı ki râm, ka le yi kont rol 
al tı na alıp kuş uçurt mu yor du. Yir mi gün den zi yâ de sü ren mu hâ sa ra 
so nun da, Ya hu di ler teslîm bay ra ğı nı çek ti ler. Bü tün si lâh la rı nı, al tın 
ve gü müş le ri ni müs lü mân la ra terk ede rek bir kıs mı Şam’a, bir kıs mı 
da Hay ber’e sü rül dü. Böy le ce Me dî ne’de Ya hu di ler den sâ de ce Ku-
rey zâ oğul la rı kal dı.( 227)

İç ki iç me yi ha ram kı lan âyet-i ke rî me de, hic re tin dör dün cü yı-
lın da in di.( 228) Uhud ga zâ sın da ya ra la nıp son ra ve fât eden Hazret-i 
Üm mü Se le me’nin ko ca sı, ge ri ye birkaç ta ne ço cuk bı rak mış tı. 
Üm mü Se le me vâ li de miz, yaş lı hâ li ile güç du rum da kal mış tı. Sev-
gi li Pey gam be ri miz, ona çok acı yıp mer hâ met bu yu ra rak ni kâ hı na 
al mak la şe ref en dir di.( 229)

Yi ne bu yıl da Zâ tür ri ka’ ga zâ sı ya pı la rak, et râf a ki müş rik ka bî-
le ler sin di ril di.( 230)

Hazret-i Os man’ın, Pey gam ber efen di mi zin kı zı Hazret-i Ru kay-
ye’den ol ma al tı ya şın da ki oğ lu Ab dul lah, ve fât et ti. Âlem le rin efen-
di si, to ru nu nun na ma zı nı kıl dır dı ve biz zât kab re koy du. Çok üzül-
müş ler di, mü bâ rek göz yaş la rı kab re dö kül dü. Me zâr ta şı nı, mü bâ rek 
el le riy le dik ti ler ve; “Al la hü te âlâ, kul la rın dan mer ha met li ve 
yuf a yü rek li olan la ra rah met eder” bu yur du lar.( 231)

227) Vâkıdî, el-Megâzî, I, 441; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, III, 386.

228) Şemseddin Şâmî, Sübülü’l-Hüdâ, XXII, 59.

229) Tirmizî, “Nikâh”, 40; İbni Kesîr, es-Sire, III, 174.

230) Buhârî, “Vudû”, 334; Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, III, 343; İbni Hişâm, es-Sire, 
II, 203; Vâkıdî, el-Megâzî, I, 396; İbni Sa’d, et-Tabakât, II, 61; Süheylî, Ravzü’l-
ünüf, III, 400.

231) Hâkim, el-Müstedrek, IV, 51; Şemseddin Şâmî, Sübülü’l-Hüdâ, XI, 35.
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FÂTIMA BİNTİ ESED’İN VEFÂTI
Hazret-i Ali’nin an ne si Fâ tı ma bin ti Esed de bu yıl da ve fât et-

ti.( 232) Bu na, sev gi li Pey gam be ri miz çok üzü lüp; “Bu gün an nem 
ve fât et ti!” bu yur du. Sev gi li Pey gam be ri miz, de de si Ab dül mut-
ta lib’in ve fâ tın dan son ra, onun ya nın da bü yü müş tü. Pey gam ber-
li ği ni bil dir di ğin de ise he men müs lü man ol mak la şe ref en miş ti. 
Bu se bep le, Kâ inâ tın sul tâ nı, onu an ne ye rin de tu tar, çok hür met 
gös te rir di. Ona olan mer ha me tin den, üze rin de ki mü bâ rek göm-
le ği ni çı ka rıp ke fen ola rak sa rıl ma sı nı em ret ti. Ce nâ ze na ma zı nı 
kıl dır dık tan son ra, yet miş bin me le ğin na maz da ha zır ol du ğu nu 
bil dir di. Kab re ka dar gi dip içi ne in di ler. Ka bir ha yâ tı nın ra hat ve 
hoş ol ma sı için, kab rin kö şe le ri ne doğ ru ge niş le tir gi bi işâ ret yap-
tık tan son ra kab re uzan dı lar. 

Ka bir den çık tı ğın da, mü bâ rek göz le ri yaş la dol muş ve mü bâ rek 
göz yaş la rı kab re dö kül müş tü. Aman yâ Rab bî! Bu ne mer ha met-
ti?... Ve bu ne ka dar tâ lih li bir ha nı me fen di idi? ... Hazret-i Ömer 
da hî da ya na ma mış; “Ca nım sa na fe dâ ol sun yâ Re sû lal lah! Hiçbir 
kim se ye yap ma dı ğı nı zı, bu ha nı ma yap tı nız!” di ye su âl edin ce, ve-
fâ lı la rın en ve fâ lı sı olan sev gi li Pey gam be ri miz; “Ebû Tâ lib’den 
son ra bu ha nım ca ğız ka dar ba na iyi li ği do ku nan bir kim se 
ol ma mış tır. O be nim an nem di. Ken di ço cuk la rı aç du rur ken 
en ön ce be nim kar nı mı do yu rur du. Ken di ço cuk la rı nın üst-
le ri baş la rı toz lu top rak lı du rur ken, o, en ön ce be nim sa çı mı 
ta rar ve gül yağ la rı ile yağ lar dı. O, be nim an nem di!

Ona, Cen net el bi se le rin den giy di ril me si için, göm le ği mi 
ke fen ola rak giy dir dim. Ka bir ha yâ tı nın ken di si ne mü lâ yim 
ve ko lay gel me si için ka bir de ya nı na uzan dım. Ceb râ il, Al-
la hû te âlâ ta ra fın dan; “Bu ha nım cen net lik tir” di ye rek ba na 
ha ber ver di” bu yur du lar. Bun dan son ra Fâ tı ma bin ti Esed vâ li de-
miz için, şöy le duâ et ti ler: “Al la hü te âlâ se ni mağfiret et sin, 
ba ğış la sın, se ni mü kâ fat lan dır sın. Ey an nem! Al la hü te âlâ 
sa na rah met ey le sin. Ken din aç iken be ni do yur dun. Ken-
din giy mez, ba na giy di rir, ye mez, ba na ye di rir din. Di ril ten 
de, öl dü ren de Al la hü te âlâ dır. O dâ imâ di ri dir. O öl mez. 
Al lah’ım! An nem Fâ tı ma bin ti Esed’i af ey le, ba ğış la! Ona 
hüc ce ti ni bil dir. Kab ri ni ge niş let. Ey mer ha met li le rin en 

232) Taberânî, el-Mu’cemü’l Kebîr, XXIV, 351; Ebû Nuaym, Hilyet-ül-evliyâ, III, 121.
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mer ha met li si olan Al lah’ım! Ben pey gam be rin ve geç miş 
pey gam ber le rin hak kı için, bu du âmı ka bûl bu yur.”

Bun la rın ar ka sın dan, Re sûl-i ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) 
efen di mi zin mü bâ rek ha nı me fen di le rin den Hazret-i Zey neb bin ti Hu-
zey me otuz ya şın da ol du ğu hâl de ve fât et ti.( 233) Yi ne bu se ne Hazret-i 
Ali ile Hazret-i Fâ tı ma’nın ikin ci ço cuk la rı Hazret-i Hü seyin doğ du.( 234)

Yi ne bu yıl da, Mek ke li müş rik ler, Ebû Süf yân ku man da sın da iki 
bin as ker le, İs lâm’ın ya yıl ma sı nı ön le mek için Bedr’e ha re ket et ti. 
Âlem le rin efen di si, bin beş yüz kah ra man Es hâ bıy la, on lar dan ön ce 
Bedr’e gel di ler. Mü câ hid le rin ken di le rin den ön ce Bedr’e gel di ği ni 
öğ re nen müş rik le rin kalb le ri ne kor ku düş tü. An cak Mer raz zah rân’a 
ka dar iler le ye bil di ler. Kah ra man İs lâm as ke ri ile kar şı laş ma ya ce sa-
ret ede me di ler, ge ri Mek ke’ye dön dü ler. Re sûl-i ek rem efen di miz, 
şan lı Es hâ bıy la, müş rik le ri se kiz gün Bedr’de bek le di ler. Son ra Me-
dî ne’ye ha re ket et ti ler.

BE NÎ MUS TA LIK GA ZÂ SI 
Hic re tin be şin ci se ne sin de, Mus ta lı ko ğul la rı nın re îsi Ha ris bin Ebî 

Dı râr, Pey gam ber efen di miz le çar pış mak için pek çok adam top la-
mış tı. On la rı si lâh lan dı ra rak, Me dî ne üze ri ne yü rü ye cek ti. Bu ha ber, 
sev gi li Pey gam be ri mi ze ula şın ca, he men ye di yüz ki şi lik bir bir lik 
ile Mus ta lıko ğul la rı na kar şı se fe re çı kıl dı. Mü rey sî ku yu su ba şın da 
ka rar gâh ku rul du, ön ce Mus ta lı ko ğul la rı İs lâm’a dâ vet edil di. Ka bûl 
et me ye rek, ok atıp sa va şı baş lat tı lar. Re sû lul lah efen di mi zin; “Hep 
bir lik te ani den hü cû ma ge çi niz” em ri ni ye ri ne ge ti ren Es hâb-ı 
ki râm, Mus ta lı ko ğul la rın dan on ki şi yi öl dür dü. Ka bî le re îsi ka ça-
rak ca nı nı kur tar mış, fa kat, kı zı Ber re ve ka bî le sin den 600 ki şi esir 
düş müş tü. Ga nî met ler pay laş tı rıl dı. Ber re, Pey gam ber efen di mi zin 
huzûru na çı kıp; “His se si ne düş tü ğüm sa hi bim le, do kuz al tın kar şı lı-
ğın da hür ri ye te ka vuş mam için an laş tım. Ba na yar dım edi niz!” de di. 

Pey gam ber efen di miz, mer ha met bu yu ra rak, onun bu ar zu su-
nu ye ri ne ge ti rip sa tın al dı. Son ra âzâd edip, hür ri ye ti ne ka vuş-
tur du. Sev gi li Pey gam be ri mi zin, İs lâm’ı teb li ği ile müs lü man ol du. 
Onun müs lü man ol ma sı na son de re ce se vi nen Âlem le rin efen di si, 
mü kâ fat ola rak ni kâ hıy la şe ref en dir di. Bu nu gö ren Es hâb-ı ki râ mın 

233) Taberânî, el-Mu’cemü’l Kebîr, XXIV, 58; İbni Kesîr, es-Sire, IV, 593.

234) Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, VI, 392; Heysemî, Mecmâ’uz-Zevâid, IV, 68.
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hep si de; “Biz, Re sû lul lah’ın ai le si olan an ne mi zin, akrabâ sı nı hiz-
met çi ola rak kul lan mak tan ha yâ ede riz” de di ler ve esir le ri ni âzâd 
et ti ler. Bu ni kâh yüz ler ce esi rin âzâd ol ma sı na se bep ol du. Sev gi li 
Pey gam be ri miz, mü bâ rek zev ce si nin Ber re is mi ni, Cü vey riy ye ola-
rak de ğiş tir di. Hazret-i Cü vey riy ye vâ li de miz için, Hazret-i Âi şe vâ-
li de miz; “Ben, Cü vey riy ye’den da ha ha yır lı, da ha be re ket li bir ka dın 
gör me dim” der di.( 235)

İs lâm or du su za fer le, nûr lu Me dî ne’nin yo lu nu tu tar ken, et râf a-
ki müş rik ka bî le le rinin göz le ri kork muş, müs lü man la ra sal dır ma ya 
ce sa ret et me nin ne ka dar teh li ke li ol du ğu nu an la mış lar dı

HENDEK GAZÂSI
Hic re tin be şin ci yı lı idi. Me dî ne-i mü nev ve re den sü rü len fit ne ve 

fe sat kay na ğı olan Ya hu di Nâ di ro ğul la rı, grup la ra ay rıl mış, bir kıs mı 
Şam’a, bir kıs mı da Hay ber’e git miş ler di. Fa kat, İs lâm’a ve Pey gam-
ber efen di mi ze olan kin ve in ti kam duy gu la rı kalb le ri ni bü rü müş tü. 
Re is le ri Hu yey, kav mi nin ile ri ge len le rin den ya nı na top la dı ğı yir mi 
ada mı ile Mek ke’ye git ti. Ebû Süf yân ile gö rü şüp, sev gi li Pey gam-
be ri mi zin mü bâ rek vü cû du nu or ta dan kal dır mak üze re an laş ma ya 
otur du lar. “Bu işi bi ti rin ce ye ka dar hiç ay rıl ma dan ya nı nız da bu lu-
na ca ğız!” de di ler. 

Ebû Süf yân; “Bi zim düş ma nı mı za düş man olan lar, bi zim ka tı-
mız da mak bûl dür. Fa kat, si ze gü ve ne bil me miz için, put la rı mı za 
tap ma nız la zım. An cak bun dan son ra sa mî mi ol du ğu nu zu ka bûl 
edip, emin ola bi li riz” de di. Ga ye le ri ne ka vuş mak için din le ri ni da hî 
ve ren hâ in Ya hu di ler, put la rın önün de yer le re ka pan dı lar... Ki tap lı 
kâ fir iken, ki tap sız ol du lar. Sev gi li Pey gam be ri mi zi or ta dan kal dır-
mak ve dîn-i İs lâm’ı yık mak için ye mîn et ti ler.

Müş rik ler, der hal sa vaş ha zır lı ğı na baş la dı lar. Kom şu müş rik ka-
bî le le re de adam lar gön der di ler. Ya hu di ler de çe şit li ka bî le le ri ik nâ 
et mek için ha re ke te geç ti ler. Bâ zı ka bî le le re pa ra ve hur ma vâd 
ede rek si lâh lan dır dı lar. Müş rik ler, Mek ke ci va rın dan dört bin ki şi lik 
bü yük bir kuv vet çı kar mış tı. Ebû Süf yân, Dâr-ün-Ned ve’de san cak 
bağ la yıp, Os man bin Ebî Tal ha’ya ver di. Or du da üç yüz at, bol sa yı-
da si lâh ve bin beş yüz de ve var dı.

235) İbni Hişâm, es-Sire, II, 294; Vâkıdî, el-Megâzî, I, 413; İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 74; 
Süheylî, Ravzü’l-ünüf, IV, 13.
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Dört bin ki şi lik müş rik or du su, Mer raz zah rân’a gel dik le rin de; 
Sü ley ma no ğul la rı, Fe zâ re oğul la rı, Ga ta fan lı lar, Mür re oğul la rı, Ese-
do ğul la rı gi bi pek çok ka bî le ler, al tı bin ki şi lik yar dım la müş rik or-
du su nun sa yı sı nı on bi ne çı kar mış tı. Bu, o za ma na gö re pek bü yük 
bir kuv vet idi.

Öte den be ri Re sûl-i ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di-
miz ile dost olan Hu zâa ka bî le si, der hâl Me dî ne’ye ha ber uçur muş, 
on gün lük yo lu dört gün de alan bir sü vâ ri, Pey gam ber efen di mi ze, 
müş rik le rin du ru mu nu te fer ru atıy la ha ber ver miş ti.

İş le ri ni, Es hâb-ı ki râm la is ti şa re ede rek ya pan sev gi li Pey gam be-
ri miz, der hal sa hâ bî le ri ni top la yıp, du ru mu mü zâ ke re et ti ler. Sa va şın, 
ne re de ve na sıl ya pıl ma sı hu sû sun da, her sa hâ bî tek li fi ni bil dir di. Bu 
he yet için de bu lu nan Sel mân-ı Fâ ri sî haz ret le ri söz alıp; “Yâ Re sû-
lal lah! Biz de bir harb usû lü var dır. Düş ma nın, bas kın yap ma ih ti mâ-
lin den kork tu ğu muz za man, et râ fı mı za hen dek ka za rak sa vun ma 
ya par dık” de di. Bu usûl, Pey gam ber efen di miz ve Es hâb-ı ki râ mın 
ho şu na git ti ve bu şe kil de düş man la çar pış ma ğa ka rar ve ril di.( 236)

Pey gam ber efen di miz der hal, Es hâ bın dan bâ zı la rı nı alıp, hen de-
ğin ne re ye ka zıl ma sı lâ zım gel di ği ni keş fet ti ler. Me dî ne’nin gü ney 
ta ra fı bah çe lik olup, sık ağaç lar la kap lı idi. Müş rik le rin bu ra dan top-
lu hü cû ma geç me le ri ih ti mâ li za yıf ı. Son ra bu ra nın mü dâ fâ sı nı az 
bir kuv vet ba şa ra bi lir di. Do ğu da ise and laş ma ya pı lan Be nî Ku rey zâ 
ad lı Ya hu di ka bî le si bu lu nu yor du. Bu se bep le müş rik ler, an cak ba tı 
ve ku zey ta raf a ki açık ara zi den hü cû ma kal ka bi lir ler di. Bu ta raf ar-
dan hen dek ka zı la cak yer ler tes bit edil di. 

Es hâb-ı ki râ mın her bi ri ne üç met re ka dar yer dü şü yor du. Her kes 
his se si ne dü şen ye ri iki adam bo yun da (3,5 met re ka dar) ka za cak, 
hen dek sür’at le ko şan bir atın at la ya ma ya ca ğı ka dar ge niş ola cak tı. 
Za man az dı, Düş man, Mek ke’den çık mış, Me dî ne’ye doğ ru yü rü-
müş tü. Hen de ğin en kı sa za man da ka zıl ma sı lâ zım dı.

Sev gi li Pey gam be ri miz, baş ta biz zat ken di si ol mak üze re, kah-
ra man es hâ bıy la “Bîs mil lâ hir rah mâ nir ra hîm” di ye rek, ilk kaz ma-
yı vur du lar. Her kes, bü tün gay re tiy le bir an ön ce hen de ği kaz ma ya 
ça lı şı yor du. Hat tâ bu na, ço cuk lar bi le iş ti râk edi yor lar dı. Re sû lul lah 
efen di mi ze, Zü bâb te pe si üze rin de bir ça dır ha zır lan dı. Hen dek ten 

236) İbni Hişâm, es-Sire, I, 220; Vâkıdî, el-Megâzî, I, 441; İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 
65-74; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, III, 415.
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çı ka rı lan top rak lar zen bil ler le bu te pe nin et râ fı na dö kü lü yor, ge lir-
ken de düş ma na at mak için Sel da ğın dan taş lar çe ki li yor du. Zen bil 
bu la ma yan lar, etek le rin de top rak ta şı yor du. Sev gi li Pey gam be ri miz 
de yo ru lun ca ya ka dar ça lı şı yor du. Bu hâ li gö ren Es hâb-ı ki râm, gay-
re te ge li yor ve; “Ca nı mız sâ na fe dâ ol sun yâ Re sû lal lah. Bi zim ça-
lış ma mız ye ter. Sen ça lış ma, is ti ra hat bu yur” de me le ri ne rağ men; 
“Ben de ça lı şa rak ka zan dı ğı nız se va ba or tak ol mak is ti yo-
rum” bu yu ra rak ce vap ve ri yor lar dı.

O gün ler de ha va çok so ğuk tu. Ay rı ca o se ne ku rak lık yü zün den 
kıt lık hü küm sü rü yor du. Yi ye cek bul mak da hay li güç tü. Âlem le rin 
efen di si dâ hil ol mak üze re, bü tün Es hâb-ı ki râm müt hiş bir aç lık 
için de bu lu nu yor lar dı. Ken di le ri ni güç lü his set me le ri için, aç lık tan 
ka rın la rı na taş bağ lı yor lar, mi de le ri ni sı kış tı ra rak ye mek ih ti yâ cı nı 
gi der me ye ça lı şı yor lar dı.

Âlem le re rah met ola rak gön de ri len sev gi li Pey gam be ri miz, 
ken di aç lı ğı nı dü şün mü yor, Es hâ bı nın bu so ğuk ta aç ola rak ça lış-
ma sı na ve çek ti ği zah met le re çok üzü lü yor, on la ra acı yor ve; “Al-
lah’ım! Âhı ret ha yâ tın dan baş ka (is te ne cek) bir ha yat yok tur. 
Yâ Rab bî! En sâr ile Mu hâ cir le re mağ fi ret ey le!” di ye rek duâ 
bu yu ru yor lar dı. On lar da can la rın dan çok sev dik le ri Ha bîb-i ek rem 
efen di mi ze; “Ha yâ tı mı zın so nu na ka dar Al la hü te âlâ nın yo lun da, 
dîn-i İs lâm’ı yay mak için Re sû lul lah efen di mi ze tâ bi ol duk” di ye rek 
ce vap ve ri yor lar dı. Bu kar şı lık lı mu hab bet; aç lık, su suz luk gi bi ni ce 
me şak kat le ri kö kün den sö küp gö tü rü yor du.

Hen dek kaz mak, her gün sa bah er ken den baş lı yor, ak şa ma ka-
dar sü rü yor du. Bir gün ka zı es na sın da, Ali bin Ha kem haz ret le ri aya-
ğın dan ya ra lan dı. Ata bin di re rek Pey gam ber efen di mi zin huzûru na 
ge tir di ler. Âlem le rin efen di si; “Bis mil lâ hir rah mâ nir ra hîm” di ye-
rek, onun aya ğı nı sı ğa dı. Efen di mi zin bir mû ci ze si ola rak, bir an da 
aya ğı nın ka nı dur du ve ağ rı sı ke sil di.

Hen dek kaz ma ya de vam edi li yor du. Es hâb bir ara çok sert bir 
yer le kar şı laş tı lar. Kaz mak müm kün ol mu yor du. Re sûl-i ek rem 
efen di mi ze ge lip, du ru mu bil dir di ler. Teş rîf bu yu ra rak hen de ğe in-
di ler. Bir kap la su is te di ler. Bir yu dum alıp, tek rar ka ba bo şalt tı lar. 
Son ra su yu sert ye re serp ti ler. Bal yo zu alıp, o ye ri bir vu ruş ta kum 
gi bi da ğıt tı lar. Ora sı ko lay ca ka zı lır ol muş tu. Bu vu ruş es na sın da, 
sev gi li Pey gam be ri mi zin mü bâ rek kar nı açı lın ca, ora da ki ler, efen-
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di mi zin aç lık tan mi de si üze ri ne taş bağ la dı ğı nı gör dü ler. Re sû lul lah 
efen di mi zin bu hâ li ni gö ren Câ bir bin Ab dul lah haz ret le ri, huzûra 
va rıp; “Anam-ba bam sa na fe dâ ol sun yâ Re sû lal lah! İzin ve rir se niz 
eve ka dar bir gi dip ge le yim” di ye rek mü saa de is te di. İzin al dık tan 
son ra sı nı Hazret-i Câ bir şöy le an lat tı: 

“İzin ve ri lin ce eve ge lip ha nı mı ma; “Re sûl (aley his se lâm) da öy le 
bir aç lık hâ li gör düm ki, da ya nı lır gi bi de ğil. Ev de yi ye cek bir şey ler 
var mı?” di ye sor dum. O da; “Şu oğ lak tan ve birkaç avuç ar pa dan 
baş ka bir şey yok tur” de di. He men oğ la ğı kes tim, zev cem de ar pa yı 
el de ğir me nin de öğü tüp un hâ li ne ge tir di. Son ra onu ha mur yap tı. 
Eti çöm le ğe ko yup, tan dır da pi şir me ğe baş la dı. Bun dan son ra Re-
sû lul lah efen di mi zin ya nı na var dım ve; “Yâ Re sû lal lah! Çok az bir 
ye me ğim var. Ya nı nı za bir iki ki şi alıp bi ze ye me ğe bu yu run!” de dim. 

Re sû lul lah; “Ye me ği niz ne ka dar dır?” bu yur du lar. Söy le dim. 
Bu nun üze ri ne; “Hem çok hem de gü zel ye mek tir. Ha nı mı na 
söy le, ben ge lin ce ye ka dar tan dır dan ne et çöm le ği ni ne de 
ek me ği çı kar sın” bu yur du. Son ra mü câ hid le re dö nüp; “Ey hen dek 
hal kı! Kal kı nız! Câ bir’in ziyâ fe ti ne gi de ce ğiz!” bu yur du. Bu 
emir üze ri ne Es hâb-ı ki râm top la na rak Pey gam be ri mi zin ar ka sın dan 
yü rü me ğe baş la dı lar. Ben he men eve dö nüp olan la rı ha nı mı ma an-
lat tım ve; “Şim di ne ya pa rız?” de yin ce, ba na; “Re sûl (aley his se lâm), 
ye me ğin ne ka dar ol du ğu nu sor ma dı mı?” de di. Ben de; “Sor du ve 
söy le dim” de dim. Ha nı mım; “Es hâb-ı ki râ mı sen mi, yok sa Re sû lul-
lah efen di miz mi dâ vet et ti?” di ye sor du. “Re sû lul lah dâ vet et ti” de-
yin ce; “Re sûl (aley his se lâm) da ha iyi bi lir” di ye rek be ni tesellî ey le dî.

Bi raz son ra, Pey gam ber efen di mi zin nûr lu ce mâ li ka pı mız da gö-
rün dü. Ka la ba lık olan sa hâ bî le re; “Bir bi ri ni zi sı kış tır ma dan içe ri 
gi ri niz” bu yur du lar... Sa hâ bî kar deş le rim, onar ki şi lik grup lar hâ lin-
de otur du lar. Ne biy yi muh te rem, ek me ğin ve etin be re ket len me si 
için duâ bu yur du. Son ra, çöm le ği tan dır dan çı kar ma dan kep çe ile 
için de ki le ri, al dı ğı ek mek le rin üze ri ne ko ya rak, Es hâ bı na ik râm et ti-
ler. Bü tün Es hâb do yun ca ya ka dar, böy le de vam et ti ler. Ye min ede-
rim ki, ye mek yi yen bin ki şi den çok ol du ğu hâl de, ek mek ve et ay-
nen du ru yor du. Biz de ye dik ten son ra kom şu la rı mı za da ğıt tık.”( 237)

Sel mân-ı Fâ ri sî haz ret le ri çok iyi hen dek ka zar dı. Tek ba şı na on 

237) Buhârî, “Megâzî”, 27; Dârimî, “Mukaddime”, 7; İbni Ebî Şeybe, el-Musannef, VII, 425.
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ki şi nin yap tı ğı işi ya par dı. O da ar ka daş la rı ile ken di si ne ay rı lan ye ri 
ka zar lar ken, çok sert ve bü yük, be yaz bir ka ya ile kar şı laş tı lar. Kır-
mak için çok uğ raş tı lar. Fa kat bü tün emek le ri bo şa git ti. Üs te lik 
bal yoz la rı, kaz ma ve kü rek le ri de kı rıl mış tı. Hazret-i Sel mân, sev gi li 
Pey gam be ri mi zin huzûru na va rıp; “Anam-ba bam, ca nım sa na fe-
dâ ol sun yâ Re sû lal lah! Hen de ği ka zar ken sert bir ka ya ya rast la dık. 
De mir den ya pıl mış bü tün âlet le ri miz kı rıl dı ğı hâl de, ye rin den bi le 
oy na ta ma dık” di ye rek, du ru mu ar zet ti. Ha bîb-i-ek rem (sal lal la hü 
aley hi ve sel lem) efen di miz, sa adet le ora ya ge lip bal yoz is te di ler. 
Ora da bu lu nan Es hâb-ı ki râm da ne tî ce yi me rak la bek li yor lar dı. 

Ne bî le rin sul tâ nı efen di miz, aşa ğı in di ler. “Bis mil lâ hir rah mâ-
nir ra him” di ye rek, bal yo zu kal dı rıp, ka ya ya öy le bir vur du lar ki, bu 
çarp ma dan, Me dî ne’yi ay dın la tan bir şim şek çak tı ve ka ya dan bir 
par ça kop tu. Re sûl-i ek rem efen di miz; “Al la hû ek ber!” di ye rek 
tek bir ge tir di ler. Bu nu işi ten Es hâb da tek bir ge tir di. Son ra ikin ci 
de fâ bal yo zu vur du lar. Yi ne her ta ra fı ay dın la tan bir şim şek!... Ve 
ka ya dan ko pan par ça lar... Sev gi li pey gam be ri miz yi ne; “Al la hü ek-
ber!” di ye rek tek bir ge tir di ler. Bu nu Es hâb-ı ki râm tâ kip et ti. Bal yoz 
üçün cü de fâ in di ğin de, her ta ra fı ay dın la tan bir şim şek da ha çak-
mış ve ka ya par ça par ça ol muş tu. Âlem le rin efen di si yi ne; “Al la hü 
ek ber!” di ye rek tek bir ge tir di. Şe ref i Es hâ bı da O’na uy du.

Hazret-i Sel mân, eli ni uzat tı. Sev gi li Pey gam be ri miz yu ka rı çık-
tı lar. Sel mân-ı Fâ ri sî; “Anam-ba bam, ca nım sa na fe dâ ol sun yâ Re-
sû lal lah! Öm rüm de hiç gör me di ğim bir şe yi şim di gör düm. Bu nun 
hik me ti ne dir?” de yin ce, Pey gam ber efen di miz, Es hâ bı na dö nüp; 
“Sel mân’ın gör dü ğü nü siz ler de gör dü nüz mü?” bu yur du lar. 
On lar da; “Evet yâ Re sû lal lah! Bal yo zu ka ya ya vur du ğu nuz za man, 
şid det li bir şim şe ğin çak tı ğı nı gör dük. Siz tek bir ge ti rin ce biz de 
tek bir ge tir dik” de di ler. 

Pey gam ber efen di miz de; “Ön ce ki dar be nin ışı ğın da Kis-
râ nın (Me dâ yin’de ki) köşk le ri ba na gö rün dü. Ceb râ il (aley his-
se lâm) ge lip; “Üm me tin, o bel de le re sâ hib olur lar” di ye ha ber 
ver di. İkin ci dar be de Rum vi lâ ye ti nin (Şam’ın) kı zıl köşk le ri 
gö rün dü. Ceb râ il (aley his se lâm) ge lip; “Üm me tin, o di ya ra da 
sâ hib olur” de di. Üçün cü sün de, San’a’nın (Ye men’in) köşk le ri 
gö rün dü. Ceb râ il (aley his se lâm); “O ye re de üm me tin mâ lik olur” 
di ye ha ber ver di” bu yur du.
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Son ra Kâ inâ tın sul tâ nı, Acem kis râ sı nın Me dâ yin’de ki sa ra yı nı 
ta rif edin ce, ora lı olan Hazret-i Sel mân; “Ca nım sa na fe dâ ol sun 
yâ Re sû lal lah! Se ni, hak din ve Ki tâb’la gön de ren Al la hü te âlâ ya 
ye mîn ede rim ki, o köşk ler ay nen an lat tı ğı nız gi bi dir. Se nin, Al la hü 
te âlâ nın Re sû lü ol du ğu na şe hâ det ede rim” de di. Pey gam ber efen-
di miz; “Ey Sel mân! Şam, mu hak kak feth edi le cek tir. He rak-
li yüs, mem le ke ti nin en üc râ ye ri ne ka ça cak tır. Siz, Şam’ın 
her ta ra fı na hâ kim ola cak sı nız. Si ze, hiç kim se kar şı ko ya-
ma ya cak tır. Ye men, mu hak kak feth edi le cek tir. Şu “Di yâr-ı 
Meş rik” de mu hak kak feth edi le cek ve Kis râ öl dü rü le cek tir. 
Al la hü te âlâ bu fe tih le ri ben den son ra si ze na sîb ede cek tir“ 
bu yur du lar.( 238)

Sel mân-ı Fâ ri sî haz ret le ri; “Re sû lul lah efen di mi zin, bu müj de le-
ri nin hep si nin ger çek leş ti ği ni gör düm” di ye ha ber ver di.

Düş man ar tık gel mek üze rey di. Hen dek son sür’at le ka zı lı yor 
ve bir an ön ce bi ti ril me ye ça lı şı lı yor du. Mü câ hid ler za ru ret hâ lin de, 
Pey gam ber efen di miz den izin ala rak işi bı ra kı yor lar, ih ti yâç gi de ril-
dik ten son ra ye ni den iş le ri nin ba şı na ko şu yor lar dı.

Mü nâ fık lar gâyet gev şek dav ra nı yor, is te dik le ri za man işe ge li-
yor, is te dik le ri za man izin al ma dan bı ra kıp gi di yor lar dı. Ay rı ca Es hâ-
bın bu şe kil de ki ça lış ma sı ile alay edi yor lar, Pey gam ber efen di mi zin 
ver di ği müj de le re bi le; “Biz, düş man kor ku sun dan hen dek le re sı ğı-
nı yo ruz. O ise bi ze Ye men, Rum ve Fars ül ke le ri nin köşk le ri ni vaad 
edi yor. Si zin bu hâ li ni ze şa şı yo ruz!...” di yor lar dı.

Bu nun üze ri ne, mü câ hid ler için inen âyet-i ke rî me de, me âlen 
buy rul du ki: “Ger çek mü’min ler, an cak o kim se ler dir ki, (ih-
lâs ile) Al la hü te âlâ ya ve Resûlü ne îmân eden ler ve (ci hâd, 
ci hâ da ait ted bir ler, Cu mâ ve bay ram top lan ma la rı gi bi) top lu bir 
iş için, O’nun (Re sû lul lah’ın) ma iy ye tin de bu lun duk la rı va-
kit, O’ndan izin al ma dık ça, bı ra kıp git me yen ler dir. O hâl-
de (ey Ha bî bim!) Sen den izin is te yen ler, Al la hü te âlâ ya ve 
Re sû lü ne îmân eden ler dir. Bu mü’min kim se ler bâ zı iş le ri 
için sen den izin is te dik le ri va kit, sen de on lar dan di le di ğin 
kim se ye izin ver ve ken di le ri için Al la hü te âlâ dan mağfi-

238) Vâkıdî, el-Megâzî, I, 450; İbni Kesîr, es-Sire, III, 159; Beyhekî, Delâil-ün-nübüvve, 
III, 482.
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ret di le. Şüp he siz ki, Al la hü te âlâ, Ga fûr-ur-Ra hîm’dir, çok 
ba ğış la yı cı, çok mer ha met edi ci dir.”( 239)

Mü nâ fık lar için inen âyet-i ke rî me ler de de me âlen buy rul du ki: 
“Al la hü te âlâ nın Re sû lü nün dâveti ni, ken di ara nız da bir bi-
ri ni zi (bâ zan icâbet edip, bâ zan et me di ği niz) dâvet siz gi bi tut-
ma yın (dâ ve ti ne he men ko şun ve izin siz ay rıl ma yın)! İçi niz den, 
bir bi ri ni zi si per ede rek giz li ce ka çan la rı nı zı, Al la hü te âlâ 
mu hak kak bi li yor. O’nun em rin den uzak la şıp gi den ler, dün-
yâ da fit ne ye, âhi ret te de elem ve ri ci bir azâ ba uğ ra mak-
tan sa kın sın lar! Dik kat edi niz! Gök ler de ve yer de ne var sa, 
hep si de Al la hü te âlâ nın dır. O, si zin, han gi inanç üze rin-
de (mü’min ve ya mü nâ fık) ol du ğu nu zu ve (mü nâ fık ve kâ fir le-
rin) ken di si ne dön dü rü le cek le ri kı yâ met gü nü nü de bi li yor. 
Al la hü te âlâ on la rın dün yâ da yap tık la rı nı ken di le ri ne ha ber 
ve re cek tir. Al la hü te âlâ her şe yi bi lir.”( 240) 

Hen de ği kaz ma işi ne baş lı ya lı al tı gün ol muş tu. Her kes işi ni, 
lâ yı kıy la bi tir miş ti. An cak bir yer, za man yet me di ği için ge niş ve 
de rin ka zı la ma mış tı. Pey gam ber efen di miz bu ra sı için en di şe le ri ni 
be lirt ti ler; “Müş rik ler, bu ra dan baş ka bir yer den ge çe mez ler” 
bu yur du lar. Bu ra ya nö bet çi ler koy du lar.

Müş rik or du su nun Me dî ne’ye çok yak laş tı ğı sı ra da, Ya hu di Nâ-
di ro ğul la rı nın re îsi Hu yey, Ku reyş or du ku man da nı na; “Me dî ne’de ki 
Ku rey zâ Ya hu di le ri nin müs lü man lar la and laş ma hâ lin de ol duk la rı nı, 
an cak on la rın re îsi Ka’b bin Esed’i al da tıp, ken di saf a rı na çe ke bi-
le ce ği ni bil dir di. Ku man dan da; “Ey Hu yey! He men Ka’b bin Esed’e 
git. Müs lü man lar ile yap tık la rı and laş ma yı bo zup bi ze yar dım et-
sin ler” de di. Bu and laş ma nın mad de le rin den bi ri, “Me dî ne’ye bir 
düş man or du su ta ar ruz eder se, Müs lü man lar la bir lik olup, düş ma na 
kar şı koy mak” idi.

Ya hu di Hu yey, müş rik or du sun dan ay rı lıp, ge ce, Be nî Ku rey zâ 
re îsi Ka’b’ın evi ne gel di. Ka pı yı ça lıp ken di si ni ta nıt tı ve; “Ey Ka’b! 
Ku reyş’in bü tün or du su nu, Ki nâ ne ve Ga ta fa no ğul la rı gi bi ni ce ka bî-
le le ri on bin ki şi lik bir or du hâ lin de ge tir miş bu lu nu yo rum. Ar tık Mu-
ham med ve Es hâ bı kur tu la ma ya cak tır. On la rı ta ma men im hâ edin-

239) Nur sûresi, 24/62.

240) Nur sûresi, 24/ 63-64.
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ce ye ka dar, Ku reyş li ler le bu ra dan ay rıl ma ma ğa ye mîn et tik!..” de di. 

Ka’b; “Mu ham med ve Es hâ bı öl dü rü le mez de, Ku reyş ve Ga-
ta fan lar ül ke le ri ne dö nüp gi der ise, bu ra da yal nız ka lı rız. So nun da 
he pi mi zi öl dü rür ler di ye kor ku yo rum!...” di ye en di şe si ni be lir tin ce, 
Hu yey; “Bu kor ku nun git me si için Ku reyş ve Ga ta fan lar dan yet miş 
ki şi re hin is ter sin. Bu re hi ne ler sen de ol du ğu müd det çe, on lar bu-
ra dan gi de mez ler. Şâyet ye ni lip gi der ler se, ben si zin ya nı nız dan ay-
rıl mam. Si ze ge len fe lâ ket ba na gel miş olur” di ye rek, Ka’b’ı son ra 
da di ğer Ya hu di le ri al dat tı. Müs lü man lar la olan mu ahe de yi yırt tır dı. 
Böy le ce and laş ma bo zul muş ol du.

Hu yey, müş rik or du su na dö nüp du ru mu an lat tı. Be nî Ku rey-
zâ’nın, Müs lü man la rı ar ka dan vu ra cak la rı nı bil dir di.

Ye din ci gün, müş rik ler on bin ki şi lik büyük bir or du ile Me dî-
ne’nin ba tı ve ku zey ta ra fı na ge lip, or du gâh la rı nı kur du lar. Bu or du-
gâh, hen de ğin ka zıl dı ğı yer de idi. Müş rik le rin dü şün ce le ri; bu büyük 
or du ile Me dî ne’yi baş tan  ba şa ya kıp yık mak, Pey gam ber efen di-
mi zi ve Es hâ bı nı or ta dan kal dı rıp, İs lâ mi yet’i yok et mek ti. Müşrik 
ordusu gö rü nüş te kar şı kon ma sı güç, pek bü yük bir or du idi. 

Müş rik ler, ha yâl le rin den bile ge çir me dik le ri hen dek en ge li ni gö-
rün ce, şaş kı na dön dü ler, mo ral le ri bo zul du. Çün kü, hen dek iyi bir 
atın sü rat le ko şa rak at la ya ma ya ca ğı ge niş lik te idi. İçi ne dü şen bir 
kim se de ko lay ca çı ka maz dı. He le zırh lı bir kim se nin yu ka rı tır ma-
na rak çık ma sı çok zor du.

Müş rik le rin gel di ği ni ha ber alan sev gi li Pey gam be ri miz, der hâl 
al tı gün dür dur ma dan ça lı şa rak yor gun dü şen Es hâ bı nı top la yıp, 
hen de ğin bu ta ra fın da Sel da ğı etek le ri ne ka rar gâ hı nı kur du. Ar-
ka la rın da Sel da ğı ve Me dî ne bu lu nu yor du, önün de hen dek ve öte-
sin de düş man... Yi ne İbn-i Ümm-i Mek tûm, Me dî ne’de Pey gam-
ber efen di mi zin ve ki li ola rak bı ra kıl dı. Ka dın lar ve ço cuk lar hi sar la ra 
yer leş ti ril di. Üç bin ki şi lik İs lâm or du su nun otuz al tı sü vâ ri si var dı. 
San cak la rı, Zeyd bin Hâ ri se ile Sa’d bin Ubâ de haz ret le ri ta şı yor-
du.( 241) Re sû lul lah efen di mi zin de ri den ya pıl mış ça dı rı, Sel da ğı nın 
ete ğin de ku rul du.

Yi ne ni ce kah ra man lık lar gös te re cek olan Es hâb-ı ki râm, dik-
kat le düş ma nın ha re ket le ri ni ta kib et me ğe baş la dı. Bu sı ra da, sev-

241) İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 67.



295

gi li Pey gam be ri mi zin huzûru na Hazret-i Ömer’in gel di ği gö rül dü. 
“Yâ Re sû lal lah! İşit ti ği me gö re, Ku rey zâ Ya hu di le ri ara mız da ki ant-
laş ma yı boz muş lar ve bi ze kar şı har be ha zır la nı yor lar mış!” de di. 
Bek le nil me yen bu ha be re, Âlem le rin efen di si; “Has bü nal la hü ve 
ni’mel ve kîl-Al la hü te âlâ bi ze ye ter. O ne gü zel ve kil dir” 
di ye rek mu ka be le de bu lun du lar. Çok mü te es sir ol muş lar dı. Şim di 
İs lam or du su, iki ateş ara sın da kal mış tı. Ku zey ve ba tı da müş rik or-
du la rı, gü ney do ğu da Ya hu di ler bu lu nu yor du.

Re sû lul lah efen di miz, Zü beyr bin Av vâm haz ret le ri ni Ku rey zâ 
oğul la rı nın ka le si ne gön der di. Hazret-i Zü beyr gi dip, du ru mu öğ-
ren di. Ge lin ce; “Yâ Re sû lal lah! On la rı, ka le le ri ni ta mir, harp tâ lim le ri 
ve ma nev ra la rı ya par ken gör düm. Ay rı ca hay van la rı nı da der le yip 
to par lı yor lar dı” di ye rek, gör dük le ri ni an lat tı. Bu nun üze ri ne Ha bîb-i 
ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz; Sa’d bin Mu’âz, Sa’d 
bin Ubâ de, Hav vât bin Cü beyr, Amr bin Avf, Ab dul lah bin Re vâ ha’yı, 
Ku rey zâ oğul la rı na na sî hat edip ant laş ma yı ye ni le me le ri için gön-
der di.( 242)

Va zi fe ve ri len bu beş sa hâ bî, Ku rey zâ Ya hu di le ri nin ka le si ne 
gi dip, on la ra na sî hat et ti ler. Fa kat, na sî hat kâr et mi yor du. Ay rı ca 
ha kâ ret et me ye de baş la mış lar dı. Son söz ola rak; “Kar deş le ri miz 
Nâ di ro ğul la rı nı, yurt la rın dan sü rüp çı kar mak la, bi zim, ko lu mu zu ka-
na dı mı zı kır dı nız. Mu ham med de kim olu yor muş! O’nun la ara mız da 
hiçbir söz ve ant laş ma yok tur. Pey gam be ri ni zin üze ri ne hep bir den 
sal dı rıp, öl dür mek için and iç miş bu lu nu yo ruz. Kar deş le ri mi ze mu-
hak kak ar ka çı kıp, yar dım cı ola ca ğız!...” de di ler.

Sa’d bin Mu’âz haz ret le ri ve ar ka daş la rı, Re sû lul lah efen di mi zin 
huzûru na ge lip, her ke sin an la ya ma ya ca ğı şe kil de ka pa lı ola rak du-
ru mu an lat tı lar. Pey gam ber efen di miz; “Ha be ri ni zi giz li tu tun. 
An cak bi le ne açık la yın. Çün kü harp, ted bir ve al dat ma dan 
iba ret tir” bu yur du lar.( 243)

Es hâb-ı ki râm, hen de ğin bu ta ra fın da Pey gam ber efen di mi zi 
bek li yor, na sıl ha re ket ede cek le ri ni me rak edi yor lar dı. Bi raz son ra 
Kâ ina tın sul tâ nı, kah ra man Es hâ bı nın ya nı na teş rif et ti ve; “Al la-

242) Vâkıdî, el-Megâzî, I, 460; Beyhekî, Delâil-ün-nübüvve, IV, 8.

243) Buhârî, “Cihad”, 157; Ebû Dâvûd “Cihad”, 101; Tirmizî “Cihad”, 5; İbni Mâce, “Ci-
had”, 28; Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, I, 126.
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hü ek ber! Al la hü ek ber!” di ye rek tek bir ge tir di. Bu nu işi ten şan lı 
sa hâ bî ler, hep bir ağız dan tek bir ge ti re rek, Ce nâb-ı Hakk’ın ism-i 
şe rî fi nin yü ce li ği ni bil di rip, hen de ğin öte sin de kum gi bi kay na yan 
küf â rın kal bi ne kor ku sal dı lar. Müş rik ler, tek bir le ri işi tin ce; “Mu-
ham med ve Es hâ bı na, her hal de se vin di ri ci bir ha ber gel di” de di ler. 

Pey gam ber efen di miz, Es hâ bı na; “Ey Müs lü man ce mâ ati! 
Al la hü te âlâ nın fe tih ve yar dı mı ile se vi ni niz!” bu yu ra rak, 
mu zaf er ola cak la rı nın müj de si ni ver di. Şan lı Es hâb, şim di ye ka dar 
bir çok se riy ye ler de bu lun muş lar, Bedr ve Uhud ga zâ la rı na ka tıl mış-
lar dı. Sa yı ca ve kuv vet çe çok olan müş rik le ri, Al la hü te âlâ nın iz ni ve 
Re sûl-i Ek rem efen di mi zin du âsı be re ke tiy le her de fa sın da he zi-
me te uğ rat mış lar dı. Baş la rın da, var lık la rın “Baş tâ cı” ol duk tan son-
ra, ya pa ma ya cak la rı iş, kat la na ma ya cak la rı sı kın tı ola maz dı. Ha va 
so ğuk, kıt lık şid det li, aç lık zi yâ de idi... Pey gam ber efen di miz dâ hil, 
bir çok la rı mü bâ rek ka rın la rı na taş bağ la mış lar dı. Kar şı da düş man, 
kum gi bi kay nı yor du!... Fa kat şan lı Es hâb için, düş ma nın çok lu ğu ve 
çe ki len sı kın tı la rın ehem mi ye ti yok tu. Al la hü te âlâ en gü zel ve kil di... 
O’na bağ lan mış lar, O’na da yan mış lar, O’na sı ğın mış lar dı.

Ku reyş’in ön de ge len ku man dan la rı ve Ku reyş’le be ra ber ge len 
di ğer ka bî le le rin li der le ri umû mî ta ar ru za geç mek için bir ka rar ver-
me den ön ce, hen de ğin et ra fın da, ge çe bi le cek le ri bir yer araş tır ma-
ya baş la dı lar. Hen de ği bir baş tan öbür ba şa ka dar do laş tı lar. Ni hâyet 
ace le den ya rım ka lan dar yer de du rup, bu ra dan hü cum et me nin uy-
gun ola ca ğın da ka rar kıl dı lar. Müş rik as ker le ri de ku man dan la rı nın 
pe şin den ha re ket edi yor lar, bir hen de ğe, bir de şan lı Es hâ ba ba kıp 
şa şı rı yor lar dı. “Ye mîn ede riz ki, bu, Arab la rın baş vur du ğu bir usûl 
de ğil dir. Mu hak kak bu nu, o Fars lı adam tav si ye et miş tir!” di yor lar dı.

Ku reyş li ku man dan lar, as ker le ri ne hen de ğin dar ye ri ni gös te re-
rek; “Bu ra dan kim at la yıp, kar şı ya ge çe bi lir?” de yin ce, iç le rin den 
beş sü vâ ri ay rıl dı. Bun lar te ke tek vu ruş mak üze re hen de ğin di ğer 
ta ra fı na ge çe cek ler di. Şan lı Es hâb-ı ki râm ve müş rik as ker le ri me-
rak la bu beş at lı nın ha re ket le ri ni tâ kib et me ye baş la dı lar. Sü vâ ri ler 
hız al mak için ge ri ye çe kil di ler. Son ra at la rı nın ba şı nı hen de ğin en 
dar ye ri ne çe vi rip, hız lan dır dı lar. Dört na la ko şan beş cins at, bir 
sıç ra ma da hen de ğin di ğer ta ra fı na geç me yi ba şar dı lar. Onu pek 
çok sü vâ ri tâ kib et mek is te di ise de ba şa ra ma yıp, hen de ğin öbür 
ta ra fın da kal dı lar. Bu ge çen ler için de Amr bin Abdûd adın da çok 
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güç lü bir kim se var dı. Te pe den tır na ğa ka dar zırh giy miş, hey bet li 
bir gö rü nü şü var dı. Gö rü nüş te kalb le re kor ku sa lan bu adam, mü-
ca hit le re kar şı; “Be nim le çar pı şa bi le cek bir kim se var sa mey da na 
çık sın?...” di ye ba ğır dı.

Bu sı ra da Hazret-i Ali’nin, sev gi li Pey gam be ri mi zin huzûru na çı-
ka rak: “Ca nım sa na fe dâ ol sun yâ Re sû lal lah! Onun la ben çar pı şa-
yım” di ye rek izin is te di ği gü rül dü. Üze rin de zır hı da hi yok tu. Es hâb-ı 
ki râm, ona gıb ta ile ba kı yor du. Sev gi li Pey gam be ri miz, ken di mü-
bâ rek zır hı nı çı ka rıp, Hazret-i Ali’yi giy dir di ler. Kı lı cı nı ona ku şat tı-
lar. Mü bâ rek baş la rın dan sa rı ğı nı çı ka rıp, onun ba şı na biz zat ken di 
el le riy le sar dı lar. Son ra da; “Al lah’ım! Bedr ga zâ sın da am cam 
oğ lu Ubey de, Uhud ga zâ sın da am cam Ham za şe hîd ol du lar. 
Ya nım da kar de şim ve am cam oğ lu olan Ali kal dı. Sen onu 
mu ha fa za ey le. Ona yar dı mı nı ih sân ey le. Be ni yal nız ba şı-
ma bı rak ma!” di ye rek duâ et ti. Es hâb-ı ki râm; “Âmîn!” de di ler.

Du âlar ve tek bir ler ara sın da ya ya ola rak iler le yen Al la hü te âlâ nın 
as la nı, atı nın üze rin de, bir he yû lâ gi bi du ran Amr bin Abd’ın kar şı-
sı na di kil di. Göz le rin den baş ka her ta ra fı zırh lar la kap lı olan Amr, bu 
kah ra ma nı ta nı ya ma dı ve kim ol du ğu nu sor du. O da; “Ben, Ali bin 
Ebî Tâ lib’im” di ye rek ken di ni ta nı tın ca, Amr; “Ey kar de şi min oğ lu! 
Ba ban, be nim dos tum dur. Bu se bep le se nin ka nı nı dök mek is te-
mem. Be nim kar şı ma çı ka cak am ca la rın dan bi ri yok mu?” di ye rek 
gü yâ ona acı dı. Hazret-i Ali ise; “Ey Amr! Val la hi, ben se nin ka nı nı 
dök mek is te rim. Yal nız, iki mi zin de eşit du rum da ol ma sı lâ zım gel-
mez mi? Yi ğit li ğin şâ nı na da bu ya kış maz mı? Hâl bu ki, ben ya ya-
yım, sen ise at lı sın!...” di ye rek onu tah rik et ti. 

Bu nu işi ten Amr’ın, yi ğit lik da ma rı ka ba rıp der hâl atın dan in-
di ve atı nın ba cak la rı nı kı lıç la doğ ra dık tan son ra, hid det le Hazret-i 
Ali’nin kar şı sı na geç ti. Ham le yap mak üze re iken, Al la hü te âlâ nın 
as la nı; “Ey Amr! İşit tim ki, sen, Ku reyş’den bir kim se ile kar şı laş tı-
ğın da, onun iki di le ğin den bi ri ni ye ri ne ge ti re ce ği ne ye mîn et miş-
sin. Bu doğ ru mu?” di ye sor du. O da; “Evet, doğ ru dur” di ye ce vap 
ve rin ce, bu de fa; “O hâl de, bi rin ci is te ğim; se nin, Al la hü te âlâ ve 
Resûlü ne îmân edip, Müs lü man ol man dır!” di ye rek îmâ na dâ vet et-
ti. Bu nu du yan Amr, kız dı ve; “Geç bu nu! Bu ba na lâ zım de ğil!” de di. 
Hazret-i Ali; “İkin ci is te ğim, çar pış ma yı bı ra kıp, Mek ke’ye dön men-
dir. Zî râ Re sûl (aley his se lâm), düş ma na gâ lip ge lir se, sen bu ha re-
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ke tin le O’na yar dım et miş olur sun!...” de di. Amr; “Bu nu da geç! Ben 
in ti kam al ma dık ça, ko ku sü rün me ye ce ği me ye mîn et tim. Baş ka bir 
di le ğin var sa onu söy le!” de yin ce, Hazret-i Ali; “Ey Al la hü te âlâ nın 
düş ma nı! Ar tık se nin le çar pış mak tan baş ka bir şey kal ma dı!” de di. 

Amr, bu söz le re gü lüp; “Hay ret doğ ru su! Arab di ya rın da kar şı ma 
çı ka bi le cek bir yi ği din ol du ğu, ha tı rım dan geç mez di! Ey kar de şi min 
oğ lu! Ye mîn ede rim ki, ben se ni öl dür mek is te mem. Zî râ, ba ban, 
be nim dos tum du. Ben kar şı ma, Ku reyş eş ra fın dan Ebû Bekr gi bi, 
Ömer gi bi bir kim se is ter dim” de di. Hazret-i Ali; “öy le ol sa da, ben 
se ni öl dür mek için bu ra ya çık tım” de yin ce, Amr’ın ka nı ba şı na sıç-
ra dı. Kı lı cı nı kal dır ma sı ile in dir me si bir ol du. Böy le bir şe yi bek le yen 
Al la hü te âlâ nın as la nı, şim şek gi bi ya na sıç ra yıp, ham le yi kal ka nıy la 
kar şı la dı. Fa kat Amr, bu nun gi bi ni ce kal kan lar par ça la mış tı. Onun 
vu ru şu na en güç lü kal kan lar bi le da ya na maz dı. Ni te kim, şim di de 
öy le ol du. Hazret-i Ali’nin kal ka nı par ça lan dı, ay rı ca kı lıç, ba şı nı sı-
yı rıp ya ra la dı. Ham le sı ra sı Hazret-i Ali’ye gel miş ti; “Yâ Al lah!” di ye-
rek Zül fi kâr’ı, Amr’ın boy nu na in dir di. İn dir me si ile İs lâm or du sun da; 
“Al la hü ek ber! Al la hü ek ber!” se dâ la rı ye ri gö ğü in let me ye, küf âr 
or du sun da ise fer âd lar yük sel me ğe baş la dı. Evet, Ne bî le rin sul tâ nı 
var lık la rın baş tâ cı nın du âsı ka bul ol muş tu. İn san az ma nı Amr, ye re 
se ril miş, göv de sin den oluk gi bi kan bo şa nır ken, ka fa sı miğ fe riy le 
bir lik te uç muş tu. 

En çok gü ven dik le ri Amr’ın ye re se ril di ği ni gö ren ar ka daş la rı, 
der hâl Hazret-i Ali’ye sal dır dı lar. Bu nu gö ren Es hâb-ı ki râm, ora ya 
koş tu lar. Zü beyr bin Av vâm, Nev fel bin Ab dul lah’ı ya ra la yıp atıy-
la bir lik te hen de ğe dü şür dü. Hazret-i Ali, hen de ğe inip Nev fel’i iki 
par ça ya ayır dı. Di ğer le ri hen de ği zor ge çip ge ri ye kaç tı lar. Müş rik 
or du su baş ku man da nı ise, da ha har bin ba şın da bü yük bir ümit siz-
li ğe düş müş tü.

Ar tık har bin şek li tâ yin ol muş tu. Hen dek, gö ğüs gö ğü se çar pış-
ma yı en gel li yor du. Ok atış la rıy la bir bir le ri ne za yi at ver me ğe uğ raş-
tı lar. Bu ha re ket, ne ti ce yi uzat mak tan baş ka bir işe ya ra mı yor du. 
Müş rik ler, bu şe kil de ga lip ge le me ye cek le ri ni an la yıp, hen de ğin her 
ta ra fın dan hü cûma geç me nin en uy gun bir yol ola ca ğı na ka rar ver-
di ler ve sal dı rı ya geç ti ler. On bin ki şi lik ko ca düş man or du su, hen-
de ği geç mek için uğ ra şı yor, üç bin ki şi lik şan lı İs lâm or du su ise, 
ok la, taş la on la rı hen dek ten ge çir me me ğe gay ret edi yor du. Müt hiş 
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bir mü câ de le baş la mış tı. Bu mü câ de le ak şa ma ka dar sür dü.

Re sûl-i Ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz, ge ce, 
hen de ğin çe şit li yer le ri ne nö bet çi ler yer leş tir di. Ken di si de dar olan 
yer de nö bet tut ma ğa baş la dı. Me dî ne’ye beş yüz ki şi lik bir dev ri-
ye kuv ve ti gön de re rek, so kak lar da yük sek ses le tek bir ge tir me le ri ni 
em ret ti. Böy le ce Ya hu di ler den ve ya Ku reyş müş rik le rin den ge le cek 
bir teh li ke za ma nın da ön le ne cek, ka dın lar ve ço cuk lar ko ru na cak tı.

Ku rey zâ Ya hu di le ri ise, Hu yey bin Ah tab’ı müş rik le re gön de rip, 
ge ce bas kın la rı yap mak üze re iki bin ki şi lik bir kuv vet is te di ler. Ge-
ce le ri, sa vun ma sız ka lan ka dın ve ço cuk la ra sal dı ra cak lar dı. Fa kat 
mü câ hit le rin sa bah la ra ka dar dev ri ye gez me le ri; “Al la hü ek ber!” 
nidâ la rıy la tek bir ge tir me le ri, kalb le ri ne bü yük bir kor ku sal mış tı. 
Ka le le ri ne çe ki lip, fır sat bek le me ğe baş la dı lar. Za man za man kü çük 
grup lar hâ lin de Me dî ne’ye gir me ğe ça lış tı lar.

Bir ge ce Ku rey zâ oğul la rı nın ile ri ge len le rin den Gaz zâl, ya nı na al-
dı ğı on ki şi lik bir bir lik ile, Pey gam ber efen di mi zin ha la sı Sa fiy ye 
vâ li de mi zin bu lun du ğu köş ke ka dar gel me yi ba şar dı, içer de ka dın-
lar ve ço cuk lar var dı. Ken di le ri ni ko ru ya cak bir tek si lâh la rı bi le yok-
tu. Ya hu di ler, ön ce köş ke ok at ma ya, son ra da içe ri gir me ye ça lış-
tı lar. İç le rin den bi ri, iç av lu ya girerek et ra fı kont rol et me ye baş la dı. 
Bu sı ra da sev gi li Pey gam be ri mi zin kah ra man ha la sı, ya nın da ki le re 
hiç ses çı kar ma ma la rı nı ten bih et tik ten son ra, aşa ğı inip, ka pı nın 
ya nı na gel di. Bir tül bent ile ba şı nı sı kı ca sa rıp, bir er kek gö rü nü mü-
ne gir dik ten son ra, eli ne bir sı rık alıp, be li ne bir bı çak yer leş tir di. 
Ya vaş ça ka pı yı açıp o Ya hu di nin ar ka sı na yak laş tı ve elin de ki sı rı ğı 
şid det le ba şı na in dir di. Hiç va kit kay bet me den ye re dü şen Ya hu-
di yi öl dür dü. Son ra öl dü rü len  Ya hu di nin ba şı nı dı şa rı da ok at mak la 
meşgûl olan Ya hu di le re fır lat tı. Ar ka daş la rı nın ke sik ba şı nı ayak la rı 
al tın da gö ren Ya hu di ler, bü yük bir kor ku ya ka pı lıp, kaç ma ğa baş la-
dı lar. Bir ta raf an da; “Bi ze, Müs lü man lar ev le rin de hiçbir er kek bı-
rak mak sı zın, hep si ni har be gön der miş ler, şek lin de ha ber ve ril miş-
ti!...” di ye söy le ni yor lar dı.

Harp, sa bah le yin yi ne ay nı şid det le de vam et ti. Ok lar ha va da 
uçu şu yor du. Âlem le rin efen di si (sal lal la hü aley hi ve sel lem), şan-
lı Es hâ bı na; “Var lı ğım kud re t elinde bu lu nan Al la hü te âlâ ya 
ye min ede rim ki, kar şı laş tı ğı mız sı kın tı lar, üze ri niz den mu-
hak kak kal dı rı la cak ve siz ler fe râ ha çı ka rı la cak sı nız” bu yu-
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ra rak, on la ra sab ret me le ri ni tav si ye et ti ve za fe rin, ina nan la ra âit 
ola ca ğı nı müj de le di. Bu müj de yi alan kah ra man sa hâ bî ler, aç lık, 
kıt lık gi bi sı kın tı la rı unu tup can la, baş la ça lış tı lar. Hen dek ten bir 
müş ri kin bi le geç me si ne mey dan ver me di ler. 

Es hâb-ı ki râ mın ön de ge len le rin den Sa’d bin Mu’âz haz ret le-
ri, bü yük bir kah ra man lık gös te re rek sa va şı yor du. Sa vaş sı ra sın da, 
Hib bân bin Kays bin Ara ka ad lı bir müş ri kin at tı ğı ok ile ko lun dan 
ya ra lan dı. Ok, atar da ma ra isa bet edip, çok kan kay bı na se beb ol-
du. Hazret-i Sa’d, ya ra lı bir hâl de, et râ fın da ki le rin ka nı dur dur mak 
için uğ raş tık la rı nı gö re rek, du ru mu nun cid dî ol du ğu nu an la dı ve; “Yâ 
Rab bî! Ku reyş har be de vam ede cek se, ba na ömür ih san ey le. Çün kü 
se nin Resûlü ne ezi yet eden, O’nu ya lan la yan bu müş rik ler le sa vaş-
mak tan hoş lan dı ğım ka dar, baş ka hiçbir şey den hoş lan mı yo rum. 
Eğer ara mız da ki harb so na eri yor sa, be ni şe hîd lik mer te be si ne yük-
selt. Fa kat, Benî Ku rey zâ’nın âkı be ti ni gör me den rû hu mu kab zet-
me” di ye rek duâ et ti. Du âsı ka bul olu nup, ka nı ke sil di.

Es hâb-ı ki râm ara sın da çar pı şı yor gö rü nen Ab dul lah bin Übey 
gi bi mü nâ fık lar ise, gâyet ağır dan alı yor, ile ri hat la ra yak laş mı yor-
lar dı. Ay rı ca, mü câ hit le rin mo ral le ri ni boz mak için el le rin den ge le-
ni ya pı yor; “Mu ham med si ze, Kay ser ve Kis râ’nın ha zî ne le ri ni vaad 
edip du ru yor. Hâl bu ki, şu an da hen dek için de hap sol mu şuz. Kor-
ku muz dan ab dest boz ma ğa bi le gi de mi yo ruz. Al lah ve Re sû lü, bi zi 
al dat mak tan baş ka bir şey yap mı yor, vâ det mi yor!...” di ye rek fit ne 
çı kar ma ya ça lı şı yor du. Sı kış tık la rı za man, ev le ri ne düş ma nın sal dı-
ra bi le ce ği ni ba ha ne edip va zi fe yer le ri ni ter ke di yor lar dı. Mü nâ fık la-
rın bu ha re ket le ri de ay rı bir dert ve ay rı bir sı kın tı olu yor du.

Müş rik or du su, bir an ön ce ne tî ce ye var mak için bü tün gü cü nü 
har cı yor, fa kat şe ref i sa hâ bî le rin kah ra man ca mü dâ fâ ala rı kar şı-
sın da, hiçbir var lık gös te re mi yor du. En çok sal dır dık la rı yer, dar ge-
çit idi. Sev gi li Pey gam be ri miz, bu ra dan ay rıl mı yor, Es hâ bı nı sa va şa 
teş vik edi yor du. Pey gam ber efen di mi zin ya nı ba şın da harb et mek 
şe re fi ne ka vuş mak is te yen Es hâb-ı ki râm, ga zâ mey da nın da gö rül-
me miş kah ra man lık lar gös te ri yor lar dı. Bir ara müş rik le rin, şid det li 
bir ok atı şı na baş la dık la rı gö rül dü. Bü tün he def, Kâ ina tın sul tâ nı nın 
bu lun du ğu ça dır idi. 

Sev gi li Pey gam be ri mi zin mü bâ rek vü cut la rı nı bir zırh ör tü yor du. 
Mü bâ rek baş la rın da ise miğ fer le ri var dı. Ça dı rın önün de dim dik du-
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ru yor lar, har bin sey ri ne gö re Es hâ bı na emir ler ve ri yor lar dı. Müş rik ler, 
bâ zan en za yıf gö rü nen ye re bir den yük le ni yor lar, mü bâ rek sa hâ bî ler 
ora ya ko şup, din düş man la rı nı püs kür tün ce ye ka dar, aşk ile çar pı-
şı yor lar dı. Bu gö rül me miş mü câ de le pek şid det li olu yor, kah ra man 
sa hâ bî ler, çar pış mak tan, yan ta ra fa ba ka cak za man bu la mı yor lar dı. O 
gün, sa bah la baş la yan bu mü câ de le, geç sa at le re ka dar de vam et ti. 
Na maz va kit le ri gel dik çe, şan lı sa hâ bî ler; “Yâ Re sû lal lah! Na ma zı mı-
zı kı la ma dık” di yor lar, âlem le rin efen di si, Kâ ina tın sul tâ nı, bü yük bir 
üzün tü için de; “Val la hi ben de kı la ma dım” bu yu ru yor lar dı. 

Yat sı sı ra la rın da, ibâ det le ri ni yap tır ma yan müş rik sü rü sü nü, pek 
şid det li bir sal dı rı ile ge ri ye püs kür tüp, da ğıt tı lar. Bu da ğı nık lık tan 
kur tu la ma yan Ku reyş li ler ve Ga ta fan lar, ge ce yi ge çir mek üze re ka-
rar gâh la rı na çe kil di ler. Mü ca hid ler de sev gi li Pey gam be ri mi zin ça-
dı rı na doğ ru yü rü dü ler. O za man, âlem le re rah met ola rak gön de ri len 
Fahr-i âlem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz, bed duâ et mek 
âdet-i şe rîf e ri de ğil iken, na maz için da ya na ma mış lar; “On lar, na-
sıl gü neş ba tın ca ya ka dar uğ raş tı rıp bi zi na ma zı mız dan alı-
koy du lar ise, Al la hü te âlâ da on la rın ev le ri ne, ka rın la rı na ve 
ka bir le ri ne ateş dol dur sun!” bu yu ra rak, müş rik le re bed du âda 
bu lun du lar. Ka za ya ka lan öğ le, ikin di ve ak şam na maz la rı nı kıl dık-
tan son ra, yat sı na ma zı nı kıl dır dı lar.

Müş rik ler, İs lâm’ı ta ma men or ta dan kal dır mak için yap tık la rı bu 
mü câ de le le rin den son ra, Müs lü man la rın gün düz mağ lûb edi le me-
ye ce ği ni an la dı lar. On la ra gö re tek çâ re ay nı şid det le ge ce bas kın-
la rı ter tip le mek ti. Müs lü man lar an cak bu şe kil de ye ni le bi lir di. Bu 
ka rar la rı nı he men tat bî ka ta ko yup, Ya hu di Ku rey zâ oğul la rıy la bir-
lik te ge ce bas kın la rı yap ma ya baş la dı lar. As ker le ri ni grup la ra ayı ran 
müş rik ler, nö bet ve sı ra ile hü cû ma ge çi yor lar dı. Bu hâl gün ler ce 
de vam et ti. Baş ta sev gi li Pey gam be ri miz ve kah ra man Es hâb-ı ki-
râm; aç, uy ku suz, yor gun ol duk la rı hâl de mü dâ faa ya de vam et ti ler. 
Hiçbir düş man as ke ri ni hen dek ten bu ta ra fa ge çir me di ler. Can la 
baş la ya pı lan bu savunma, da ha ön ce ya pı lan bü tün ga zâ lar dan da-
ha kor ku lu, da ha şid det li, da ha sı kın tı lı ve da ha zah met li idi.

Gün ler dir çar pış mak ta olan müş rik ler de, yi ye cek sı kın tı sı baş 
gös ter me ye baş la dı. At ve de ve le ri de, yer de bir tu tam ku ru ot bu-
la ma dık la rı için, öl me ye baş la mış tı. Bu se bep le müş rik le rin ku man-
da nı, Dı râr bin Hat tâb ku man da sın da bir bir li ği, Ku rey zâ Ya hu di le-
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ri ne er zak te’mi ni için gön der miş ti. Küf â ra her şey le ri ni fe dâ eden 
Ya hu di ler, der hâl yir mi de ve yü kü buğ day, ar pa, hur ma ve hay van lar 
için sa man yük le yip teslîm et ti ler. Dı râr, as ker le ri ile se vinç için de 
dö ner ken, Ku ba ya kın la rın da bir grup sa hâ bî ile kar şı laş tı lar. Kah ra-
man Es hâb, der hâl hü cum et ti. Kan lı bir çar pış ma dan son ra, müş-
rik le ri ka çır ta rak yük lü de ve le ri Pey gam ber efen di mi ze teslîm et ti ler 
ve çok du âya maz har ol du lar.

Kâ ina tın sul tâ nı (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz, bir aya 
ya kın de vam eden bu şid det li çar pış ma da, pek güç du rum lar da ka lan 
kah ra man Es hâ bı na acı yor, on la ra, ba ba la rın dan kat kat faz la şef-
kât gös te ri yor du. Şan lı Es hâ bı nın gös ter di ği bu in san üs tü gay ret le re 
kar şı, ken di si mü bâ rek al nı nı top ra ğa ko yu yor, on lar için Al la hü te-
âlâ ya şöy le yal va rı yor du: “Ey dar da ka lan la rın im dat la rı na ye ti-
şen! Ey muh taç ve çâ re siz kal mış la rın du âsı na icâ bet eden 
Al lah’ım! Be nim ve Es hâ bı mın hâl le ri ni mu hak kak gö rü yor ve 
bi li yor sun. Yâ Rab bî! Sen küf â rı he zî me te uğ rat, iç le ri ne tef-
ri ka dü şür ve on la ra kar şı bi ze nus ret ver, za fer ih sân ey le!..” 

Sev gi li Pey gam be ri miz, bu du âsı nı, son gün ler de sık sık tek rar-
lı yor du.

Müş rik ler, kıt lı ğın da ver di ği ız dı rap lar dan do la yı, bir an ön ce 
müs lü man la rı or ta dan kal dır mak için, bü tün güç le ri ni har cı yor lar dı. 
Böy le çar pış tık la rı bir ak şam, müş rik or du sun dan, kal bi ne İs lâm’ın 
sev gi si düş müş bir kim se, Pey gam ber efen di mi zin huzûru na gel-
di. Bu, Ga ta fan kabîle sin den Nu’aym bin Mes’ûd idi. Sev gi li Pey-
gam be ri mi ze; “Yâ Re sû lal lah! Ben, Al la hü te âlâ nın bir ol du ğu nu ve 
se nin hak pey gam ber ol du ğu nu tas dik et mek için gel dim. Hamd 
ol sun Müs lü man ol mak la şe ref en dim. Şim di ye ka dar si ze kar şı çar-
pış mış tım. Bun dan son ra da küf â ra kar şı çar pı şa ca ğım. Ba na ne 
em re der se niz yap ma ğa ha zı rım! Yâ Re sû lal lah! Be nim müs lü man 
ol du ğu mu kav mim da hî bil mi yor” de di. 

Re sûl-i ek rem efen di miz; “Bu küf â rın ara sı na gi rip, tef ri ka 
so ka rak bir bir le rin den ayır ma ğa ça lı şa bi lir mi sin?” bu yur-
du lar. O da; “Yâ Re sû lal lah! Al la hü te âlâ nın yar dı mı ile on la rı bir bi-
rin den ayı ra bi li rim. Yal nız, her ne di ler sem söy le me ğe izin var mı?” 
di ye su âl et ti. Efen di miz de; “Harp hi le dir, is te di ği ni söy le ye-
bi lir sin” bu yur du lar.

Nu’aym bin Mes’ûd haz ret le ri, ön ce Ku rey zâ Ya hu di le ri nin ya nı-
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na va rıp; “Be nim si ze kar şı olan sev gi mi bi lir si niz. Yal nız bu ko nu-
şa cak la rı mız ara mız da kal sın, hiç kim se bil me sin!” de di. Ya hu di ler 
de; “Hiç kim se bil me ye cek tir?” di ye rek ye mîn et ti ler. Bu nun üze ri ne 
Hazret-i Nu’aym; “Şu ada mın (Pey gam ber efen di mi zin) işi, mu hak-
kak bir be lâ dır. O’nun, Nâ dir ve Kaynukâ oğul la rı na yap tı ğı nı bi li yor-
su nuz. On la rı, yurt la rın dan yu va la rın dan sü rüp çı kar dı ğı nı, he pi niz 
de gör dü nüz. Şim di, Ku reyş li ler ve Ga ta fan lar ge lip Müs lü man lar la 
çar pış mak ta lar, siz de on la ra yar dım et mek te si niz. Gün ler ce çar pış-
tı ğı mız hâl de, da ha bir ne tî ce ye va ra ma dık. Böy le de vam eder se, 
mu hâ sa ra uza ya ca ğa ben ze mek te dir. 

Ku reyş li ler ve Ga ta fan la rın mal la rı, mülk le ri, yurt la rı, ço cuk la rı, 
si zin gi bi bu ra da de ğil dir. Bu harp te eğer fır sat bu lur da gâ lib ge lir-
ler se ga nî met le ri top lar gi der ler. Şâyet mağ lûb olur lar sa çe kip gi-
der ler, si zi, on lar la baş ba şa bı ra kır lar. Hâl bu ki, si zin Müs lü man lar la 
ba şa çı ka cak ne gü cü nüz, ne de kuv ve ti niz var. Har bin şu an da ki 
du ru mu ise, Müs lü man la rın za fe re ka vu şa ca ğı nı gös ter mek te dir. 
Tah min et ti ğim gi bi olur sa, Müs lü man lar si zi kı lıç tan ge çir me den 
bı rak maz lar. Onun için ace le bir ted bir al ma mız lâ zım dır!...” de di.( 244)

Bu söz le ri bü yük bir he ye can ve kor ku ile din le yen Ya hu di ler, 
Hazret-i Nu’aym’ın, ken di le ri ni bu de re ce dü şün me sin den do la yı 
çok mem nun kal dı lar ve; “Sen bi ze dost lu ğu nu lâ yı kıy la gös ter din. 
Bi ze, na sıl bir ted bir al mak lâ zım gel di ği ni de söy le” de di ler. Bu nu 
bek le yen Nu’aym bin Mes’ûd; “Doğ ru su şu dur ki; Ku reyş ve Ga ta-
fan eş râ fın dan bâ zı la rı nı re hin al ma dık ça, müs lü man lar la as lâ har-
be gir me yin! Re hi ne ler si zin ya nı nız da ol du ğu müd det çe, harb den 
ka çıp gi de mez ler!” de di. Bu nun da pek gü zel bir ted bir ol du ğu nu 
ka bul eden Ya hu di ler, ona, te şek kür edip, iz zet ik râm da bu lun du lar.

Hazret-i Nu’aym, Ya hu di ler den ay rı lıp doğ ru ca Ku reyş ka rar gâ-
hı na var dı. Ku man dan la rı na; “Be nim Mu ham med’e olan düş man lı-
ğı mı ve siz le ri de ne ka dar çok sev di ği mi bi lir si niz, öğ ren di ğim bir 
şe yi, dost lu ğu mu zun îcâ bı, si ze ulaş tır ma yı bü yük bir va zi fe bil-
dim. Yal nız, bu söy le ye cek le ri mi hiç kim se ye du yur ma ya ca ğı nı za 
söz ve rip ye mîn et me li si niz!” de di. On lar da ye mîn edip me rak la; 
“Söy le, se ni din li yo ruz” de di ler. “Ha be ri niz ol sun ki, Ku rey zâ Ya hu-
di le ri, si zin le it ti fak et tik le ri ne piş man ol muş lar ve Mu ham med’e 

244) İbni Hişâm, es-Sire, II, 228; Vâkıdî, el-Megâzî, I, 481; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, III, 
433; Kettânî, et-Terâtîbü’l-idâriyye, I, 543.
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ha ber gön der miş ler: “Ku reyş ten ve Ga ta fan la rın ile ri ge len le rin den 
bo yun la rı nı vur mak üze re re hi ne ler alıp sa na teslîm ede lim. Son ra 
se nin le bir lik olup müş rik le rin kö kü nü ka zı yın ca ya ka dar çar pı şa-
lım! Yal nız, kar deş le ri miz Nâ dir oğul la rı nı af e dip yurt la rı nı ba ğış la-
ma lı sın!” de miş ler. Mu ham med de, Ya hu di le rin bu is tek le ri ni ka bul 
et miş! Eğer Ya hu di ler, siz den re hi ne is ter se, sa kın ka bul et me yin, 
hep si ni öl dü re cek ler! Sa kın bu söy le dik le ri mi kim se duy ma sın!...” 
de di. Ku reyş li ler, bu mü him ha ber den do la yı Hazret-i Nu’aym’a çok 
te şek kür edip il ti fat gös ter di ler.

Nu’aym bin Mes’ûd ora dan ay rı lıp, Ga ta fan la rın ya nı na gel di. 
Ku reyş li le re an lat tık la rı nı on la ra da söy le di.

Bir gün son ra Ku reyş ku man da nı, Ku rey zâ oğul la rı na; “Ar tık bu-
ra da dur mak bi zim için çok güç leş ti. Zî râ ha va so ğuk, hay van la rı mız 
aç lık tan kı rı lıp git mek te dir. Bu ge ce iyi bir ha zır lık ya pıp, ya rın hep 
bir lik te şid det li bir hü cû ma ge çe lim” di ye ha ber gön der di. Ya hu di ler 
de; “Biz, hem Cu mar te si gü nü harp et me yiz hem de si zin le be ra ber 
sa vaş ma ya ka tı la bil me miz için, ile ri ge len le ri niz den bir çok kim se yi 
bi ze re hin ola rak ver me niz lâ zım. Eğer mu hâ sa ra müd de ti uzar ve 
siz âciz ka lıp mem le ke ti ni ze gi der se niz, bi zi Mu ham med’e teslîm 
et miş olur su nuz. Şâyet, re hin ve rir se niz, bi zi bı ra kıp git mez si niz!...” 
de di ler. Bu ha ber, Ku reyş ku man da nı na ulaş tı ğı za man; “Nu’aym 
bin Mes’ûd’un sö zü doğ ru imiş!” de di ve Ya hu di le re tek rar ha ber 
gön de rip; “Biz si ze, bir tek ada mı mı zı bi le re hin ola rak ver me yiz. 
Eğer, ya rın ge lip bi zim le be ra ber harb eder se niz ne âlâ, yok sa biz 
yur du mu za gi de riz. Siz de Mu ham med ve Es hâ bı ile baş ba şa ka lır-
sı nız!...”’ de di ler. 

Bu nu işi ten Ku rey zâ Ya hu di le ri, Nu’aym’ın sö zü nün doğ ru çık tı-
ğı nı dü şü nüp; “Bu du rum da, biz de si zin le bir lik olup Müs lü man la ra 
kar şı sa vaş ma yız...” de di ler. Böy le ce her iki ta ra fın da kalb le ri ne 
kor ku düş tü.( 245)

Pey gam ber efen di mi ze, Ceb râ il (aley his se lâm) ge lip; Al la hü te-
âlâ nın, müş rik le ri ka sır ga ile pe ri şân ede ce ği ni müj de le di. Bu nun 
üze ri ne Âlem le rin efen di si, mü bâ rek diz le ri üze ri ne ge lip, mü bâ-
rek el le ri ni uza ta rak; “Al lah’ım! Ba na ve Es hâ bı ma acı dı ğın dan 
do la yı sa na şük re de rim” di ye rek, Al la hü te âlâ ya şük ran la rı nı ar-

245) İbni Hişâm, es-Sire, II, 228; Vâkıdî, el-Megâzî, I, 481; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, III, 433.
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zet ti ler. Son ra kah ra man Es hâ bı na müj de yi bil dir di ler.

O ge ce Cu mar te si ge ce si idi. Or ta lı ğı müt hiş bir ka ran lık kap la-
mış, göz gö zü gör mü yor du. Der ken şid det li bir ayaz ve ar ka sın dan 
çok kuv vet li bir rüz gâr es me ye baş la dı. Bu ge ce yi, Hu zey fe-t-üb nü 
Ye mân haz ret le ri şöy le an lat tı:

“Öy le bir ge ce de bu lu nu yor duk ki, o za ma na ka dar on dan da ha 
ka ran lık bir ge ce gör me miş tik. Bu şid det li ka ran lık la bir lik te, gök 
gü rül tü sü nü an dı ran bir gü rül tüy le kor kunç bir rüz gâr da es me ye 
baş la mış tı. Bu sı ra da, müş rik or du su nun te lâ şa ve kor ku ya ka pı lıp, 
ken di ara la rın da an laş maz lı ğa düş tük le ri ni Pey gam ber efen di miz 
bi ze ha ber ver di. Biz, şid det li so ğuk tan, aç lık tan ve ge ce nin deh-
şe tin den aya ğa kal ka mı yor, ol du ğu muz yer de üze ri mi ze bir şey ler 
ör te rek bek li yor duk.

Re sû lul lah na ma za dur du ve ge ce nin bir kıs mı nı na maz kı la rak 
ge çir dik ten son ra, bi ze doğ ru dö ne rek şöy le bu yur du: “İçi niz den, 
müş rik or du su nun ya nı na gi dip, du rum la rı nı in ce le ye rek, ba-
na ha ber ge ti re cek olan var mı dır? Bu ha be ri ge ti re nin Cen-
net te ba na ar ka daş ol ma sı nı Al la hü te âlâ dan di le ye yim.” 
Ora da bu lu nan lar şid det li aç lık ve so ğuk tan aya ğa kal ka ma dı. Son ra 
Re sû lul lah efen di miz, be nim ya nı ma gel di. So ğuk tan ve aç lık tan iki 
di zim üze ri ne çö küp bü zü le rek otu ru yor dum. Re sû lul lah efen di miz 
ba na do ku na rak; “Sen kim sin?” bu yur du. “Ben Hu zey fe’yim yâ Re-
sû lal lah” de dim. Re sû lul lah efen di miz; “Git şu ka vim ne ya pı yor 
bir bak! Ya nı ma dö nüp ge lin ce ye ka dar on la ra, ok ve taş at-
ma, mız rak ve kı lıç vur ma. Sen be nim ya nı ma dö nüp ge lin ce-
ye ka dar, ne so ğuk tan, ne sı cak tan za rar gör me ye cek sin, esir 
edi lip, iş ken ce ye de uğ ra ma ya cak sın” bu yur du. 

Kı lı cı mı ve ya yı mı al dım, git mek üze re ha zır lan dım. Re sû lul lah 
efen di miz, be nim için; “Al lah’ım, onu önün den-ar dın dan, sa ğın-
dan-so lun dan, üs tün den-al tın dan ko ru” di ye rek duâ bu yur du.

Müş rik le re doğ ru yü rü me ye baş la dım. San ki ha mam da yü rü yor 
gi biy dim. Val la hi içim de ne bir kor ku, ne bir üşü me, ne de bir ür per-
ti var dı. Ni hâyet müş rik le rin or du gâ hı na var dım. Ku man dan la rı ve 
ile ri ge len le ri bir si per de ateş yak mış lar, ısı nı yor lar dı. Ebû Süf yân; 
“Bu ra dan çe kip git me li” di yor du. He men ak lı ma, onu ora da öl dür-
mek gel di. Ok çan tam dan bir ok çı ka rıp, ya yı ma yer leş tir dim. Ate şin 
ışı ğın dan fay da la na rak onu vur mak is te dim. Tam ata ca ğım sı ra da, 
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Re sû lul lah’ın; “Be nim ya nı ma dö nüp ge lin ce ye ka dar, bir hâ-
di se çı kart ma ya cak sın” bu yur du ğu nu ha tır la dım ve öl dür mek ten 
vaz geç tim. Bun dan son ra, ken dim de kuv vet li bir ce sa ret bul dum. 
Müş rik le rin ya nı na so ku lup ate şin ba şı na otur dum. 

Gö rül me miş de re ce de ki şid det li rüz gâr ve Al la hü te âlâ nın gö-
rül me yen or du su (me lek ler), on la ra ya pa ca ğı nı ya pı yor du. Rüz gâr da, 
kap ka cak la rı dev ri li yor, ateş le ri ve ışık la rı sö nü yor, ça dır la rı baş la rı na 
yı kı lı yor du. Bir ara, müş rik or du su nun ku man da nı Ebû Süf yân aya-
ğa kal kıp; “İçi niz de göz cü ler ve ca sus lar bu lu na bi lir, dik kat edi niz, 
her kes ya nın da ki nin kim ol du ğu na bak sın! Her kes ya nın da otu ra nın 
eli ni tut sun” de di. Ebû Süf yân, ara la rı na bir ya ban cı nın gir di ği ni se-
zer gi bi ol muş tu. He men el le ri mi uza tıp, sa ğım da ve so lum da bu-
lu nan iki ki şi nin el le rin den tu tup, on lar dan ön ce isim le ri ni sor dum. 
Böy le ce ta nın ma mı en gel le dim. 

Ni hâyet Ebû Süf yân, or du su na şöy le hi tâb et ti: “Ey Ku reyş li ler! 
Siz du ru la cak bir yer de de ğil si niz. At lar, de ve ler kı rıl ma ğa baş la-
dı. Kıt lık her ta ra fı sar dı. Rüz gâr dan ba şı mı za ge len le ri gö rü yor su-
nuz. He men göç edip gi di niz! İş te ben gi di yo rum!” di ye rek de ve si ne 
bin di. Müş rik or du su pe ri şân bir hâl de top la nıp, Mek ke’ye doğ ru 
ha re ket et ti. Üzer le ri ne kum ve ça kıl ya ğı yor du.( 246)

Müş rik or du su çe kip gi din ce, ben de Re sû lul lah efen di mi zin ya-
nı na doğ ru yü rü düm. Yo lun ya rı sı na gel di ğim de kar şı ma yir mi ka-
dar be yaz sa rık lı sü vâ ri (me lek ler) çık tı. Ba na; “Re sû lul lah’a ha ber 
ver. Al la hü te âlâ düş ma nı pe ri şân et ti...” de di ler. Re sû lul lah 
efen di mi zin ya nı na dön dü ğüm de, bir ki lim üze rin de na maz kı lı yor-
du. Fa kat ben dö ner dön mez, git me den ön ce ki üşü me ve tit re me 
hâ lim tek rar baş la mış tı. Re sû lul lah efen di miz, na maz dan son ra, ne 
ha ber ge tir di ği mi sor du. Ben de, müş rik le rin içi ne düş tük le ri pe ri-
şân hâ li ve çe kip git tik le ri ni ha ber ver dim. Re sû lul lah bu ha be re çok 
se vin di ler ve gü lüm se di ler. Gün ler dir uy ku suz duk. Pey gam be ri miz, 
be ni de ya nı na alıp, üze rin de ki ki li min bir ucu nu üze ri me ört tü. O 
ge ce bu şe kil de sa bah la dık. Se her vak tin de Re sû lul lah be ni uyan-
dır dı. Sa bah olun ca, müş rik or du sun dan eser kal ma mış tı. On lar, 
Mek ke’ye yak la şın ca ya ka dar peş le rin den şid det li bir rüz gâr es ti ve 
ar ka la rın dan da hep tek bir ses le ri işit ti ler.

246) Vâkıdî, el-Megâzî, I, 489.
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Ku reyş müş rik le ri, ka rar gâh la rı nı ter ke dip ka çın ca, on la ra uyup 
ge len di ğer müş rik ka bî le ler de Me dî ne’yi ter ket ti ler. Unu ta ma ya-
cak la rı çok bü yük bir mağ lû bi ye tin ke der ve üzün tü sü ne bo ğul du-
lar. On lar bu he zî me te uğ rar ken, Kâ ina tın efen di si (sal lal la hü aley hi 
ve sel lem) ve şan lı Es hâ bı (ra dı yal la hü an hüm), Al la hü te âlâ ya şü-
kür sec de si ne ka pa nı yor lar, hamd edip, şük ran la rı nı ar ze di yor lar dı. 
Mü câ hit ler; “Al la hü ek ber! Al la hü ek ber!...” sa dâ la rı ara sın da, nûr lu 
Me dî ne’nin yo lu nu tut tu lar. Me dî ne so kak la rı, bir an da ço cuk la rın 
is ti lâ sı na uğ ra mış, Kâ ina tın sul tâ nı nı ve mü bâ rek ba ba la rı nı, am ca-
la rı nı, da yı la rı nı, ağa bey le ri ni kar şı la ma ya çık mış lar dı. Pey gam ber 
efen di miz de, te bes süm bu yu ra rak on la ra kar şı lık ve ri yor du...

Hen dek ga zâ sın da al tı şe hîd ve ril miş ti... Bu ga zâ hak kın da Al-
la hü te âlâ, âyet-i ke rî me ler de me âlen bu yu ru yor ki: “Al la hü te âlâ 
(Hen dek sa va şın da ki) o kâ fir le ri, hiçbir hay ra, za fe re ka vu şa-
ma dık la rı hâl de, öf e le riy le ge ri çe vir di. Böy le ce Al la hü te-
âlâ, (me lek ler ve rüz gâr ile) mu ha re be de (mu vaf ak ol ma la rı için), 
mü min le re kâ fi ol du. Al la hü te âla nın her şe ye gü cü ye ter. O, 
her şe ye gâ lip tir.”( 247) 

“Ey îmân eden ler! Al la hü te âlâ nın üze ri niz de ki nîmet le-
ri ni ha tır la yı nız. Ha ni si ze (Hen dek sa va şın da) or du lar sal dır-
mış tı da, biz on la rın üze ri ne bir rüz gâr ve si zin gör me di ği-
niz (me lek ler den) or du lar gön der miş tik...”( 248) 

Bu sa vaş tan son ra sev gi li Pey gam be ri miz; “Ar tık nö bet si-
zin dir. Bun dan son ra Ku reyş si zin üze ri ni ze ge le mez” bu-
yur du lar.

BENÎ KUREYZÂ GAZÂSI
Re sûl-i ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz, Me dî ne-i 

mü nev ve re ye dö nün ce, Hazret-i Âi şe vâ li de mi zin evi ne gel di. Si-
lâh la rı nı ve zır hı nı çı kar dı. Mü bâ rek vü cû du toz lan mış tı. Yı kan dı. 
O an da Hazret-i Dıh ye sûre tin de, üze rin de zır hı ve si lâh la rı ol du-
ğu hâl de bir sü vâ ri gel di. Bu Ceb râ il (aleyhisselâm dı.) Pey gam ber 
efen di miz ya nı na var dı ğın da; “Ey Al la hü te âlâ nın Re sû lü! Ce nâb-ı 
Hak, Ku rey zâ oğul la rı nın üze ri ne he men yü rü me ni sa na em re di yor!” 
di ye rek em ri teb liğ et ti. Kâ ina tın sul tâ nı, Hazret-i Bi lâl’i ça ğır ta rak, 

247) Ahzab sûresi, 33/25.

248) Ahzab sûresi, 33/ 9.
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Es hâb-ı ki râ ma du yur mak üze re şu em ri ni ver di: “Ey Eshâbım! 
Kal kı nız, at la rı nı za, de ve le ri ni ze bi ni niz! İtâ at eden ler, ikin-
di na ma zı nı Ku rey za oğul la rı nın yur dun da kıl sın lar!”

Ha bîb-i Ek rem efen di miz, he men zır hı nı gi yip kı lı cı nı ku şan dı. 
Miğ fe ri ni mü bâ rek baş la rı na ge çi rip, kal ka nı nı sır tı na, mız ra ğı nı eli-
ne al dı. Son ra atı na bin di. Es hâ bı nın ara sı na va rıp, Hazret-i Ali’ye 
İs lâm san ca ğı nı ve re rek, ön cü kuv vet ola rak Ku rey zâ Ya hu di le ri nin 
ka le si ne gön der di ler. Her za man ol du ğu gi bi Ab dul lah ib ni Üm mi 
Mek tûm’u Me dî ne’de ve kil bı rak tı lar.( 249)

Şan lı Es hâb, sev gi li Pey gam be ri mi zi or ta la rı na ala rak, Me dî-
ne’den; “Al la hü ek ber! Al la hü ek ber!” tek bir le ri ara sın da ay rıl dı lar. 
Yol da Gan mo ğul la rı ile kar şı laş tı lar. Si lâh la rı nı ku şan mış ola rak, 
Re sû lul lah efen di mi zi bek li yor lar dı. Pey gam ber efen di miz on la ra; 
“Si ze kim se rast la dı mı?” bu yur du. On lar  da; “Yâ Re sû lal lah! Bi-
ze Dıh ye-i Kel bî rast la dı. Eğer li be yaz bir ka tır üze ri ne bin miş ti. O 
ka tı rın üze rin de at las tan bir ka di fe var dı” de di ler. Sev gi li Pey gam-
be ri miz, on la ra; “Bu Ceb râ il’dir. Be nî Ku rey zâ’ya gön de ril di. 
On la rın ka le le ri ni sars sın ve kalb le ri ne kor ku at sın di ye...” 
bu yur du lar. Ku rey zâ Ya hu di le ri nin ka le si ne va rın ca ya ka dar, İs lâm 
or du sunun sa yı sı üç bi ni bul muş tu.

Hazret-i Ali, İs lâm san ca ğı nı Ku rey zâ Ya hu di le ri nin ka le si önü ne 
dik ti. Bu nu gö ren Ya hu di ler, Pey gam ber efen di miz aley hin de söz ler 
sar fet ti ler. Hazret-i Ali gi dip du ru mu efen di mi ze an lat tı. Re sûl-i ek-
rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) üç bin as ker ile ora yı teş rif et tik ten 
son ra, mer ha met le rin den on la rı İs lâm’a dâvet et ti ler. Ya hu di ler, bu 
gü zel tek li fi ka bul et me di ler. 

Sev gi li Pey gam be ri mi zin; “Öy le ise, Al la hü te âlâ ve Re sû lü-
nün em ri ne bo yun eğe rek ka le den inip teslîm olu nuz” emr-i 
şe rî fi ni de red det ti ler, Bu nun üze ri ne Âlem le rin efen di si, ok çu la rın 
üs tâ dı Sa’d bin Ebî Vak kâs haz ret le ri ne; “Ey Sa’d! İler le ve on la rı 
oka tut!” bu yur du. Hazret-i Sa’d ve di ğer ok çu lar, sa dak la rın daki 
ok la rı, tek bir sa dâ la rı ara sın da Ya hu di ka le si ne at ma ya baş la dı lar. 
On lar da ok ve taş atış la rıy la ce vap ve re rek, çar pış ma yı baş lat tı lar.

Müs lü man la rın za yıf du rum la rın da, ar ka dan vu ran ve ha sed le-

249) İbni Hişâm, es-Sire, II, 234; Vâkıdî, el-Megâzî, I, 497; İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 74; 
Süheylî, Ravzü’l-ünüf, III, 436.
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rin den Mu ham med (aley his se lâm)ın pey gam ber li ği ni ka bul et me-
yen bu Ya hu di gü rû hu nun ka le ka pı sı nı açıp da mey da na çı ka cak 
ce sa ret le ri yok tu.

Harp, mu hâ sa ra hâ lin de de vam edi yor du, İs lâm as ke ri ara sın-
da bu lu nan mü nâ fık lar da ka le ye giz li ce ha ber gön de re rek; “Sa kın 
teslîm ol ma yı nız! Me dî ne’den git me ni zi is ter ler se bi le ka bul et-
me yi niz! Eğer çar pış ma ya de vam ede cek olur sa nız, biz si ze bü tün 
gü cü müz le yar dım eder, hiçbir şe yi mi zi siz den esir ge me yiz. Şâyet 
si zi Me dî ne’den çı ka rır lar sa, biz de si zin le be ra ber çı kıp gi de riz!...” 
di yor lar dı. Bu ha ber ile mü nâ fık la rın yar dı mı nı bek le yen Ya hu di ler, 
mü dâ faaya ye ni bir azim ve ümid le de vam et ti ler. Mu hâ sa ra uza dı, 
bir aya yak laş tı ğı hâl de mü nâ fık lar dan yar dım gel me di. Kalb le ri ne 
kor ku dü şüp, and laş ma is te dik le ri ni bil dir di ler.

And laş ma yı yap mak üze re, Neb bâş bin Kays is min de ki Ya hu-
di, Re sû lul lah efen di mi zin huzûru na ge lip; “Yâ Mu ham med! Nâ di-
ro ğul la rı na gös ter di ği niz mer ha me ti bi ze de gös te ri niz. Ma lı mız ve 
si lâh la rı mız se nin ol sun! Ye ter ki ka nı mı zı dök me yi niz. Ço cuk la rı mız 
ve ka dın la rı mız la be ra ber yur du muz dan çık ma mı za mü saa de edi-
niz. Si lâh hâ ri cin de her ai le için bir de ve yü kü gö tür me mi ze de izin 
ve ri niz!...” de di. Âlem le rin efen di si; “Ha yır, bu tek li fi ka bul ede-
mem!” bu yur du lar. Bu de fa da; “Ma lı gö tür mek ten vaz geç tik. Ka-
nı mı zı dök me yin! Ka dın la rı ve ço cuk la rı mı zı gö tür me ye izin ve rin!” 
de di. Sev gi li Pey gam be ri miz; “Ha yır! Ka yıt sız ve şart sız hük-
mü me bo yun eğ mek ten, itâ at edip teslîm ol mak tan baş ka 
çâ re niz yok tur!” bu yur du. Neb bâş Ya hu di si, pe ri şân bir hâl de ka-
le ye dö nüp ko nuş ma la rı nak let ti. Ku rey zâ oğul la rı, bu de fa bü yük bir 
ye’s ve üzün tü ye gark ol du lar.( 250)

Li der le rin den Ka’b bin Esed, in sa fa ge lip kav mi ne şu iti raf a ve 
tek lif e bu lun du: “Ey kav mim! Gör dü ğü nüz gi bi, ba şı mı za bü yük bir 
fe lâ ket ge lip çat mış bu lu nu yor. Bu du rum da si ze, üç na si ha tim ola-
cak. Bun lar dan is te di ği ni zi se çip, ona gö re ha re ket ede bi lir si niz! 
Bi rin ci si; Şu Zât’a tâ bi olup, pey gam ber li ği ni ka bul ede lim! Val la hi 
O’nun, Al lah ta ra fın dan gön de ri len ve ki tap la rı mız da va sıf a rı nı gör-
dü ğü müz pey gam ber ol du ğu nu he pi miz bi li yo ruz. Eğer O’na îmân 
ede cek olur sak, kan la rı mız, ço cuk la rı mız, ka dın la rı mız ve mal la rı mız 

250) Vâkıdî, el-Megâzî, I, 460.
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kur tul muş olur. Bi zim O’na tâ bi ol ma ma mı zın tek se be bi, Arab la ra 
kar şı duy du ğu muz kıs kanç lık ve O’nun İs râ ilo ğul la rın dan ol ma yı şı-
dır. Hâl bu ki, bu Al lah’ın bi le ce ği bir iş tir. Ge li niz, O’na tâ bi ola lım!...” 
Ya hu di ler hep bir den kar şı çık tı lar ve; “Ha yır! Biz, bu nu ka bul et me-
yiz ve biz den baş ka sı na tâ bi ol ma yız!” de di ler. 

Bu se fer Ka’b, ikin ci tek li fi ni yap tı: “He pi miz ço cuk la rı mı zı ve 
ha nım la rı mı zı öl dü rüp ar ka mız da dü şü ne ce ği miz bir kim se kal ma-
yın ca, Müs lü man la rın üze ri ne yü rü ye lim, ölün ce ye ka dar çar pı şa-
lım!...” Ya hu di ler, bu nu da red det ti ler. 

Ka’b, üçün cü tek li fin de; “Bu ge ce, Cu mar te si ge ce si dir. Müs lü-
man lar, bi zim bu ge ce de çar pış ma ya ca ğı mı zı bil dik le ri için, emîn 
ve ga fil ola bi lir ler. Kı lıç la rı mı zı sı yı rıp, ka pı dan hep bir lik te çı ka lım. 
Böy le bir bas kın ile bel ki ga lip ge le bi li riz!...” de di. Ya hu di ler; “Biz, 
Cu mar te si gü nü, ça lış ma ya sa ğı nı kal dı ra ma yız!” di ye rek, bu tek li fi 
de red det ti ler. Sâ de ce, iç le rin den Esîd ve Sa’le be kar deş ler, bir de 
am ca la rı nın oğ lu Esed, ilk tek li fi ka bul edip, Müs lü man ol mak la şe-
ref en di ler. Ka le den çı kıp Es hâb-ı ki râ mın ara sı na gir di ler.( 251)

Ya hu di ler, ken di ara la rın da uzun sü re mü nâ ka şa et ti ler. Ne ti ce-
de teslîm bay ra ğı nı çe ke rek, Pey gam ber efen di miz den hak la rın da 
hü küm ver mek üze re bir kim se yi ha kem tâ yin et me si ni is te di ler. 
Re sû lul lah efen di miz de; “Es hâ bım dan is te di ği niz kim se yi ha kem 
se çi niz” bu yur du. On lar da; “Biz, Sa’d bin Mu’âz’ın ve re ce ği hük me 
ra zı olu ruz” de di ler. Pey gam ber efen di miz, ka bûl bu yu rup Sa’d bin 
Mu’âz haz ret le ri nin ge ti ril me si ni em ret ti ler.

Sa’d bin Mu’âz, Hen dek ga zâ sın da ağır ya ra lan mış tı. Re sû lul lah 
efen di miz, onu, Mes cîd-i Ne bî de bir ça dır için de te da vi et ti ri yor du. 
Ha kem se çi lin ce, sed ye ile Hazret-i Sa’d’ı, Ku rey zâ ka le si ne gö tür-
dü ler. Yol da Hazret-i Sa’d ken di ken di ne; “Val la hi, Al la hü te âlâ nın 
yo lun da hiçbir kı na yı cı nın kı na ma sı na ku lak as ma ya ca ğım!” di yor-
du. Re sû lul lah efen di mi zin huzûrun da sed ye den in dir di ler. Pey gam-
ber efen di miz; “Ey Sa’d! Şun lar, se nin hük mü ne gö re teslîm 
ol ma yı ka bûl et ti ler. Hay di, on lar hak kın da ki hük mü nü ba na 
bil dir” bu yur du. Sa’d bin Mu’âz ise; “Ca nım sa na fe dâ ol sun yâ 
Re sû lal lah! Mu hak kak ki, hü küm ver me ğe Al la hü te âlâ ve Re sû-

251) İbni Hişâm, es-Sire, II, 235; Vâkıdî, el-Megâzî, II, 501; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, III, 
439; İbni Kesîr, es-Sire, III, 230.
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lü da ha lâ yık tır” de di. Re sû lul lah efen di miz de; “Bun lar hak kın-
da hü küm ver me yi Al la hü te âlâ sa na em ret miş tir” bu yur du. 
Hazret-i Sa’d, Ya hu di ler den, hük mü ne ra zı ola cak la rı na dâ ir ke sin 
söz al dı. Her iki ta raf da ve ri le cek hük mü me rak la bek le me ye baş-
la dı lar. Bu nun üze ri ne Hazret-i Sa’d, üs tün lü ğü nü gös te ren, ilik le ri 
don du ran, şâ nı na lâ yık olan şu mu az zam hük mü açık la dı: 

“Be nim hük müm odur ki, âkil ve ba liğ olan bü tün er kek le rin 
boy nu vu rul sun! Ka dın la rı, ço cuk la rı esir alın sın, mal la rı da Müs lü-
man lar ara sın da tak sim edil sin!...”

Bu ke sin hü küm kar şı sın da, Ya hu di ler do nup kal dı lar. Çün kü, 
ken di ki tap la rın da, böy le az gın lık ya pan la ra ve ri le cek ce za ay nen 
böy le idi ki; “Şeh rin bi ri ne harb et mek için var dı ğın da on la rı sul ha 
dâvet et. Bu nu ka bul edip, ka pı la rı nı açar lar sa, için de ki le rin hep si, 
sa na ha raç ver sin ler ve hiz met et sin ler. Şâyet, harb et me ğe ka rar 
ve rir ler se, on la rı mu hâ sa ra et. Al la hü te âlâ nın ih sâ nı ile, on la ra gâ lib 
gel di ğin za man, er kek le ri nin hep si ni kı lıç tan ge çir. Ka dın la rı nı, ço-
cuk la rı nı ve mal la rı nı ga nîmet ola rak al!...” di ye ya zı yor du.

Sa’d bin Mu’âz haz ret le ri nin ver di ği hük mün ilâ hî hük me uy gun 
gel me sin den do la yı, âlem le rin efen di si, sev gi li Pey gam be ri miz, onu 
teb rik edip; “Sen, on lar hak kın da Al la hü te âlâ nın, ye di kat 
gök ler üs tün de, Levh-i mah fûz da ki hük mü ne uy gun hü küm 
ver din!” bu yu ra rak tak dir le ri ni bil dir di ler.

Ya hu di ler, ken di ki tap la rın da be lir ti len bu hük me îti râz ede me-
di ler. Akil-bâ liğ olan bü tün er kek le ri top la nıp bağ lan dı ve hü küm 
ye ri ne ge ti ril di. Ço cuk lar, ka dın lar ve mal lar Es hâb-ı ki râm ara sın da 
pay edil di.( 252)

Böy le ce, Müs lü man la rın en sı kı şık za man la rın da ar ka dan vu ran, 
ya pı lan bü tün and laş ma la rı bo zan, Pey gam ber efen di mi zi, ço cuk lu-
ğun dan bu ya şı na ka dar gör dük çe mü bâ rek vü cûd-i şe rî fi ni or ta dan 
kal dır ma ya uğ ra şan bu ka vim, Me dî ne’den te miz len miş ol du.

Es hâb-ı ki râm sa âdet le, huzûr ve se vinç için de nûr lu Me dî ne’nin 
yo lu nu tut tu lar...

Esir ler ara sın da bir ka dın, Müs lü man ol mak sa âde ti ne ka vuş tu. 
Onun bu ha re ke ti ne zi yâ de se vi nen sev gi li Pey gam be ri miz, onun 
da se vin me si, Cen net’te de re ce si nin çok yük sek ol ma sı için, mer-

252) İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 75.
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ha met bu yu ra rak onu zev ce li ğe ka bûl ey le di. Bu, Hazret-i Rey hâ ne 
vâ li de miz di.( 253)

SA’D BİN MU’ÂZ’IN ŞEHÂDETİ
Sa’d bin Mu’âz, Be nî Ku rey zâ Ya hu di le ri hak kın da ki hük mü ver-

dik ten son ra, tek rar ça dı rı na gö tü rül dü. Ya ra sı ağır la şıp, du ru mu şid-
det len miş ti. Pey gam ber efen di miz (sal lal la hü aley hi ve sel lem), ya-
nı na ge lip, onu ku cak la dı ve; “Al lah’ım! Sa’d, se nin rı zân için, 
se nin yo lun da ci hâd et ti. Re sû lü nü de tas dik et ti. Ona ko-
lay lık ih sân ey le...” bu yu ra rak duâ et ti. Sa’d bin Mu’âz haz ret le-
ri, sev gi li Pey gam be ri mi zin bu mü bâ rek söz le ri ni du yun ca, göz le ri ni 
açıp, “Yâ Re sû lal lah! Sa na se lâm ve hür met ler ede rim. Se nin, Al la hü 
te âla nın pey gam be ri ol du ğu na şe hâ det ede rim” di ye fı sıl da dı. Bun-
dan son ra Sa’d bin Mu’âz’ın ya kın la rı, onu, kal dı ğı ça dır dan Ab dü-
leş hel oğul la rı nın evi ne gö tür dü ler. O ge ce du ru mu çok ağır laş mış tı. 
Ceb râ il (aley his se lâm), Pey gam ber efen di mi ze ge lip; “Yâ Re sû lal lah! 
Bu ge ce se nin üm me tin den ve fât edip de, ve fâ tı me lek ler ara sın da 
müj de le nen kim dir?” de di. Bu nun üze ri ne Kâ ina tın sul tâ nı, he men 
Sa’d bin Mu’âz’ın hâ li ni sor du. Evi ne gö tü rül dü ğü nü söy le di ler. 

Pey gam ber efen di miz, ya nın da Es hâb-ı ki râm dan bâ zı la rı ol du-
ğu hâl de Sa’d bin Mu’âz’ın ya nı na git ti. Yol da çok sü rat li git me le ri 
se be biy le, Es hâb-ı ki râm; “Yo rul duk yâ Re sû lal lah!” de di ler. Pey gam-
ber efen di miz de; “Me lek ler, Han za la’nın ce na ze sin de biz den 
ön ce bu lun duk la rı gi bi, Sa’d’ın da ce na ze sin de biz den ön ce 
bu lu na cak lar. Biz ön ce ye ti şe me ye ce ğiz” bu yu ra rak, hız lı git-
me le ri nin se be bi ni açık la dı. Pey gam ber efen di miz, Sa’d bin Mu’âz’ın 
ya nı na ge lin ce, onu ve fât et miş bul du. Baş ucu na du rup, Sa’d bin 
Mu’az’ın kün ye si ni söy le ye rek; “Ey Ebû Amr! Sen re is le rin en iyi-
si idin. Al la hü te âlâ sa na sa âdet, be re ket ve en ha yır lı mü kâ-
fa tı ver sin! Al la hü te âlâ ya ver di ğin sö zü ye ri ne ge tir din. Al-
la hü te âlâ da sa na vâ det ti ği ni ve re cek tir!” bu yur du. Bu sı ra da, 
Sa’d bin Mu’âz’ın an ne si ağ la ya rak şu bey ti oku du.( 254)

“Na sıl da ya na bi lir, vâh, ya zık an ne si ne!

Ta ham mül is ter, ağ la rım ba şı ma ge le ne!...”

253) İbni Hişâm, es-Sire, II, 245; Vâkıdî, el-Megâzî, II, 519; İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 
75; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, III, 449; İbni Kesîr, es-Sire, III, 242.

254) İbni Hişâm, es-Sire, II, 250.
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Es lem bin Hâ ris de şöy le an lat mış tır: “Re sû lul lah, Sa’d bin 
Mu’âz’ın evi ne gel di. Biz ka pı da bek li yor duk. Re sûl-i ek rem (sal-
lal la hü aley hi ve sel lem) içe ri gir di, adım la rı nı gâyet ge niş aça rak 
yü rü yor du. Biz de pe şin den yü rü dük. Re sû lul lah dur ma mı zı işa ret 
edin ce dur duk ve ge ri ye dön dük. İçer de Sa’d’ın ce na ze sin den baş-
ka kim se yok tu. Re sû lul lah, içer de bir müd det dur duk tan son ra dı-
şa rı çık tı. Me rak et miş tim; “Yâ Re sû lal lah! Adım la rı nı zı ge niş aça-
rak yü rü me ni zin hik me ti ne dir?” di ye su âl ey le dim. Bu nun üze ri ne; 
“Böy le si ne ka la ba lık bir mec lis te bu lun ma dım. (Me lek ler dol-
muş tu.) Me le ğin bi ri be ni ka na dı üze ri ne al dı da an cak öy le 
otu ra bil dim” bu yur du. Son ra; Sa’d bin Mu’âz’ın kün ye si ni söy le-
ye rek; “Sa na afi yet ol sun yâ Ebâ Amr! Sa na afi yet ol sun yâ 
Ebâ Amr! Sa na afi yet ol sun yâ Ebâ Amr” bu yur du. 

Onun ve fâ tı, Re sû lul lah ve Es hâb-ı ki râ mı çok üz dü, göz ya şı dö-
küp ağ la dı lar. Ce na ze sin de bü tün Es hâb-ı ki râm top lan dı. Sev gi li 
Pey gam be ri miz, ce nâ ze na ma zı nı kıl dır dı, ce nâ ze si ni ta şı dı. Es-
hâb-ı ki râm, Sa’d bin Mu’âz’ın ce nâ ze si ni ta şır ken; Yâ Re sû lal lah! 
Biz, böy le ko lay ta şı nan ce nâ ze gör me dik!” de di ler. Bu nun üze ri ne 
Pey gam ber efen di miz; “Me lek ler in di, onu ta şı yor lar!” bu yur du. 

Ce nâ ze si gi der ken, mü nâ fık lar da kö tü le mek için; “Ne ka dar da 
ha fif!” de dik le rin de, sev gi li Pey gam be ri miz; “Sa’d’ın ce nâ ze si ne 
yet miş bin me lek in di. Şim di ye ka dar yer ü zü ne bu ka dar 
ka la ba lık hâl de in me miş ler di” bu yur du.

Ebû Sa’îd-il Hud rî, de de si nin şöy le de di ği ni nak let miş tir: “Sa’d 
Bin Mu’âz’ın kab ri ni ka zan lar dan bi ri de ben dim. Ona ka bir kaz ma ya 
baş la yın ca, et ra fa ka bir den misk ko ku su ya yıl dı!” Şü rah bil Bin Ha se ne 
de şöy le de miş tir; “Sa’d bin Mu’âz def ne di lir ken, bi ri si kab rin den bir 
avuç top rak al mış tı. Son ra onu evi ne gö tü rün ce, o top rak misk ol-
du. Ce nâ ze si kab re in di ri lir ken, Pey gam be ri miz kab ri ba şın da otu rup, 
mü bâ rek göz le ri ya şar dı ve mü bâ rek sa ka lı nı eliy le tu tup çok üzül dü. 
“Sa’d bin Mu’âz’ın ölü mün den do la yı Arş tit re di” bu yur du.” 

Bir de fa sın da, Pey gam be ri mi ze çok kıy met li bir el bi se he di ye 
edil miş ti. Es hâb-ı ki râm ne ka dar gü zel de dik le rin de; “Sa’d bin 
Mu’âz’ın Cen net’te ki men dil le ri, bun dan da ha gü zel dir” bu-
yur muş tu.

Hic re tin be şin ci se ne si nin bâ zı mü him olay la rı da şun lar dır: Re-
sû lul lah efen di miz, Dû met-ül-Cen del’de ya şa yan ve Şam’a gi dip 
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ge len yol cu la rı ra hat sız ve Me dî ne-i mü nev ve re yi teh di d e den ka-
bî le ler üze ri ne bin ki şi lik bir or du ile se fe re çık tı. İs lâm or du su nun 
gel di ği ni ha ber alan düş man ka bî le le ri kaç tı lar. Bu ra da bir kaç gün 
ka lın dık tan son ra Me dî ne’ye dö nül dü.( 255)

Re sûl-i Ek rem efen di miz, Zil kâ de ayın da Zey neb Bin ti Cahş ile 
ev len di ler.( 256) Bu se ne hi câb âyet-i ke rî me le ri gel di ve müs lü man 
ha nım la ra te set tür em re dil di.( 257) Ay rı ca mü nâ fık lar, Hazret-i Âi şe 
vâli de mi ze if i râ da bu lun du lar. Bâ zı müs lü man lar da bu if i râ la ra al-
dan mış tı. Âyet-i ke rî me ler ge le rek mü nâ fık la rın if i râ la rı or ta ya çı-
ka rıl dı ve Hazret-i Âi şe med he dil di.( 258) Me dî ne-i mü nev ve re ya kın-
la rın da ya şı yan Mü zey ne ka bî le si hey’et gön de re rek Müs lü man ol du 
ve mu hâ cir ler den sa yıl dı.( 259) Yi ne bu se ne zel ze le ve Ay tu tul ma sı 
vu kû bul du. 

HUDEYBİYE SULHNÂMESİ
Hen dek ga zâ sın dan son ra, İs lâm Dev le ti’nin gü cü nü çev re de ki 

ka bî le le rin bir kıs mı ka bûl et ti ler. Ar tık müs lü man lar la dost ge çin-
me nin, hat tâ müs lü man ol ma nın en isâ bet li yol ola ca ğı nı dü şün-
me ye baş la dı lar. Bâ zı la rı, Pey gam ber efen di mi zin hu zû ru na ge lip, 
müs lü man ol mak la şe ref en di ler.

Âlem le rin efen di si (sal lal la hü aley hi ve sel lem), dîn-i İs lâm’ın 
ya yıl ma sı için, Es hâ bın dan bir lik ler teş kil ede rek, çev re ka bî le le-
ri İs lâm’a dâvete gön der di. Bâ zı ka bî le le re biz zat ken di le ri git ti ler. 
Dû met-ül-Cen del hal kı gi bi ka bî le ler, ya pı lan na sî hat le ri ka bul 
edip müs lü man ol du lar. Ga ta fan lı lar, Lih yâ no ğul la rı gi bi ka bî le ler de 
İs lâm as ke riy le kar şı laş mak tan kor kup kaç tı lar. Böy le ce ci var ka bî-
le le re göz da ğı ve ril miş ol du.

Hic re tin al tın cı se ne sin de, müt hiş bir kıt lık ol muş, gök ten tek 
dam la düş me miş ti. Bu se bep le yer de ot bit me miş, in san lar ve hay-
van lar aç lık sı kın tı sı na düş müş ler di. Ra ma zân-ı şe rîf ayı nın bir Cu-

255) Vâkıdî, el-Megâzî, I, 403, İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 62; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, III, 
414; İbni Kesîr, es-Sire, III, 177.

256) İbni Sa’d,  et-Tabakât, III, 42; Taberî, Târih, II, 231.

257) Buhârî, “Tevhid”, 22;  İbni Sa’d,  et-Tabakât, VIII, 106.

258) Buhârî, “Megâzî”, 34; Müslim, “Tevbe”, 68; Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, VI, 
194; Vâkıdî, el-Megâzî, II, 431.

259) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 291.
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mâ gü nü sev gi li Pey gam be ri mi ze; “Yâ Re sû lal lah! Duâ bu yur sa nız 
da, Al la hü te âlâ yağ mur ih sân ey le se!...” di ye rek, mu râd la rı nı bil dir-
di ler. Pey gam ber efen di miz, Es hâ bıy la sah ra ya çı kıp, ezân okun ma-
dan ve kâ met ge tir me den iki re kat na maz kıl dı lar. Pey gam ber efen-
di miz, mü bâ rek ri dâ sı nı ters çe vi rip tek bir ge tir di ler. Son ra mü bâ rek 
el le ri ni, yen le ri nin ara sın dan mü bâ rek kol tuk alt la rı gö rü nün ce ye 
ka dar kal dı rıp; “Ey Al lah’ım! Bi ze yağ mur ih sân ey le!...” di ye 
duâ et me ye baş la dı lar. Es hâb-ı ki râm da; “Amîn! Amîn!” di yor du. 

O an da gök yü zü gâ yet ber rak olup, tek bir bu lut dâhi yok tu. 
Re sûl-i ek rem efen di miz duâ eder ken, bir rüz gâr es me ye baş la dı 
ve gök yü zü nü bu lut la rın kap la dı ğı gö rül dü. Son ra in ce in ce bir yağ-
mur baş la dı. Âlem le rin efen di si bu de fâ; “Al lah’ım! Bu yağ mu ru 
bar dak tan bo şa nır ca sı na yağ dır ve hak kı mız da ha yır lı ey-
le!” di ye rek duâ et ti ler. O an da bar dak dan bo şa nır ca sı na, yağ mur 
yağ ma ya baş la dı. 

Pey gam ber efen di miz ve Es hâb-ı ki râ mın el bi se le rin de, ıs lan ma-
dık yer kal ma dı. Eve va rın ca ya ka dar, su lar her ta ra fı göl hâ li ne ge tir di. 
Her kes, su la ra batarak yü rü yor du. Yağ mur de vâm edi yor du. O gün, 
er te si gün... Er te si gün... bir son ra ki Cu mâ vak tin de Es hâb-ı ki râm; 
“Yâ Re sû lal lah! Ev le ri miz yağ mur su la rın dan yı kıl ma ya, hay van la rı-
mız da bo ğul ma ya baş la dı. Al la hü te âlâ ya duâ ey le se niz de yağ mur 
ke sil se!...” de di ler. Sev gi li Pey gam be ri miz, gü lüm se di ler ve mü bâ rek 
el le ri ni kal dı rıp; “Yâ Rab bî! Bu yağ mu ru mez râ la ra, ağaç bi ten 
yer le re, vâ di le re gön der!” di ye rek duâ et ti ler. O an da, bir haf a 
müd det le ya ğan yağ mur dur du ve duâ edi len yer ler ıs lan ma ya baş la dı. 

Hic re tin al tın cı se ne si nin Zil kâ de ayı idi. Bir ge ce Ne biy yi muh-
te rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz rü yâ sın da, Es hâb-ı 
ki râm ile Mek ke-i mü ker re me ye gi dip Kâ be-i mu az za ma yı ta vâf 
et tik le ri ni, bir kıs mı nın saç la rı nı kı salt tık la rı nı, bir kıs mı nın da ka-
zıt tık la rı nı gör dü. Re sû lul lah efen di miz, bu rü ya sı nı Es hâ bı na an lat-
tı ğın da, on lar pek zi yâ de he ye can lan dı lar. Hic ret ten bu ya na, do ğup 
bü yü dük le ri, acı tat lı hâ tı ra lar la do lu, o gü zel yurt la rı olan Mek ke’ye 
gi de cek ler di. Beş va kit na maz da yön le ri ni dön dük le ri ve has re ti ni 
çek tik le ri mu kad des Kâ be’yi ziyâ ret edip ta vâf a bu lu na cak lar dı. Bu 
ne gü zel bir müj de idi... Es hâb-ı ki râm, sev gi li Pey gam be ri mi zin; 
“Siz mu hak kak Mes cid-i Ha râm’a gi re cek si niz!” müj de si ni 
alır al maz, he men ha zır lık la ra baş la dı.
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Ha bîb-i ek rem efen di miz, ha zır lık la rı nı bi tir dik ten son ra, Ab dul-
lah bin Ümm-i Mek tûm’u, Me dî ne’de ve kil bı rak tı. Zil kâ de ayı nın 
bi rin ci Pa zar te si gü nü, Kus vâ is min de ki de ve si ne bin di. Ha zır la nan 
bin dört yüz Es hâ bı ile bir lik te, Me dî ne’de ka lan lar la ve dâ laş tı lar. 
Um re ye ni yet ede rek, Mu kad des bel de Mek ke’ye doğ ru yü rü dü ler. 
Yan la rı na yol cu si lâ hı olan kı lıç la rı nı ve kes mek üze re de yet miş de-
ve al mış lar dı. Ka fi le ye iki yüz at lı ve dört ha nım sa hâ bî ka tıl mış tı. 
Ha nım lar dan bi ri, sev gi li Pey gam be ri mi zin mü bâ rek, temiz zev ce si 
Hazret-i Üm mü Se le me idi.

Zü’l-Hu ley fe de ni len mî kât ye ri ne gel dik le rin de, ih râ ma gir-
di ler, öğ le na ma zı nı kıl dı lar. Son ra, ke si le cek de ve le rin ku lak la-
rı nı işa ret le yip, bo yun la rı na ip bağ la dı lar. Nâ ci ye-t-üb nü Cün düb 
Es le mî ye, yar dım cı lar ve ri le rek, de ve le rin ba şın da va zi fe len di ril di. 
Ab bâd bin Bişr, yir mi ki şi lik bir sü vâ ri bir li ği ne ku man dan tâ yin 
edi le rek ile ri keş fe gön de ril di. Büşr bin Süf yân, Mek ke’ye ha ber ci 
gön de ril di.( 260)

İh râm el bi se si ni gi yen sev gi li Pey gam be ri miz ve kah ra man Es-
hâb, be yaz la ra bü rün müş bir hâl de, Al la hü te âlâ ya hamd ve şâ nı nın 
yü ce li ği ni tas dik et me ye ve yal var ma ya baş la dı lar; “Leb beyk! Al-
lâhüm me Leb beyk! Leb beyk! Lâ şe rî ke le ke Leb beyk! İn nel 
ham de ven ni’me te le ke vel-mül ke lâ şe rî ke lek!” Bu mü bâ rek 
tel bi ye ile yer gök in li yor, Zü’l-Hu ley fe, nû râ nî bir ha va ya bü rü nü-
yor du. Her kes he ye can lan mış, bir an ön ce Mek ke’ye var mak için 
Zü’l-Hu ley fe’den ay rıl mış lar dı.

Yol da, Hazret-i Ömer ile Sa’d bin Ubâ de haz ret le ri, Ha bîb-i ek-
rem efen di mi ze yak la şıp; “Yâ Re sû lal lah! Se nin le harp hâ lin de bu-
lu nan kim se le rin üze ri ne si lâh sız ola rak mı gi de ce ğiz? Ku reyş li le rin 
si ze sal dı rıp, mü bâ rek vü cû du nu za bir za rar eriş tir me le rin den kor-
ka rız!...” di ye rek, en di şe le ri ni be lirt ti ler. İki ci hâ nın ser ve ri, on la ra; 
“Ben, um re ye ni yet et tim. Bu hâl de iken si lâh ta şı mak is te-
mem” bu yur du lar.

Yol cu luk sa kin ge çi yor du. Yol üze rin de ki çe şit li ka bî le le re uğ ra-
nı yor, Pey gam ber efen di miz, on la rı İs lâm’a dâvet edi yor du. Bir kıs-
mı ka bûl et mek ten çe ki ni yor, bir kıs mı he di ye ler gön de ri yor lar dı. Bu 
şe kil de yo lun ya rı sı nı geç miş ler, Us fân’ın ar ka sın da Ga dîr-ül-Eş tât 

260) Vâkıdî, el-Megâzî, II, 574; İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 95.
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de ni len mev kîe gel miş ler di. Bu ra da, da ha ön ce Mek ke li le re ha ber 
gön de ril mek üze re va zi fe len di ri len Büşr bin Süf yân haz ret le ri, Ku-
reyş li ler le gö rü şüp ge ri dön müş tü. Pey gam ber efen di mi ze, gör dük-
le ri ni şöy le an lat tı: “Yâ Re sû lal lah! Ku reyş li ler, se nin gel di ği ni ha ber 
al mış lar. Kor ku la rın dan et raf a ki ka bî le le re ziyâ fet ler çe ke rek, on la-
rın yar dım la rı nı is te miş ler, iki yüz ki şi lik bir sü vâ ri bir li ği ni keşf için 
si ze doğ ru yo la çı kar dı lar. Et raf a ki ka bî le ler, bu is te ği ka bûl edip 
Bel dah mev ki in de bir leş ti ler. Pek çok as ke rî yı ğı nak yap tı lar ve si zi 
Mek ke’ye sok ma mak üze re ye mîn et ti ler.” 

Bu ha be re, Âlem le rin efen di si çok mü te es sir ol du lar ve; “Ku reyş 
he lâk ol du. Zâ ten harb on la rı yi yip bi tir miş tir... Ku reyş müş-
rik le ri, ken di le rin de bir kuv vet mi var zan ne di yor? Val la hi 
Al la hü te âlâ nın, yay mak için be ni gön der di ği bu dî ni, hâ kim 
ve üs tün kı lın ca ya, ba şım göv dem den ay rı lın ca ya ka dar on-
lar la, çar pış mak tan aslâ ge ri dur ma ya ca ğım!” bu yur du. 

Son ra kah ra man Es hâ bı na dö ne rek, bu ko nu da ki rey ve gö rüş-
le ri ni sor du. Bü tün ben li ği ile Re sû lul lah’a ken di le ri ni ada mış olan 
şan lı Es hâb; “Al la hü te âlâ ve Re sû lü da ha iyi bi lir. Ca nı mız sa na fe-
dâ ol sun yâ Re sû lal lah!’ Biz, Bey tul lah’ı ta vâf et mek ni ye tiy le yo la 
çık mış bu lu nu yo ruz. Ne bir kim se yi öl dür mek, ne de çar pış mak için 
gel dik. An cak, Kâ be’yi ziyâ ret et me mi zi en gel le mek is ter ler se, mu-
hak kak on lar la çar pı şır, he de fi mi ze ula şı rız!...” de di ler.

Es hâb-ı ki râ mın bu ka rar lı hâ li, sev gi li Pey gam be ri mi zin ho şu na 
git ti. Bu yur du lar ki; “Hay di, öy le ise Al la hü te âlâ nın ism-i şe-
rî fi ile yü rü yü nüz!...” Sa hâ bî ler, Pey gam ber efen di mi zin et ra fın-
da; “Leb beyk! Al la hüm me Leb beyk!...” tel bi yeleri ve; “Al la hü ek ber! 
Al la hü ek ber!...” tek birleriyle Mek ke’ye doğ ru iler le me ye baş la dı lar.

Bir öğ le vak tin de Bi lâl-i Ha be şî, se si nin bü tün gü zel li ği ile ezân-ı 
şe rî fi oku ya rak, na maz vak ti nin gir di ği ni bil dir miş ti. Bu sı ra da, iki 
yüz ki şi lik Ku reyş sü vâ ri bir li ği ora ya ye tiş miş, Mek ke ile sa hâ bî le rin 
ara sı na gi re rek, hü cû ma ha zır va zi yet te dur muş tu. Bu na rağ men, 
Âlem le rin efen di si yü ce Es hâ bı ile saf olup na ma za dur du lar. Sev gi li 
Pey gam be ri mi zin ar ka sın da bin beş yüz ci vâ rın da ki Es hâ bı nın saf 
hâ lin de ha re ket siz kı yam da du ruş la rı, rü kû ya eğil me le ri, gö rül me ye 
de ğer bir man za ra idi. He le, hep bir lik te sec de ye git me le ri, hey bet li 
bir da ğın eği lip, doğ rul ma sı na ben zi yor du. 

On la rın, Al la hü te âlâ nın huzûrun da şe ref i alın la rı nı top ra ğa sü-
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re rek te vâ zu gös ter me le ri, Ku reyş sü vâ ri le rin den bâ zı la rı nın kalb-
le ri ne İs lâm’ın mu hab be ti ni dü şür dü. Es hâb-ı ki ram, se lâm ve rip 
na maz dan çık tık la rın da, Ku reyş sü vâ ri ko mu ta nı nın; “Müs lü man-
la rın bu hâl le rin den is ti fâ de ede rek bas kın yap say dık, on la rın ço-
ğu nu öl dü rür dük!... On lar na maz da iken ni çin sal dır ma dık?” di ye 
ha yıf an dı ğı, son ra da; “Me rak et me yi niz. Na sıl ol sa, can la rın dan ve 
ço cuk la rın dan da sev gi li olan bir na ma za da ha du ra cak lar dır!...” di-
ye rek, bu de fa fır sa tı ka çır ma ya cak la rı nı ar ka daş la rı na bil dir di.

On la rın bu söz le ri ni Al la hü te âlâ, Ceb râ il (aley his se lâm) ile va hiy 
gön de re rek Pey gam ber efen di mi ze bil dir di.

Ge len âyet-i ke rî me de buy ru lu yor du ki: “(Ey Ha bî bim!) Sen de 
iç le rin de bu lu nup, (düş man kar şı sın da) on la ra (Es hâ bı na) na-
maz kıl dı ra ca ğın za man (on la rı iki kıs ma ayır), bir kıs mı se nin-
le bir lik te (na maz da, di ğe ri de düş man kar şı sın da) dur sun. Si-
lâh la rı nı yan la rı na al sın lar. Se nin le na maz da olup, bir re kat 
kı lan lar (na ma zı bo za cak amel ler den sa kı na rak) düş man kar şı-
sı na git sin ler. Bun dan son ra, he nüz na ma zı nı kıl ma mış olan 
di ğer kıs mı ge lip, ikin ci re ka tı se nin le kıl sın lar ve on lar da 
zırh la rı nı, ko ru yu cu âlet le ri ni ve si lâh la rı nı yan la rı na al sın-
lar. (Te şeh hü dü se nin le oku sun lar. Sen se lâm ve rin ce, on lar se lâm 
ver me den düş man kar şı sı na git sin ler, ön ce bir re kat kıl mış olan lar 
ge ri ge lip, ken di baş la rı na bir re kat da ha kı la rak se lâm ver sin ler. 
İkin ci re ka tı imâm la kıl mış olan lar da tek rar ge lip, bir re kat da ha 
kı la rak na ma zı ta mam la yıp se lâm ver sin ler.) Kâ fir ler ar zu eder ler 
ki, si lâh ve eş yâ la rı nız dan gâ fil bu lu na sı nız da si ze an sı zın 
bir bas kın ya pa lar... Eğer si ze, yağ mur dan bir ezi yet olur sa, 
ya hut has ta bu lu nur sa nız, si lâh la rı nı zı koy ma nız da üze ri ni-
ze bir ve bâl yok tur. Fa kat yi ne, bü tün ih ti yât ted bir le ri ni 
alın. Şüp he yok ki, Al la hü te âlâ kâ fir le re, hor ve ha kîr edi ci 
bir azâb ha zır la mış tır.”( 261)

İkin di vak tin de, Hazret-i Bi lâl ezân oku du ğun da, Ku reyş sü vâ-
ri le ri yi ne Mek ke ile Es hâb-ı ki râ mın ara sın da hü cû ma ha zır ola rak 
dur du lar. Pey gam ber efen di miz, Es hâ bı na âyet-i ke rî me de be lir til-
di ği gi bi na maz la rı nı kıl dır dı.

Müs lü man la rın bu ted bir li na maz kı lış la rı na, müş rik ler hay ret et-

261) Nisa sûresi, 4/102.
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ti ler. Al la hü te âlâ, on la rın kalb le ri ne kor ku ver di. Her han gi bir ha-
re ket te bu lun ma ya ce sâ ret ede me di ler. Mek ke’ye ha ber gö tür mek 
üze re ora dan ay rıl dı lar. Pey gam ber efen di miz ve Es hâ bı da bu ra dan 
Hu dey bi ye de ni len mev kîe doğ ru ha re ke te geç ti ler.

Mu kad des Mek ke hu dû du na gel dik le rin de, Re sû lul lah (sal lal la hü 
aley hi ve sel lem) efen di mi zin de ve si Kus vâ, za hi rî hiçbir se bep yok 
iken çö kü ver di. Kal dır mak için çok uğ raş tı lar fa kat kalk ma dı. Bu nun 
üze ri ne, Kâ ina tın sul tâ nı efen di miz bu yur du lar ki: “Onun böy le bir 
çök me hu yu yok tur. Fa kat, bir za man lar (Eb re he’nin) fi li(ni) 
Mek ke’ye gir mek ten tu tup alı ko yan Al la hü te âlâ, şim di de 
Kus vâ’yı tu tup alı koy du. Var lı ğım yed-i kud re tin de olan Al la-
hü te âlâ ya ye min ede rim ki, Ku reyş, Al la hü te âlâ nın, Ha rem 
dâ hi lin de ya pıl ma sı nı ha ram et ti ği (çar pış ma yı ve kan akıt ma yı 
terk et mek gi bi) şey ler den han gi si ni ben den is ter ler se is te-
sin ler, on la rın bu is tek le ri ni mu hak kak ye ri ne ge ti re ce ğim!” 

Bun dan son ra Kus vâ’yı kal dır mak is te di ler. De ve sıç ra yıp kalk tı. 
Ha rem hu dud la rın dan içe ri gir me di, tam hu dud üze rin de bu lu nan 
Hu dey bi ye mev kî in de dur du. Pey gam ber efen di miz Es hâb-ı ki râm-
la, su yu az olan bu yer de ko nak la dı lar.

Re sûl-i ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem), ça dı rı nı mü bâ rek 
Mek ke hu du du nun dı şı na kur dur du. Es hâ bıy la bu ra da bek le me ye 
baş la dı lar. Va kit gi rin ce, na maz la rı, Mek ke-i mü ker re me hu du du 
için de kı lı yor lar dı. Ku yu lar da içe cek ve kul la na cak su kal ma mış tı. 
Sâ de ce Pey gam ber efen di mi zin ib ri ğin de var dı. Güç du rum da ka-
lan sa hâ bî ler; “Ca nı mız sa na fe dâ ol sun yâ Re sû lal lah! Ya nı mız da, 
yal nız si zin ib ri ği niz de su var. Mah vol duk.” de di ler. 

Âlem le rin efen di si; “Ben, si zin ara nız da iken, siz mah vol-
maz sı nız” bu yur du lar. Son ra “Bis mil lah” di ye rek, mü bâ rek eli ni 
ib ri ğin üze ri ne koy du lar. Son ra kal dı rıp; “Alı nız!...” bu yur du ğun da, 
mü bâ rek par mak la rı nın ara sın dan, çeş me gi bi, su lar ak ma ya baş la-
dı. Es hâb-ı ki râm; ka na ka na su iç ti ler, ab dest al dı lar, bü tün kır ba-
la rı nı dol dur du lar at ve de ve le ri ni su la dı lar. Es hâ bı nı gü lüm se ye rek 
sey re den mer ha met der â sı sev gi li Pey gam be ri miz, Al la hü te âlâ ya 
hamd et ti ler.

O gün, ora da ha zır bu lu nan Hazret-i Câ bir bin Ab dul lah; “Biz, 
bin beş yüz ki şi idik. Eğer yüz bin ki şi da hî ol say dık, o su, he pi mi ze 
ye ter di” bu yur du.
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BÎ’AT-I RID VÂN
Re sûl-i ek rem efen di miz, Hu dey bi ye’de iken öte den be ri Müs-

lü man lar la dost olan Hu zâa kabîle si nin re îsi Bü deyl, hu zû ra ge lip, 
Ku reyş or du su nun çev re ka bî le le ri nin de ka tıl ma sıy la Hu dey bi ye’de 
kon duk la rı nı, or du la rı da ğı lın ca ya ka dar çar pış ma ya ye mîn et tik le ri-
ni bil dir di. Bu nun üze ri ne Pey gam ber efen di miz; 

“Biz, bu ra ya hiç kim se ile çar pış mak için gel miş de ği liz. 
An cak Um re yap mak, Kâ be-i mu az za ma yı ta vâf ve zi yâ ret 
et mek için gel miş bu lu nu yo ruz. Bu na rağ men bi zi, kim Bey-
tul lah’ı ziyâ ret ten alı koy ma ya ka lkar sa, onun la çar pı şı rız. 
Şüp he siz ki, harp ler Ku reyş’i zi yâ de siy le yıp rat mış, güç-
süz hâ le ge tir miş ve pek çok za rar la ra uğ rat mış tır. Şâyet 
on lar ar zu eder ler se, ken di le ri ne bir mü tâ re ke müd de ti tâ-
yin ede yim. Bu müd det için de, be nim ta ra fım dan em ni yet 
için de bu lun sun lar. On lar, be nim le di ğer ka bî le ler ara sı na 
gir me sin ler. Be ni, on lar la baş ba şa bı rak sın lar. Eğer ben, o 
ka bî le le re gâ lip ge lir de, Ce nâb-ı Hak da on la ra hi dâ yet ih-
sân edip müs lü man olur lar sa, Ku reyş müş rik le ri is ter ler se, 
on lar gi bi müs lü man ola bi lir ler. Şâyet ben, zan net tik le ri gi-
bi, di ğer top lu luk la ra gâ lip ge le mez sem, o za man ken di le ri 
de ra ha ta ka vuş muş, kuv vet ka zan mış olur lar. Eğer, Ku reyş 
müş rik le ri bun la rı ka bul et mez de be nim le çar pış ma ya kal-
kar lar sa, var lı ğım o kudreti elinde olan Al la hü te âlâ ya ye-
min ede rim ki, yay ma ya ça lış tı ğım bu din uğ run da, ba şım 
göv dem den ay rı lın ca ya ka dar on lar la çar pı şa ca ğım. O za-
man Al la hü te âlâ da, ba na yar dım ede ce ği hak kın da ki vaa-
di ni şüp he siz ye ri ne ge ti re cek tir!” bu yur du. 

Hu zâa ka bî le si nin re îsi Bü deyl, Pey gam ber efen di mi zin bu yur-
duk la rı nı Ku reyş or du gâ hı na ulaş tır mak üze re yo la çık tı. Müş rik-
ler, Bü deyl’den, Re sû lul lah efen di mi zin bu yur duk la rı nı din le dik ten 
son ra, ile ri ge len adam la rın dan Ur ve bin Mes’ûd’u, gö rüş mek üze-
re Pey gam ber efen di mi ze gön der di ler. Ur ve, Ku reyş’in hiç kim se yi 
Mek ke’ye sok ma mak üze re ke sin ka rar lı ol du ğu nu bil di rin ce, Ha-
bîb-i ek rem efen di miz; “Ey Ur ve! Al lah için söy le! Şu kur ban lık 
de ve le rin kur ban edil me le ri ne, şu Kâ be-i mu az za ma yı zi-
yâ ret ve ta vâ fa mâ ni olu nur mu?” bu yur duk tan son ra, Hu zâa 
kabîle re îsi ne söy le dik le ri ni Ur ve’ye de an lat tı lar.
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Ur ve, bir ta raf an Pey gam ber efen di mi zi din ler ken, bir ta raf an 
da Es hâb-ı ki râ mın hâl ve ha re ket le ri ne, bir bir le ri ne ve Âlem le rin 
efen di si ne olan dav ra nış la rı na, say gı ve hür met le ri ne dik kat edi-
yor du. Sev gi li Pey gam be ri mi zin tek li fi ni din le dik ten son ra kalk tı, 
Ku rey şî le re bu nu an lat mak üze re yü rü dü. On la rın ya nı na va rıp; “Ey 
Ku reyş top lu lu ğu! Be nim Kay ser, Ne câ şî, Kis râ gi bi bir çok hü-
küm dar la rın huzûr la rı na el çi ola rak git ti ği mi bi lir si niz. Ye min ede rim 
ki, ben, şim di ye ka dar, müs lü man la rın, Mu ham med’e gös ter dik le ri 
hür met ve say gı nın hiçbir hü küm dâ ra ya pıl dı ğı nı gör me dim. Sa-
hâ bî le rin den hiçbi ri, on dan izin al ma dık ça ko nuş mu yor, ba şın dan 
bir kıl düş se, ka pıp be re ket len mek için ko yun la rın da sak lı yor lar. Ya-
nın da ko nu şur lar ken, ses le ri ni du yul ma ya cak ka dar kı sı yor lar. O’na 
olan hür met le rin den, yü zü ne ba ka mı yor ve göz le ri ni ön le ri ne in di-
ri yor lar, O, Es hâ bı na bir işa ret ver se ve ya bir emir de bu lun sa, canı 
pa hâ sı na da ol sa, ye ri ne ge tir me ye ça lı şı yor lar.

Ey Ku reyş ce mâ ati! Eli ni zi ne ka dar kı lıç la rı nı za at sa nız, bü-
tün çâ re le re baş vur sa nız on lar, Pey gam ber le ri nin bir kı lı nı bi le si-
ze teslîm et mez ler. Hat tâ her han gi bir za ra rın eriş me si ne ve O’na 
kim se nin el sür me si ne bi le mey dan ver mez ler. Du rum bu dur. Bun-
dan son ra sı nı iyi dü şü nün! Hâl böy le iken, Mu ham med bi ze iyi bir 
mü tâ re ke tek lif edi yor, bun dan fay da la nın!” de di. 

Ku reyş li müş rik ler, bu sözle ri ka bûl et me yip, Ur ve’ye ka ba dav-
ran dı lar ve onu da rılt tı lar.

Re sûl-i ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz, Ku reyş 
ka rar gâ hın dan bir ha ber gel me yin ce, Hı râş bin Ümey ye’yi, tek lif-
le ri ni tek rar et mek üze re el çi ola rak gön der di ler. Müş rik ler, İs lâm 
el çi si ne çok ka ba dav ran dı lar. De ve si ni ke sip ye di ler, ken di si ni öl-
dür mek için üze ri ne yü rü dü ler. El le rin den zor kur tu lan Hı râş bin 
Ümey ye, Pey gam ber efen di mi zin huzûru na ge lip du ru mu an la tın ca, 
el çi si ne ya pı lan bu ha kâ re te çok üzül dü ler. 

Bu sı ra da müş rik ka rar gâ hın dan Ahâ biş kabîle si nin re îsi Hu leys 
gö rün dü. Pey gam ber efen di mi ze doğ ru ge li yor du. Müş rik ler, el çi 
ola rak onu gö rev len dir miş ler di. Sev gi li Pey gam be ri miz Hu leys’in 
gel di ği ni gö rün ce; “Bu ge len, kur ba na say gı gös te ren, Al la-
hü te âlâ nın emir le ri ni ye ri ne ge tir me ye ve ibâ det yap ma ya 
öze nen bir ka vim den dir. (Ey Es hâ bım!) Kur ban lık de ve le ri ona 
doğ ru sü rü nüz de gör sün!” bu yur du. Es hâb-ı ki râm, kur ban lık 
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de ve le ri ona doğ ru sa lı ver di ler ve; “Leb beyk! Al la hüm me Leb beyk!” 
di ye tel bi ye ge tir di ler. 

Hu leys, bo yun la rı bağ lı, ku lak la rı işa ret li olan kur ban lık la rı gö-
rün ce, uzun uzun bak tı. Göz le ri dolmuş ve; “Müs lü man la rın, Kâ be’yi 
ta vaf ve zi yâ ret ten baş ka hiçbir ni yet le ri yok. On la rı, bun dan men 
et mek ne ka dar kö tü bir ha re ket tir! Kâ be’nin Rab bi ne ye mîn ede-
rim ki, Ku reyş li ler, bu yan lış ha re ket le rin den do la yı he lâk ola cak lar-
dır!” de mek ten ken di ni ala ma dı. Bu söz le ri işi ten Âlem le rin efen di-
si; “Evet öy le dir, ey Ki nâ ne oğul la rı na men sûb olan kar deş” 
bu yur du. Hu leys, utan cın dan Re sû lul lah efen di mi zin huzûru na ge-
le me di ği gi bi, mü bâ rek yü zü ne da hî ba ka ma dı. Ge ri Ku reyş ka rar-
gâ hı na dön dü. Gör dük le ri ni an la tıp; “Si zin, O’nu, Kâ be’yi ziyâ ret ten 
men et me ni zi doğ ru bul mu yo rum” di ye fik ri ni açık ça söy le di. Ku-
reyş müş rik le ri çok si nir len di ler ve Hu leys’i câhil lik le suç la dı lar.

Müş rik ler, bu de fa gad dar lı ğı ile nam sal mış Mik rez bin Hafs’ı 
el çi gön der di ler. O da ce vâ bı nı ala rak ge ri dön dü. Mik rez’in el çi li-
ğin den son ra müş rik ler, müs lü man la rın âni bir bas kın yap ma sın dan 
kor ku ya ka pıl dı lar.

Pey gam ber efen di miz, işi ya rı da bı rak mak is te mi yor ve Ku-
reyş li ler ce îti bâr lı olan bir Es hâ bı nı gön der mek is ti yor du. Ne ti ce de 
Hazret-i Os man’ın gön de ril me si ne ka rar ve ril di. Sev gi li Pey gam be-
ri miz, Os man bin Af ân’a; “Biz bu ra ya, hiç kim se ile çar pış mak 
için gel me dik. Sâ de ce Kâ be-i mu az za ma yı ta vâf ve zi yâ ret 
et mek için gel miş bu lu nu yo ruz. Ya nı mız da ki kur ban lık de-
ve le ri ke sip dö ne ce ğiz, di ye söy le, ve on la rı İs lâm’a dâvet 
et!” bu yur du lar. Ay rı ca, Mek ke’de bu lu nan Müs lü man la ra, Mek-
ke’nin ya kın bir za man da fet he di le ce ği ni müj de le me si ni de ten bih 
et ti ler.( 262)

Hazret-i Os man, müş rik le rin ya nı na gi dip, Pey gam ber efen di-
mi zin bu yur duk la rı nı ay nen an lat tı. On lar, Hazret-i Os man’ın tek li-
fi ne de olum suz ce vap ver di ler. İs te di ği tak dir de sâ de ce ken di si nin 
Bey tul lah’ı ta vâf ede bi le ce ği ni söy le di ler. Hazret-i Os man ise; “Resûl 
(aley his se lâm), Bey tul lah’ı ta vaf et me dik çe, ben de et mem!” bu yur-
du. 

Bu na çok kı zan müş rik ler, onu alı koy du lar. Bu ha ber, Es hâ ba; 

262) İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 97.
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“Os man şe hîd edil di!” şek lin de ulaş tı. Du ru mu Pey gam ber efen di-
mi ze bil dir dik le rin de çok üzül dü ler ve; “Bu ha ber doğ ru ise, bu 
ka vim le çar pış ma dık ça bu ra dan ay rıl ma ya ca ğız” bu yur du lar. 
Son ra ora da bu lu nan Se mû re is min de ki ağa cın al tı na otu rup; “Al-
la hü te âlâ, ba na bî at et me ni zi em ret ti” bu yu ra rak, Es hâ bı nı 
bî ate dâ vet et ti. 

Kah ra man Es hâb, eli ni, Pey gam ber efen di mi zin mü bâ rek eli 
üze ri ne ko ya rak; “Al la hü te âlâ, sa na za fer ih sân edin ce ye ka-
dar, önün de çar pı şa çar pı şa fet hi ger çek leş tir mek, ve ya bu 
uğur da şe hîd ol mak üze re bîat et tik!” di ye söz ver di ler. Pey-
gam ber efen di miz, bir eli ni, di ğer eli nin üze ri ne ko ya rak ora da bu-
lun ma yan Hazret-i Os man nâ mı na ken di ken di ne bî at et ti. Re sûl-i 
ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz, Es hâ bı nın bu bî’atı na 
çok mem nun olup; “Ağaç al tın da, ger çek ten bî’at eden ler den 
hiçbi ri, Ce hen ne me gir me ye cek tir” bu yur du. Bu bî’ate, Bî’at-ı 
Rıd vân de nil di.( 263)

Es hâb-ı ki râm (ra dı yal la hü an hüm), ar tık kı lıç la rı nı çek miş yer-
le rin de du ra mı yor, Re sûl (aley his se lâm)ın bir işa re ti ni bek li yor du.

Bu sı ra da İs lâm ka rar gâ hı nı gö zet le yen Ku reyş ca sus la rı, mü ca-
hit le rin, sev gi li Pey gam be ri mi ze, bu uğur da şe hîd lik şer be ti ni için ce-
ye ka dar çar pış mak üze re bî’at et tik le ri ni ve ha zır lık yap tık la rı nı gör-
müş ler di. Der hâl Ku reyş ka rar gâ hı na va rıp, olup bi ten le ri an lat tı lar.

Pey gam ber efen di miz, her ih ti mâ le kar şı ge ce le ri, Es hâ bı nı ko-
ru mak üze re nö bet çi ler bı ra kı yor du. Hazret-i Os man’ın tu tuk lan dı ğı 
gün ler den bir ge ce, Mik rez yö ne ti min de el li ki şi lik bir müş rik gü-
rû hu, İs lâm as ker le ri ni uy ku da bas tır mak üze re sal dır dı lar. O ge ce, 
Mu ham med bin Mes le me ve ar ka daş la rı nö bet tu tu yor lar dı. Ge len 
küf â rı kı sa bir mü câ de le den son ra kıs kıv rak ya ka la dı lar. Sâ de ce 
Mik rez ka ça bil di. Esir le ri, Re sû lul lah efen di mi zin huzûru na ge tir di-
ler. Bir kıs mı hap se di lip, bir kıs mı da af e dil di ler. Müş rik ler, er te si 
ge ce de bas kın yap mak is te di ler fa kat yi ne ya ka lan dı lar. Pey gam-
ber efen di miz, on la rı da af e dip sa lı ver di.

KUR TAR BE Nİ YÂ RE SÛ LAL LAH!..
İs lâm or du su nun, ge ce -gün düz sa va şa ha zır du rum da bek le di-

263) Buhârî, “Megâzî”, 19; Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, I, 59; Vâkıdî, el-Megâzî, I, 
279; İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 97.
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ği ni ve her an sal dı ra bi le cek le ri ni an la yan küf âr or du su nun kal bi-
ne kor ku düş tü. And laş mak tan baş ka çı kar yol ol ma dı ğı nı gö re rek, 
ace le bir el çi hey’eti seç ti ler. Sü heyl bin Amr baş kan lı ğın da se çi len 
bu hey’ete; “Bu se ne Mek ke’ye gir me me le ri şar tıy la and laş ma ya-
pın” de nil di.

Sev gi li Pey gam be ri miz, Ku reyş el çi le ri ni ka bûl bu yur du. El çi le-
rin ilk is tek le ri, hap se dil miş adam la rı nın bı ra kıl ma sı ol du. Âlem le rin 
efen di si de; “Mek ke’de tu tuk la dı ğı nız Es hâ bı mı bı rak ma dı-
ğı nız müd det çe, bu adam la rı nı zı sa lı ver mem!” bu yur du lar. 
Sü heyl; “Doğ ru su bi ze, çok adâ let li ve in saf ı dav ran dı nız” di ye rek, 
Mek ke’de tu tuk la nan Hazret-i Os man’ı ve da ha ön ce hap set tik le ri 
on ka dar Es hâ bın ser best bı ra kıl ma sı nı sağ la dı. Bun dan son ra, bas-
kın sı ra sın da ya ka la nıp hap se di len müş rik ler ser best bı ra kıl dı.

Uzun ko nuş ma lar dan son ra, and laş ma ya va rıl dı. Sı ra ya zıl ma-
sı na gel miş ti. Hazret-i Ali kâ tip ola rak se çil di. Sulh nâ me yi yaz mak 
üze re kâ ğıt, di vit ha zır lan dı. Âlem le re rah met ola rak gön de ri len 
Ha bî bul lah efen di miz Hazret-i Ali’ye; “Yaz” bu yur du. “Bis mil-
lâ hir rah mâ nir ra hîm!” Bu na Sü heyl der hal îti râz edip; “Ye mîn 
ede rim ki, ben Rah mân sö zü nün ne de mek ol du ğu nu bil mi yo rum. 
Böy le yaz ma; Bis mi ke Al la hüm me di ye yaz! Yok sa ba rı şa ya naş-
mam!” de di. 

Pey gam ber efen di miz, ba rı şın ya pıl ma sın da çok bü yük hik met-
ler gö rü yor du. Bu se bep le; “Bis mi ke Al la hüm me de gü zel dir” 
bu yur du lar ve Hazret-i Ali’ye böy le yaz ma sı nı em ret ti ler. Ya zıl dık tan 
son ra, Pey gam ber efen di miz; “Bu, Mu ham med Re sû lul lah’ın, 
Sü heyl bin Amr ile üze rin de an laş tık la rı ve sulh ol duk la rı, 
şart la rı nı ta raf ar ca ye ri ne ge tir mek üze re im zâ la dı ğı mad-
de ler dir” bu yur du ğun da, Sü heyl’in, Hazret-i Ali’nin eli ni tut tu ğu 
gö rül dü ve Pey gam ber efen di mi ze dö nüp; “Ye mîn ede riz ki, biz se-
nin Re sû lul lah ol du ğu nu ka bul et sey dik, sa na kar şı gel mez, Kâ be’yi 
zi yâ ret et me ne en gel ol maz dık. Bu se bep le, Re sû lul lah ye ri ne, Ab-
dul lah’ın oğ lu Mu ham med yaz!” de di. 

Pey gam ber efen di miz, onu da ka bûl bu yu ra rak; “Val la hi siz, 
be ni ya lan la sa nız da, ben yi ne hiç şüp he siz Al la hü te âlâ-
nın Re sû lü yüm. İs mi mi ve ba ba mın is mi ni yaz dır mak, be nim 
pey gam ber li ği mi gi der mez ki. Yâ Ali! Onu sil, Mu ham med 
bin Ab dul lah yaz” bu yur du lar.
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Re sû lul lah ke li me si nin si lin me si ne, Es hâb-ı ki râm dan hiçbi ri nin 
gön lü râ zı ol ma dı. Sahabiler bir an da her şe yi unu tup; “Yâ Ali! Mu-
ham med Re sû lul lah yaz, ak si hâl de, bu müş rik ler le ara mı zı an cak 
kı lıç hâl le der!...” de di ler. Pey gam ber efen di miz, Es hâ bı nın bu gay-
ret le ri ne mem nun ol du lar, fa kat mü bâ rek el le riy le sus ma la rı nı işâ ret 
bu yur du lar. Hazret-i Ali’ye, si lin me si ni emir bu yu run ca, o; “Ca nım 
sa na fe dâ ol sun yâ Re sû lal lah! Se nin bu mü bâ rek sı fa tı nı sil me ye 
elim var mı yor!...” di ye rek özür di le di. Sev gi li Pey gam be ri miz ora yı 
gös ter me si ni is te di. Gös te rin ce elin den alıp, ken di mü bâ rek par-
ma ğı ile si le rek Ab dul lah’ın oğ lu yaz dır dı.

Son ra, mad de ler ya zıl ma ya baş lan dı.

1- And laş ma on yıl ge çer li ola cak, bu za man için de iki ta raf bir-
bi riy le harb et me ye cek.

2- Müs lü man lar bu se ne Kâ be’yi ziyâ ret et me ye cek. An cak bir 
se ne son ra zi yâ ret ede bi le cek ler.

3- Kâ be’yi ziyâ re te ge len Müs lü man lar, üç gün ka la cak lar ve 
yan la rın da yol cu si lâ hın dan baş ka si lâh bu lun dur ma ya cak lar.

4- Müs lü man lar Kâ be’yi ta vaf eder ken, Mek ke li müş rik ler Kâ-
be’den dı şa rı çı kıp on la rın ser best çe ta vâf yap ma la rı nı sağ la ya cak lar.

5- Ku reyş li ler den Müs lü man olan bir kim se, ve lî sin den izin siz Me-
dî ne’ye gi der se, iâ de edi le cek, Müs lü man lar dan bi ri Ku reyş ta ra fı na 
ge çe rek, Mek ke’ye gi der se iâ de edil me ye cek tir. (Hazret-i Ömer bu 
mad de için; “Yâ Re sû lal lah! Bu şar tı da ka bul ede cek mi sin?” di ye so-
run ca; sev gi li Pey gam be ri miz gü lüm se ye rek; “Evet. Biz den on la ra 
gi de cek olan la rı Al la hû te âlâ biz den uzak et sin!” bu yur du lar.)

6- Es hâb dan bi ri, hac ve ya um re yap mak ni ye tiy le Mek ke’ye 
gel se, ca nı ve ma lı em ni yet te ola cak.

7- Müş rik ler den bi ri, Şam’a, Mı sır’a ve ya baş ka ye re gi der ken 
Me dî ne’ye uğ rar sa, onun da ca nı, ma lı em ni yet te ola cak.

8- Di ğer Arab ka bî le le ri, is te dik le ri ta ra fın himâye si ne gi re bi le-
cek ler. Müs lü man lar ve ya müş rik ler le bir leş mek te ser best ola cak-
lar dı.( 264)

264) Buhârî, “Megâzî”, 35; Ebû Dâvûd, “Cihad”, 168; Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, 
IV, 323; İbni Hişâm, es-Sire, II, 307; Vâkıdî, el-Megâzî, II, 608; İbni Sa’d,  et-
Tabakât, II, 97-98.
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Sı ra and laş ma nın im za lan ma sı na gel miş ti. O sı ra da ayak la-
rın da ki zin cir le ri sü rük le ye sü rük le ye İs lâm or du su na doğ ru bir 
kim se nin gel mek te ol du ğu gö rül dü. Yak laş tı, yak laş tı; “Be ni kur-
ta rın!...” di ye rek ba ğır dı. Bu se si işi ten Ku reyş hey’eti re îsi, der hal 
ye rin den fır la dı. Eli ne al dı ğı di ken li ağaç da lı nı, onun ba şı na yü zü-
ne vur ma ya baş la dı. O, bü tün gay re ti ni top la ya rak ken di ni Re sû-
lul lah efen di mi zin mü bâ rek diz le ri di bi ne at tı ve; “Kur tar be ni yâ 
Re sû lal lah!” di ye yal var dı. 

Bu, Mek ke’de müs lü man lık la şe ref en di ği için, ba ba sı ta ra fın-
dan zin ci re vu rul muş bir müs lü man dı. Her gün ağır iş ken ce ler edi lir, 
put la ra tap ma ya zor la nır dı. Müş rik le rin, Hu dey bi ye’ye git me sin den 
fay da la na rak, zin cir le ri ni ko par mış, kim se ye gö rün me den Mek-
ke’den çı kıp, müs lü man la rın ara sı na ken di ni at mış tı. Hi dâ ye te eren 
bu mü bâ rek kim se, müş rik hey’eti nin re îsi Sü heyl’in oğ lu Ebû Cen-
del haz ret le riy di. Sü heyl, Pey gam ber efen di mi ze, oğ lu Ebû Cen del’i 
gös te re rek; “Bi raz ön ce yaz dı ğı mız and laş ma ge re ğin ce, ba na iâ de 
ede ce ğin ilk adam bu dur!” de di. 

Pey gam ber efen di miz ve sa hâ bî ler çok mü te es sir ol muş lar dı. 
Her kes, Re sû lul lah efen di mi zin ne ce vap ve re ce ği ni me rak la bek li-
yor lar dı. Bir ta raf a sulh nâ me, bir ta raf a iş ken ce al tın da bu lu nan bir 
sa hâ bî... Âlem le rin efen di si, Sü heyl’e; “Biz, bu sulh nâ me yi da ha 
im za la ma dık!” bu yur du. Sü heyl; “Yâ Mu ham med! And laş ma nın 
mad de le ri ni, oğ lum da ha bu ra ya gel me den ön ce ya zıp bi tir miş tik. 
Eğer oğ lu mu iâ de et mez sen, ben de hiçbir za man sulh nâ me nin al-
tı nı im za la mam!” di ye inâd et ti. 

Pey gam ber efen di miz; “Onu be nim hâ tı rım için and laş ma-
nın dı şın da tut” bu yur du ise de müş rik ler bu nu ka bûl et me di ler. 
Sü heyl bin Amr, oğ lu nu çe ke çe ke gö tü rür ken, Ebû Cen del; “Yâ Re-
sû lal lah! Ey Müs lü man kar deş le rim!... Müs lü man ol mak la şe ref e nip 
si ze il ti câ et ti ğim hâl de, be ni müş rik le re mi teslîm edi yor su nuz. 
Ba na her gün da ya nıl maz iş ken ce le rin ya pıl ma sı nı mı re vâ gö rü-
yor su nuz? Yâ Re sû lal lah! Dî nim den dön dür sün ler di ye mi be ni iâ de 
edi yor su nuz?!...” di ye fer âd edi yor du. 

Bu iç ler acı sı yal va rı şa da yan mak çok zor du. Gö nül le ri ya ra-
la nan sa hâ bî ler, ağ la ma ya baş la dı lar. Mer ha met der â sı, sev gi li 
Pey gam be ri mi zin de mü bâ rek göz le ri dol muş tu. Sü heyl’in ya nı na 
va rıp; “Gel et me! Onu ba na ba ğış la!” di ye ri câ et ti. Fa kat Sü-
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heyl; “İm kan sız ba ğış la mam!” di ye ce vap ver di. 

Bu nun üze ri ne sev gi li Pey gam be ri miz; “Ey Ebû Cen del! Bi raz 
da ha sab ret! Sa na ya pı lan la ra kat lan! Bun la rın mü kâ fa tı nı 
Al la hü te âlâ dan di le. Al la hü te âlâ, sa na ve se nin gi bi za yıf 
ve kim se siz müs lü man la ra mu hak kak bir ge niş lik, bir çı kar 
yol ih sân ede cek tir” bu yu ra rak te sel lî ey le di ve; “Ver di ği miz 
söz de dur ma mak bi ze ya raş maz’’ bu yur du.

Bu iç ler acı sı hâ di se ye, he yet te ki müş rik ler bi le da ya na ma mış 
ve; “Ey Mu ham med! Ebû Cen del’i se nin hâ tı rın için biz hi mâ ye mi-
ze alı yo ruz. Ona, Sü heyl’in iş ken ce yap ma sı na mey dan ver me ye ce-
ğiz!” de miş ler di. Bun dan son ra Re sû lul lah efen di miz ve Es hâb-ı ki-
râm bi raz ra hat la dı lar. (Sü heyl bin Amr, Mek ke’nin fet hin den son ra 
müs lü man olup Es hâb-ı ki râm dan ol du.)

Sulh nâ me iki sû ret ya zı lıp, ta raf ar ca im za lan dı. Müş rik ler ka rar-
gâh la rı na dön dü ler.( 265)

Müs lü man la rın aleyhin de gi bi gö rü nen bu mad de ler için, Ku reyş 
heyeti çok se vinç li idi. Ak si ne bu sulh nâ me bü yük bir za fer di ve bu 
mad de ler müs lü man la rın le hi ne idi. Her şey den ön ce, müs lü man-
la rın bir dev let ol du ğu nu ka bul edi yor lar dı. Mek ke’den bir müş rik, 
ti câ ret ve ya baş ka bir şey için Şam’a, Mı sır’a gi der ken Me dî ne’ye 
uğ ra sa, ca nı ma lı em ni yet te ola cak tı. Böy le ce müş rik ler Müs lü-
man la rın ya şa yış la rı nı ya kın dan gö re cek, İs lâm’ın ada le ti, Es hâ bın 
bir bir le ri ne olan gü zel dav ra nış la rı kar şı sın da hay ran ka la cak ve İs-
lâ mi yet’i se ve cek ler di. Ne ti ce de müs lü man olup sa hâbî le rin saf a rı 
ara sı na ka tı la cak lar dı.

On se ne de vam et me si ge re ken bu and laş ma ile, Müs lü man lar 
ço ğa la cak lar, güç le ne cek ler di. İs lâ mi yet her ta ra fa ya yı la cak tı.

An cak; “Ku reyş li ler den bi ri, müs lü man olup Me dî ne’ye sı ğın mak 
is ter se, ia de olu na cak” mad de si için, Pey gam ber efen di miz mü te-
es sir ol muş lar ve; “Al la hü te âlâ, on lar için, el bet te bir ge niş-
lik, bir çı kar yol ya ra ta cak tır” bu yur muş lar dı...

Ar tık müş rik ler le ya pı la cak bir iş kal ma mış tı. Re sûl-i ek rem 
(sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz, Es hâb-ı ki râ ma; “Kal kı-
nız! Kur ban la rı nı zı ke si niz. Baş la rı nı zı tı raş et tik ten son ra 

265) İbni Hişâm, es-Sire, II, 321; Vâkıdî, el-Megâzî, II, 608; İbni Sa’d,  et-Tabakât, VII, 
405; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, IV, 56.
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ih râm dan çı kı nız” bu yur du lar. Pey gam ber efen di miz, her kes ten 
ön ce kur ba nı nı kes ti. Son ra ken di si ni ber be ri Hı râş bin Ümey ye 
haz ret le ri tı raş et ti. Es hâb-ı ki râm, o mü bâ rek saç la rı da ha ye re 
düş me den ha va da ka pış tı lar ve be re ket len mek için sak la dı lar. Sa-
hâ bî ler de kur ban la rı nı ke sip, bir kıs mı saç la rı nı ka zıt tı, bir kıs mı 
kı salt tır dı.( 266)

Hu dey bi ye’de yir mi gün ka dar ka lın mış tı. Pey gam ber efen di miz 
ar ka daş la rı ile bir lik te Me dî ne’ye dön mek üze re ha re ket et ti ler. Yol-
da Al la hü te âlâ, Pey gam ber efen di mi ze Fe tih sû re si ni vah yede rek, 
nî me ti ni ve yar dım la rı nı ta mam la ya ca ğı nı müj de le di.

Kâ ina tın sul tâ nı (sal lal la hü aley hi ve sel lem) mu zaf er ola rak nûr-
lu Me dî ne’yi teş rif et ti ği gün ler de, Ku reyş’in Sa kîf ka bî le sin den Ebû 
Ba sîr, Müs lü man ol mak la şe ref en miş ti. Müş rik le rin ara sın da ya şa-
ya ma ya ca ğı nı an la yan Ebû Ba sîr, ya ya ola rak Me dî ne’ye gel di. Hu-
dey bi ye and laş ma sı nın ge re ği ola rak da Me dî ne’den ay rı lıp, Kı zıl de-
niz sa hi lin de ki Îs de ni len ye re yer leş ti. ( 267)

Bu ra sı, Ku reyş müş rik le ri nin Şam’a git tik le ri ti câ ret yo lu üze-
rin de bu lu nu yor du. Bun dan son ra, Ku reyş’ten müs lü man olan lar 
Mek ke’yi ter ke dip, Me dî ne’ye de ğil, Îs’e, Ebû Ba sîr’in ya nı na git ti ler. 
Bun lar dan il ki Ebû Cen del haz ret le riy di. Ar tık bu nun ar ka sı de vâm 
et ti. El li ki şi, yüz ki şi, iki yüz, üç yüz ki şi ol du lar. Ku reyş ker va nı 
Şam’a gi der ken bu ra dan geç mek mec bû ri ye tin de ka lı yor lar dı. Ebû 
Ba sîr haz ret le ri ya nın da ki müs lü man lar la, bu ra dan ge çen müş rik le ri 
ya ka lı yor ve müs lü man ol ma la rı nı is ti yor lar dı. Müs lü man ol ma yan-
lar la çar pı şıp, on la rı güç du rum da bı ra kı yor lar dı.

Mek ke li müş rik ler, ar tık Şam ti câ ret yol la rı nın ke sil di ği ni gö rüp, 
Me dî ne’ye bir hey’et gön der di ler. Hu dey bi ye sulh nâ me si nin, “Ku-
reyş li ler den müs lü man olan bir kim se ve lî sin den izin siz Me dî ne’ye 
gi der se iâ de edi le cek!...” mad de si nin kal dı rıl ma sı için yal var dı lar. 
Pey gam ber efen di miz mer ha met bu yu rup, on la rın bu is tek le ri ni ka-
bûl et ti ler. Böy le ce Ku reyş li le rin Şam ti câ ret yol la rı açıl mış ol du. 
Müs lü man lar da sab ret me le ri nin kar şı lı ğın da Me dî ne’ye Pey gam ber 
efen di mi zin ya nı na gel di ler.

266) Buhârî, “Şurût”, 15; Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, IV, 323; Taberî, Târih, II, 283.

267) İbni Hişâm, es-Sire, II, 324; Vâkıdî, el-Megâzî, II, 625; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, IV, 57.
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HÜ KÜM DÂR LA RA DAVET MEK TUP LARI GÖNDERİLMESİ
Ne biyy-i muh te rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem), Hu dey bi ye’den 

dön dük ten son ra, İs lâm’ın bü tün dün yâ ya ya yıl ma sı nı, in san la rın 
Ce hen nem azâ bın dan kur tu lup, ha kî kî sa âde te ka vuş ma sı nı ar zu 
edi yor du. Zî râ O, bü tün âle me, rah met ola rak gön de ril miş ti. Bu se-
bep le, çev re de ki hü küm dâr la ra el çi ler gön de rip, İs lâm’a dâ vet et-
me yi dü şün dü ler. Dıh ye-i Kel bî’yi, Rûm (Bizans); Amr bin Ümey-
ye’yi, Ha beş; Hâ tib bin Ebî Bel tea’yı, Mı sır hü küm dâ rı na se fîr ola rak 
va zi fe len dir di. Ay rı ca ay nı va zi fe ile Sa lît bin Amr’ı, Ye mâ me’ye; 
Şücâ’ bin Vehb’i, Gas sân’a; Ab dul lah bin Hu zâ fe’yi, İran hü küm dâ-
rı na gön der di ler.( 268) 

Bu el çi ler, Es hâb-ı ki râ mın en gü zî de le riy di. Sû ret le ri ve söz le-
ri en gü zel olan la rıy dı. Her bir hü küm dâ ra, ay rı ay rı İs lâm’a dâ vet 
mek tup la rı ya zıl dı. Sev gi li Pey gam be ri miz mek tup la rın al tı nı, gü-
müş yü zü ğü nün ka şın da üç sa tır hâ lin de ya zı lı olan, “Al la hü te-
âlâ nın Re sû lü Mu ham med” (aley his se lâm) müh rü ile mü hür le di. 
Hü küm dâr la ra gön de ri le cek el çi ler, sa bah Pey gam ber efen di mi zin 
bir mû ci ze si ola rak, gi de cek le ri dev le tin li sâ nı nı öğ ren miş ola rak 
kalk tı lar.( 269)

Ha be şis tan’a gi de cek olan Amr bin Ümey ye haz ret le ri, Ne câ şi 
Es ha me’den, da ha ön ce ora ya hic ret et miş bu lu nan Es hâb-ı ki râ-
mın, Me dî ne’ye gön de ril me si ni de is te ye cek ti.

Amr bin Ümey ye, kı sa za mân da Ha be şis tan’a va rıp, me lik Ne-
câ şi Es ha me’nin hu zû ru na çık tı. Ne câ şi, tah tın dan aşa ğı in di; mek-
tu bu pek bü yük bir hür met ve mu hab bet le al dı. Öp tü, yü zü ne ve 
gö zü ne sür dük ten son ra açıp okut tur du:

Bis mil lâ hir rah mâ nir ra hîm!
Al la hü te âlâ nın re sû lü Mu ham med (aley his se lâm) dan, Ha-

beş me lî ki Ne câ şi Es ha me’ye!...
Hi dâ ye te tâ bi ola na se lâm ol sun!... Ey Hü küm dâr! Se lâ-

met te ol ma nı di ler, sa na olan nî met le rin den do la yı, Al la hü 

268) Buhârî, “Tefsir”, 4; “Megâzî”, 77, 82, 84; “İlim”, 7; Müslim, “Cihad”, 109; Ahmed 
bin Hanbel, el-Müsned, I, 262; III, 441; İbni Hişâm, es-Sire, II, 607; Beyhekî, es-
Sünen, II, 43, 353, İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 259; Taberânî, el-Mu’cemü’l Kebîr, IV, 
301; VII, 4; Huzâî, et-Tahrîc, s, 183-184; Kettânî, et-Terâtîbü’l-idâriyye, I, 345-
346.

269) İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 15.
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te âlâ ya hamd ede rim. On dan baş ka ilâh yok tur. O Me lik’tir 
(bü tün kâ inât ta ta sar ruf sâ hi bi yal nız O’dur.) Kud dûs’tür (her tür-
lü ayıp ve ku sur lar dan be rî dir). Se lâm’dır (kul la rı nı bü tün teh li ke-
ler den se lâ met te bu lun du ru cu dur). Mü’min’dir (em ni yet ve ren dir). 
Mü hey min’dir (her şe yi gö ze tip ko ru yan dır).

Ben şe hâ det ede rim ki, Îsâ (aley his se lâm), Al la hü te âlâ nın, 
çok te miz, if et sâ hi bi, her tür lü dün yâ ha yâ tın dan ta mâ-
miy le çe kil miş bu lu nan Mer em’e il kâ et ti ği, rû hu ve ke li-
me si dir. Böy le ce o, Îsâ’ya hâ mi le kal dı. Al la hü te âlâ, Âdem’i, 
kud re ti ile na sıl ya rat tı ise, Îsâ’yı da öy le ya rat mış tır. 

Ey hü küm dâr! Ben, se ni, eşi or ta ğı ol ma yan Al la hü te-
âlâ ya îmâ na, O’na ibâ det et me ye ve ba na tâ bi ol ma ya, Al-
la hü te âlâ nın ba na gön der dik le ri ne inan ma ya dâ vet edi-
yo rum. Çün kü, ben, Al la hü te âlâ nın bun la rı teb liğ et me ye 
me’mûr re sû lü yüm.

Şim di ben, sa na lâ zım olan teb lî gâ tı yap mış, dün yâ ve 
âhiret sa âde ti ni sağ la ya cak na sî ha ti et miş bu lu nu yo rum. 
Na sî ha ti mi ka bûl edi niz! Hi dâ ye te eren, doğ ru yo la ka vu-
şan la ra se lâm ol sun.”

Re sûl-i ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di mi zin mek-
tu bu nu, bü yük bir edeb ve te vâ zû ile din le yen hü küm dâr Es ha me, 
der hal; “Eş he dü en lâ ilâ he il lal lah ve eş he dü en ne Mu ham me den 
ab dü hû ve re sû lüh” di ye rek Ke li me-i şe hâ det ge tir di ve müs lü man 
ol du. Son ra; “Ye mîn ede rim ki, O, ki tap eh li olan Ya hu di ve hı ris-
ti yan la rın gel me si ni bek le di ği, ön ce ki pey gam ber le rin ge le ce ği ni 
müj de le di ği pey gam ber dir.

Eğer ya nı na git me ye im kâ nım ol say dı, mu hak kak gi der, hiz me-
tiy le şe ref e nir dim!” de di. Mek tu bu, hür met le gü zel bir ku tu ya ko-
yup; “Bu mek tup lar, bu ra da ol du ğu müd det çe, Ha beş’ten ha yır ve 
be re ket git mez” de di.( 270)

Re sû lul lah efen di miz Ne câ şi’ye iki mek tup gön der miş ti. Ne câ-
şi Es ha me, di ğer mek tup ta bil di ri len emir le ri ye ri ne ge ti rip, sev gi-
li Pey gam be ri mi zin mü bâ rek zev ce si Üm mü Ha bî be vâ li de mi zi ve 

270) Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, IV, 198; İbni Hişâm, es-Sire, I, 223; Beyhekî, es-
Sünen, II, 79; İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 207-208; Taberânî, el-Mu’cemü’l Kebîr, 
XX, 80.
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ora da bu lu nan Es hâb-ı ki râ mı ge mi le re bin di rip, pek çok he di ye ler le 
Me dî ne’ye gön der di. Gön der di ği mek tup ta îmân et ti ği ni bil di ri yor du.

Hazret-i Dıh ye-i Kel bî de, Rûm im pa ra to ru nu İs lâm’a dâ vet et-
mek için va zi fe len di ril miş ti. Mek tu bu, Bus ra’da ki Gas sân hü küm dâ-
rı Hâ ris’e ve re cek, o da Rûm im pa ra to ru He rak li us’a gön de re cek ti.

Pey gam ber efen di mi zin (sal lal la hü aley hi ve sel lem) dâ vet mek-
tu bu nu bü yük bir hür met le alan Hazret-i Dıh ye, sür’at le Bus ra’ya 
gel di. Hâ ris ile gö rü şüp du ru mu an lat tı. Hâ ris, Dıh ye’nin ya nı na, 
he nüz müs lü man ol ma yan Adiy bin Hâ tem’i ve re rek, o sı ra da Ku-
düs’de bu lu nan He rak li us’a gön der di. İki si bir lik te Ku düs’e ge lip, 
im pa ra tor la gö rüş mek üze re te mas lar da bu lun du lar. İm pa ra to run 
adam la rı, ken di si ne; “Kay ser’in hu zû ru na çık tı ğın za mân, ba şı nı 
eğip yü rü ye cek, yak la şın ca da ye re ka pa nıp sec de ede cek sin. Sec-
de den kalk ma na izin ver me dik çe as lâ yer den ba şı nı kal dır ma ya cak-
sın” de di ler. 

Bu söz ler, Hazret-i Dıh ye’ye ağır gel di ve on la ra; “Biz müs lü-
man lar, Al la hü te âlâ dan baş ka hiçbir kim se ye sec de et me yiz. Hem 
in sa nın in sa na sec de et me si onun ya ra tı lı şı na ters tir” bu yur du. Bu-
nun üze ri ne Kay ser’in adam la rı; “O hâl de Kay ser, ge tir di ğin mek tu-
bu hiçbir za mân ka bûl et mez ve se ni hu zû run dan ko var”’ de di ler. 
Hazret-i Dıh ye; “Bi zim pey gam be ri miz Mu ham med (aley his se lâm), 
baş ka sı nın, ken di si ne, de ğil sec de et me si ne, önün de ha fif eğil me-
si ne bi le mü saa de et mez. Ken di siy le gö rüş mek is te yen, kö le bi le 
ol sa, ona il gi gös te rir. Hu zû ru na ka bûl bu yu rur, der di ni din ler, sı-
kın tı sı nı gi de rir, gön lü nü alır. Bu nun için O’na tâ bi olan la rın hep si 
hür dür, şe ref i dir” bu yur du. 

Bu söz le ri din le yen ler den bi ri; “Mâ dem ki Kay ser’e sec de et me-
ye cek sin, o hâl de üze ri ne al dı ğın va zi fe yi ye ri ne ge ti re bil men için, 
sa na baş ka yol gös te re yim. Kay ser’in, sa ra yın önün de din len di ği 
bir yer var. Her gün öğ le den son ra bu av lu ya çı kar, ora lar da do la-
şır. Ora da bir min ber var dır. Onun üze rin de her han gi bir ya zı var sa 
ön ce onu alır okur, son ra is ti râ hat eder. Sen de şim di git, mek tu bu 
o min be re koy ve dı şar da bek le. Mek tu bu gö rün ce se ni ça ğır tır. O 
za mân va zi fe ni ye ri ne ge ti rir sin” de di. 

Bu nun üze ri ne Hazret-i Dıh ye, mek tu bu söy le ni len ye re bı rak tı. 
He rak li us mek tu bu al dı ve Arap ça bi len bir ter cü man is te di. Ter cü-
man, Re sû lul lah efen di mi zin mek tu bu nu oku ma ya baş la dı. Mek tu-
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bun en üs tün de; “Bis mil lâ hir rah mâ nir ra hîm! Al la hü te âlâ nın 
Re sû lü Mu ham med’den (aley his se lâm) Rûm la rın bü yü ğü He-
rakl’e” di ye ya zı yor du. He rak li us’un kar de şi nin oğ lu Yen nak, mek-
tu bun böy le baş la ma sı na çok kız dı ve tercü ma nın göğ sü ne şid det li 
bir yum ruk vur du. Ter cü man, yum ru ğun şid de ti ile ye re yı kıl dı ve 
mü bâ rek mek tup elin den düş tü. He rak li us, Yen nak’a; “Ni çin böy le 
yap tın!” di ye so run ca, o da; “Mek tu bu gör mü yor mu sun? Mek tu ba, 
hem se nin is min den ön ce ken di is mi ile baş la mış, hem de se nin 
hü küm dâr ol du ğu nu söy le me yip; “Rûm la rın bü yü ğü He rakl’e” de-
miş. Ni çin; “Rûm la rın hü küm dâ rı” di ye yaz ma mış ve ön ce se nin is-
min le baş la ma mış? O’nun mek tu bu bu gün okun maz” de di. 

Bu nun üze ri ne He rak li us: “Val la hi sen ya çok akıl sız sın ve ya ko-
ca bir de li sin. Se nin böy le ol du ğu nu bil mi yor dum. Ben da ha mek-
tu bun için de ne ol du ğu na bak ma dan, yır tıp at mak mı is ti yor sun? 
Ha yâ tı ma ye mîn ede rim ki; eğer O, söy le di ği gi bi Re sû lul lah ise, 
mek tu bu na be nim is mim den ön ce ken di is mi ni yaz mak ta ve be ni 
Rûm la rın bü yü ğü di ye an mak ta hak lı dır. Ben, an cak on la rın sâ hi-
bi yim. Hü küm dâr la rı de ği lim” de di ve Yen nak’ı hu zû run dan kov du. 

Son ra Hı ris ti yan la rın en âli mi, re îsi ve ken di si nin mü şâ vi ri olan 
Us kûf adın da ki kim se yi ça ğırt tı. Mek tu bu okut tu. Mek tu bun de-
vâ mın da şöy le buy ru lu yor du: “Al la hü te âla nın hi dâ ye ti ne tâ bi 
olan la ra, doğ ru yo la ka vu şan la ra se lâm ol sun!” Bun dan son-
ra; (Ey Rûm la rın bü yü ğü!) Se ni İs lâm’a dâ vet edi yo rum. İs lâm’ı 
ka bûl et ki, se lâ met bu la sın. Müs lü man ol ki, Al la hü te âlâ 
sa na iki kat ecir ver sin. Eğer yüz çe vi rir sen, bü tün Hı ris ti-
yan la rın ve bâ li se nin üze ri ne dir! “De ki: “Ey ehl-i ki tab (olan 
Ya hu di ve Hı ris ti yan lar), ara mız da or tak olan ke li me ye ge li niz. 
O da Al la hü te âlâdan baş ka hiçbir şe ye ta pın ma yız ve O’na 
hiçbir şe yi or tak et me yiz. Al la hü te âlâ yı bı ra kıp, içi miz den 
hiç kim se yi ya ra tı cı Rab ta nı ma yız. Eğer bu söz den yüz çe vi-
rir ler se; “Şâhid olu nuz. Biz müs lü ma nız” de yi niz.” ( 271)

Re sûl-i ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di mi zin mek tu bu 
oku nur ken, He rak li us’un al nın dan ter tâ ne le ri dö kü lü yor du. Mek tup 
bi tin ce; “Sü ley mân (aley his se lâm) dan son ra, ben böy le; “Bis mil-
lâ hir rah mâ nir ra hîm” di ye baş la yan bir mek tup gör me miş tim” 

271) Âl-i İmrân sûresi, 3/64.
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de di. He rak li us, Us kûf’a bu mes’ele de ki fik ri ni so run ca; “Val la hi, 
O, Mû sâ ve Îsâ’nın (aley hi müs se lâm), bi ze ge le ce ği ni müj de le di ği 
pey gam ber dir. Zâ ten biz, O’nun gel me si ni bek li yor duk” de di. 

He rak li us; “Sen bu hu sus ta ne yap ma mı tav si ye eder sin, ne yi 
uy gun gö rür sün?” di ye sor du. Us kûf; “O’na tâ bi ol ma nı uy gun gö-
rü rüm” di ye ce vap ver di. He rak li us; “Ben, se nin de di ğin şe yi çok iyi 
bi li yo rum. Fa kat O’na tâ bi olup, müs lü man ol ma ya gü cüm yet mez. 
Çün kü hem hü küm dâr lı ğım gi der, hem de be ni öl dü rür ler” de di. Bu-
nun üze ri ne Hazret-i Dıh ye’yi ve Adî bin Hâ tem’i ça ğırt tı. Adî; “Ey 
hü küm dâr! Da var ve de ve ler sâ hi bi Arab lar dan olan şu ya nım da ki 
zât, mem le ke tin de vu kû bu lan şa şı la cak bir hâ di se den bah se di yor” 
de di. He rak li us; “Mem le ke ti niz de ki hâ di se ne dir?” di ye so run ca, 
Hazret-i Dıh ye; “Ara mız da bir zât zu hur et ti. Pey gam ber ol du ğu nu 
be yân et ti. Hal kın bir kıs mı O’na tâ bi ol mak ta, bir kıs mı da kar-
şı koy mak ta dır. Biz ina nan lar la, inan ma yan lar ara sın da çar pış ma lar 
ol mak ta dır” de di.

Bun dan son ra He rak li us, Pey gam ber efen di miz hak kın da araş-
tır ma ya baş la dı. Şam vâ li si ne emir ve rip Re sûl-i ek rem efen di miz-
le ay nı soy dan bir ki şi yi bul ma la rı nı em ret ti. Bu ara da ken di si nin 
dos tu olan ve İb râ nî ce bi len Ro ma’ da ki bir âli me de mek tup ya zıp, 
bu mes’ele yi sor du. Ro ma’da ki dos tun dan, bah set ti ği zâ tın, âhir 
za mân pey gam be ri ol du ğu nu bil di ren bir mek tup gel di. Şam vâ li si 
de ti câ ret için gi den bir Ku reyş ker va nı ile kar şı laş tı. Bun la rın için-
de, he nüz müs lü man ol ma yan Ku reyş’in re îsi, Ebû Süf yân da var dı. 

Ebû Süf yân di yor ki: “Biz Gaz ze’de bu lun du ğu muz sı ra da, He-
rak li us’un Şam vâ li si, üze ri mi ze sal dı rır gi bi gel di ve; “Siz, şu Hi-
câz’da ki zâ tın kav min den mi si niz?” di ye sor du. “Evet” de dik. “Hay-
di, bi zim le be râ ber im pa ra to run ya nı na gi de cek si niz?” de di.” Ebû 
Süf yân’la ya nın da ki le ri Şam’a gö tür dü. Şam vâ li si, Ebû Süf yân’ı ve 
ya nın da ki le ri He rak li us’un ya nı na çı kar dı. Bu sı ra da, He rak li us Ku-
düs’te bir ki li se de bu lu nu yor du. Ve zî riy le be râ ber otur muş ve ba şı na 
tâ cı nı giy miş ti. He rak li us, Ebû Süf yân ve ya nın da ki otuz ka dar Mek-
ke li yi bu ra da ka bûl et ti.

Ter cü man ça ğır dı ve on la ra; “İçi niz de, pey gam ber ol du ğu nu 
söy le yen zâ ta, soy ca en ya kın han gi niz dir?” di ye sor du. Ebû Süf-
yân; “O’na, soy ca en ya kın olan be nim” di ye ce vap ver di. He rak li-
us; “Ak ra bâ lık de re ce niz ne dir?” di ye so run ca; “Am ca mın oğ lu dur” 
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de di. He rak li us, Ebû Süf yân’ın ken di si ne ya kın ge ti ril me si ni is te di 
ve di ğer le ri nin de Ebû Süf yân’ın ar ka sın da dur ma sı nı söy le di. Ebû 
Süf yân, ilk ön ce le ri ya lan söy le di ise de, hü küm dâ rın teh di di ile 
kork tu ve ya lan söy le ye me di. Son ra ara la rın da şu ko nuş ma geç ti. 
He rak li us; 

“Pey gam ber ol du ğu nu söy le yen zâ tın, ara nız da ki so yu na sıl dır?” 
“O, za mâ nın en iyi soy lu su dur. Soy ba kı mın dan en seç ki ni miz dir.” 
“İçi niz de on dan ön ce pey gam ber lik id di âsın da bu lu nan kim se ol-
du mu?” “Ol ma dı.” “O’nun ata la rı için de hiçbir hü küm dâr gel miş 
mi dir?” “Ha yır.” “O’na hal kın eş râ fı mı yok sa fa kir ve za yıf a rı mı 
tâ bi olu yor lar. O’na tâ bi olan lar fa kir ler, za yıf ar, genç ler ve ka dın-
lar dır. Kav mi nin yaş lı la rın dan ve eş râ fın dan tâ bi olan pek yok tur.” 
“O’na tâ bi olan lar ar tı yor mu, aza lı yor mu?” ”Ar tı yor.” “O’nun dî ni ne 
gir dik ten son ra be ğen me ye rek ve ya kı za rak dö nen kim se var mı?” 
“Yok tur.” Pey gam ber ol du ğu nu söy le me den, O’nun hiç ya lan söy le-
di ği gö rül müş mü dür?” “Ha yır.” “O pey gam be rin hiç ah di ni boz du-
ğu, sö zün de dur ma dı ğı ol du mu?” “Ha yır ol ma dı.” “An cak biz şim di, 
onun la bir müd det için çar pış ma yı bı ra ka rak and laş ma yap mış bu-
lu nu yo ruz.” “Bu müd det için de ken di si nin ne ya pa ca ğı nı bi le mi yo-
ruz.” “O si ze ne yi em re di yor?” “Yal nız bir olan Al lah’a ibâ det et me yi, 
O’na hiçbir şe yi or tak koş ma ma yı em re di yor. Ata la rı mı zın tap tı ğı 
şey le re (put la ra) tap mak tan bi zi men edi yor. Na maz kıl ma yı, doğ ru 
ol ma yı, fa kir le re yar dım et me yi, ha ram lar dan sa kın ma yı, ah de ve-
fâ yı, emâ ne te hı yâ net et me me yi ve ak ra bâ yı zi yâ re ti em re di yor.“

Ki li se de bu ko nuş ma lar ol muş, Re sû lul lah (sal lal la hü aley hi ve 
sel lem)in mü bâ rek mek tu bu okun muş tu. He rak li us mek tu bu öpüp, 
göz le ri ne sür dü ve ba şı na ko yun ca, Rûm lar ara sın da gü rül tü ler ço-
ğal dı. Kay ser, Ebû Süf yân ve ya nın da ki Ku reyş li le rin dı şa rı çı ka-
rıl ma sı nı em ret ti. Da ha müs lü man ol ma yan Ebû Süf yân, bu ra da 
ye min le, sev gi li Pey gam be ri mi zin dâ vâ sı nın ba şa rıy la so nuç la na-
ca ğı na inan dı ğı nı söy le miş ti.

Hazret-i Dıh ye, He rak li us’un kar şı sı na ge çip mü bâ rek gü zel yü zü 
ve tat lı se si ile; “Ey Kay ser! Be ni sa na Bus ra’dan bir kim se gön der di 
ki, o, sen den ha yır lı dır. Al la hü te âla ya ye mîn ede rim ki, be ni, ona 
gön de ren zât (Re sû lul lah) ise, hem on dan, hem sen den da ha ha yır-
lı dır. Sen, be nim söz le ri mi al çak gö nül lü lük le din le yip, ve ri len na sî-
hat le ri ka bûl et me li sin! Çün kü, al çak gö nül lü lük eder sen, na sî hat-
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le ri an lar sın. Na sî hat le ri ka bûl et mez sen, in saf ı ola maz sın!” de di. 

He rak li us; “De vâm et” de yin ce, Hazret-i Dıh ye; “Öy ley se, ben se-
ni Îsâ (aley his se lâm)ın ken di si ne na maz kıl mış ol du ğu Al la hü te âlâ ya 
îmân et me ye dâ vet edi yo rum. Ben se ni, ön ce den Mû sâ (aley his se-
lâm)ın, on dan son ra Îsâ (aley his se lâm)ın, ge le ce ği ni müj de le yip ha-
ber ver di ği şu üm mî Pey gam be re îmâ na dâ vet edi yo rum. Eğer, bu 
hu sus ta bir şey bi li yor, dün yâ ve âhiret sa âde ti ni ka zan mak is ti yor-
san, on la rı göz le ri nin önü ne ge tir. Yok sa âhi ret sa âde ti ni el den ka çı-
rır, kü für ve şirk için de ka lır sın. Şunu da iyi bil ki, se nin Rab bin olan 
Al la hü te âlâ, zâ lim le ri he lâk edi ci ve nî met le ri de ğiş ti ri ci dir” de di. 

He rak li us; “Ben, eli me ge çen bir ya zı yı oku ma dan, ya nı ma ge len 
bir âlim den bil me dik le ri mi so rup öğ ren me den bı rak mam. Bun dan 
an cak ha yır ve iyi lik gö rü rüm. Sen ba na dü şü nüp ha kî ka ti bu lun ca-
ya ka dar müh let ver” de di. He rak li us, da ha son ra Hazret-i Dıh ye’yi 
ya nı na ça ğı rıp, baş ba şa ko nuş tu. Kal bin de ki ni, şöy le açık la dı: “Ben 
bi li yo rum ki, se ni gön de ren zât, ki tap lar da ge le ce ği müj de le nen ve 
gel me si bek le nen âhir za mân pey gam be ri dir. Yal nız, O’na uyar sam; 
Rûm la rın be ni öl dür me sin den kor ku yo rum. Se ni, on la rın için de en 
bü yük âlim le ri ve ben den zi yâ de îti bâr gös ter dik le ri bir kim se olan 
Da ga tır’a gön de re yim. Bü tün Hı ris ti yan lar ona tâ bi dir. Eğer o îmân 
eder se, Rûm la rın hep si îmân eder ler. Ben de o za mân kal bim de 
ola nı ve îti kâ dı mı açı ğa vu ru rum.”

Bun dan son ra He rak li us, bir mek tup ya za rak Hazret-i Dıh ye’ye 
ve rip, Da ga tır’a gön der di. 

Re sû lul lah efen di miz, Da ga tır’a da mek tup gön der miş ti. Da-
ga tır, mek tup la rı oku yup, Pey gam ber efen di mi zin va sıf a rı nı işi tin-
ce, O’nun, Hazret-i Mû sâ’nın ve Hazret-i Îsâ’nın ge le ce ği ni ha ber 
ver dik le ri âhir za mân pey gam be ri ol du ğun da hiç şüp he ol ma dı ğı nı 
söy le di ve îmân et ti. Evi ne git ti, ka pan dı ve her pa zar yap tı ğı vaaz-
la ra üç haf a çık ma dı. Hı ris ti yan lar; “Da ga tır’a ne olu yor ki, o Arab la 
gö rüş tü ğün den be ri dı şa rı çık mı yor? O’nu is ti yo ruz!” di ye ba ğır dı lar. 

Da ga tır, üze rin de ki si yah pa paz el bi se si ni çı kar dı. Be yaz el bi se 
giy di, elin de âsâ sı ile ki li se ye gel di. Bel de nin ahâ li si ni top la dık tan 
son ra aya ğa kal ka rak; “Ey Hı ris ti yan lar! Bi li niz ki, bi ze Ah med’den 
(aley his se lâm) mek tup gel di. Bi zi hak dî ne dâ vet et miş. Ben açık-
ça bi li yor ve ina nı yo rum ki, O, Al la hü te âlâ nın hak re sû lü dür” de di. 
Hı ris ti yan lar bu nu işi tin ce, Da ga tır’ın üs tü ne yü rü dü ler ve dö ve rek 
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şe hîd et ti ler. Hazret-i Dıh ye ge lip, du ru mu He rak li us’a ha ber ver di. 

He rak li us; “Ben sa na söy le me dim mi? Da ga tır, Hı ris ti yan lar ka-
tın da ben den da ha sev gi li ve azîz dir. Eğer duy sa lar be ni de onun 
gi bi katl eder ler” de di.

Bu hâ rî’nin Sa hih’in de zik ret ti ği ve Züh ri’ nin ri vâ yet et ti ği ha-
ber de ise; “He rak li us, Hu mus’da ki köş kün de Rûm la rın bü yük le ri ni 
ça ğı rıp ka pı la rın ka pa tıl ma sı nı em ret ti. Son ra yük sek bir ye re çık tı 
ve; “Ey Rûm ce mâ ati! Siz ler sa âde te, hu zû ra ka vuş ma yı ve hâ ki-
mi ye ti ni zin te mel li kal ma sı nı, Hazret-i Îsâ’nın söy le di ği ne uy ma yı 
is ter mi si niz?” de di. Rûm lar; “Ey bi zim hü küm dâ rı mız! Bun la rı el-
de et mek için ne ya pa lım?” di ye sor du lar. He rak li us; “Ey Rûm ce-
mâ ati! Ben, siz le ri ha yır lı bir iş için top la dım. Ba na, Hazret-i Mu-
ham med’in mek tu bu gel di. Be ni, İs lâm dî ni ne dâ vet edi yor. Val la hi 
O, gel me si ni bek le yip dur du ğu muz, ki tap la rı mız da ken di si ni ya zı lı 
bul du ğu muz ve alâ met le ri ni bil di ği miz pey gam ber dir. Ge li niz, O’na 
tâ bi olup dün yâ da ve âhi ret te se lâ met bu la lım” de di. Bu nun üze-
ri ne her kes kö tü söz ler söy le yip, ho mur da na rak dı şa rı kaç mak için 
ka pı la ra koş tu lar. Fa kat ka pı lar ka pa lı ol du ğun dan, çı ka ma dı lar He-
rak li us, Rûm la rın bu ha re ket le ri ni gö rüp, İs lâ mi yet’ten böy le ka çın-
dık la rı nı an la yın ca, ca nın dan kork tu ve; “Ey Rûm ce mâ ati! Be nim 
söy le di ğim söz ler, siz le rin, dî ni ni ze olan bağ lı lı ğı nı zı ölç mek için-
di. Dî ni ni ze bağ lı lı ğı nı zı ve be ni se vin di ren dav ra nı şı nı zı göz le rim le 
gör düm” de di. Bu nun üze ri ne Rûm lar, He rak li us’a sec de et ti ler ve 
köş kün ka pı la rı açı lın ca çı kıp git ti ler.”( 272)

He rak li us, Hazret-i Dıh ye’yi ça ğır dı, olan la rı an lat tı. Bir bi rin den 
kıy met li he di ye ler ver di. Ay rı ca Pey gam ber efen di miz (sal lal la hü 
aley hi ve sel lem)e bir mek tup yaz dı. Mek tu bu nu, ha zır lat tı ğı he-
di ye le ri, Hazret-i Dıh ye ile sev gi li Pey gam be ri mi ze gön der di. He-
rak li us müs lü man ol mak is te miş, fa kat ma kam ve ölüm kor ku sun-
dan îmân et me miş ti. Pey gam ber efen di mi ze yaz dı ğı mek tup ta, 
“Hazret-i Îsâ’nın müj de le di ği Al lah’ın Re sû lü Mu ham med’e, Rûm 
hü küm dâ rı Kay ser’den! El çin mek tu bun la bir lik te ba na gel di. Ben 
şe hâ det ede rim ki, sen Al lah’ın hak re sû lü sün. Zâ ten biz, se ni, İn-
cîl’de ya zı lı bul duk ve Hazret-i Îsâ, se ni bi ze müj de le miş ti. Rûm-
la rı sa na îmân et me ye dâ vet et tim se de bu na ya naş ma dı lar. Be ni 

272) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 259.
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din le se ler di mu hak kak ki, bu on lar için ha yır lı olur du. Ben se nin 
ya nın da bu lu nup sa na hiz met et me yi ve ayak la rı nı yı ka ma yı çok 
ar zu edi yo rum” de ni yor du.

Hazret-i Dıh ye, He rak li us’tan ay rı lıp His mâ’ya gel di. Yol da Cü-
zâm vâ di le rin den Şenâr vâ di sin de, Hu neyd bin Us, oğ lu ve adam la rı 
Hazret-i Dıh ye’yi soy du lar. Es ki el bi se le rin den baş ka ne si var sa al-
dı lar. Bu mev kî de, Dü beyb bin Ri fâe bin Zeyd ve kav mi İs lâ mi yet’i 
ka bûl et miş ler di. Dıh ye bun la ra ge lip olan la rı an la tın ca bun lar, Hu-
neyd bin Us ve ka bî le si nin üze ri ne yü rü yüp, eş yâ la rın hep si ni ge ri 
al dı lar. Da ha son ra Re sû lul lah efen di miz, Zeyd bin Hâ ris’i Hu neyd 
bin Us ve adam la rı nın üze ri ne gön der di. O bel de de olan la rın hep-
si îmân et ti. Hazret-i Dıh ye, Me dî ne’ye ge lin ce, evi ne uğ ra ma dan 
doğ ru Ha bîb-i ek rem efen di mi zin ka pı sı na git ti. Ka pı yı çal dı. Pey-
gam be ri miz; “Kim o?” di ye sor du. Dıh ye; “Dıh yet-ül Kel bî” de di. 
Âlem le rin efen di si; “İçe ri gir” bu yur du lar. 

Hazret-i Dıh ye içe ri gir di ve olan la rı bü tün te fer ru âtı ile an lat-
tı. Pey gam ber efen di mize, He rak li us’un mek tu bu nu oku du: “Onun 
için, bir müd det da ha (sal ta nat ta) kal mak var dır. Mek tu bum 
yan la rın da bu lun duk ça, on la rın sal ta na tı de vâm ede cek tir” 
bu yur du.( 273)

He rak li us, mek tu bun da Pey gam be ri mi ze îmân et ti ği ni yaz mış 
ise de, Re sû lul lah (sal la lla hü aley hi ve sel lem) efen di miz; “Ya lan 
söy lü yor. Dî nin den dön me miş tir” bu yur du lar. He rak li us, sev gi li 
Pey gam be ri mi zin mek tu bu nu ipek ten bir at la sa sa rıp, al tın yu var lak 
bir ku tu nun içe ri sin de mu hâ fa za et ti. He rak li us âi le si bu mek tu bu 
sak la mış lar ve bu nu da her kes ten giz li tut muş lar dır. Bu mek tup el-
le rin de bu lun du ğu müd det çe, sal ta nat la rı nın de vâm ede ce ği ni söy-
ler ve bu na ina nır lar dı. Ha kî ka ten de öy le ol muş tur.

Re sûl-i ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz, Hâ tib bin 
Ebî Bel tea’yı, Mı sır hü küm dâ rı na gön der me den ön ce; “Ey Es hâ-
bım! Mü kâ fâ tı Al la hü te âlâ dan bek le mek üze re şu mek tu bu, 
Mı sır hü küm dâ rı na han gi niz gö tü rür?” di ye so run ca, Hazret-i 
Hâ tib, ye rin den fır la yıp aya ğa kalk tı ve; “Yâ Re sû lal lah! Ben gö tü-
rü rüm!” de di. Pey gam be ri miz de; “Ey Hâ tib! Bu va zi fe ni, Al la hü 

273) Buhârî, “Tefsir”, 4; Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, III, 441; Beyhekî, es-Sünen, II, 
353; İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 259.
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te âlâ se nin hak kın da mü bâ rek ey le sin?” bu yur du.

Hâ tib bin Ebî Bel tea haz ret le ri, mek tu bu sev gi li Pey gam be ri-
miz den al dı. Ve dâ edip, evi ne git ti. Hay va nı nı ha zır la dı. Âi le si ile 
de ve dâ laş tık tan son ra, yo la çık tı. Mı sır hü küm dâ rı Mu kav kıs’ın İs-
ken de riy ye’de ol du ğu nu öğ ren di ve sa ra yı na ulaş tı. İçe ri ye al ma dan 
ön ce, mak sa dı nı öğ re nen ka pı cı, Hazret-i Hâ tib’e çok hür met et ti. 
Onu hiç bek let me di. Mu kav kıs, o sı ra da de niz üze rin de bir ge mi-
de adam la rıy la ko nu şu yor du. Hazret-i Hâ tib, bir san da la bi nip, Mu-
kav kıs’ın bu lun du ğu ye re gel di. Pey gam be ri mi zin mek tu bu nu ver di. 
Mek tu bu Hâ tib’den alan Mu kav kıs, oku ma ya baş la dı:

“Bis mil lâ hir rah mâ nir ra hîm!
Al la hü te âlâ nın ku lu ve re sû lü Mu ham med’den, Kıbt’ın 

(es ki Mı sır hal kı nın) bü yü ğü Mu kav kıs’a! Se lâm, hi dâ ye te 
uyan la rın üze ri ne ol sun. Se ni, se lâ met bul man için İs lâm’a 
dâ vet ede rim. Müs lü man ol ki, se lâ met bu la sın ve Al la hü 
te âlâ nın iki kat ec ri ne nâ il ola sın. Eğer yüz çe vi rir sen bü tün 
Kıbt’ın gü na hı se nin üze ri ne dir. Ey Ehl-i ki tab olan (Ya hu di 
ve hı ris ti yan lar)! Ara mız da or tak olan ke li me ye ge li niz. O da, 
Al la hü te âlâ dan baş ka hiçbir şe ye ta pın ma yız ve O’na hiç-
bir şe yi or tak et me yiz. Al la hü te âlâ yı bı ra kıp, içi miz den hiç 
kim se yi ya ra tı cı Rab ta nı ma yız. Eğer bu söz den yüz çe vi rir-
ler se; “Şâhit olu nuz. Biz müs lü ma nız” de yi niz!” ( 274)

Kâ ina tın sul tâ nı nın mek tu bu oku nun ca, Mu kav kıs, Hazret-i Hâ-
tib’e; “Ha yır lı sı ol sun!” de di. Mı sır hü küm dâ rı, ku man dan la rı nı, dev-
let adam la rı nı top la yıp, Hâ tib ile ko nuş ma ya baş la dı. De di ki:

“An la mak is te di ğim bâ zı şey le ri so ra cak, bu hu sus ta se nin le 
ko nu şa ca ğım.” Hazret-i Hâ tib; “Bu yur, ko nu şa lım!” de yin ce, Mu-
kav kıs; 

“Si zi gön de ren zât tan ba na ha ber ve ri niz. O bir pey gam ber mi-
dir? Bi raz bah set!” “Evet, O bir pey gam ber dir.” 

“O, böy le ger çek ten pey gam ber ise, ni çin ken di si ni öz yur dun-
dan çı ka rıp baş ka bir ye re sı ğın mak zo run da bı ra kan kav mi nin aley-
hin de bed duâ et me di?”

“Sen, Îsâ bin Mer em (aley his se lâm)ın pey gam ber ol du ğu na 

274) Âl-i İmrân sûresi, 3/64.
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ina nı yor sun de ğil mi? O, kav mi ken di si ni ya ka la yıp, öl dür mek is-
te di ğin de, bu na rağ men on la ra bed duâ et me di ve Ce nâb-ı Hak, 
onu, dün yâ se mâ sı na kal dır dı. Mü kâ fat lan dır dı. Hâl bu ki, kav mi nin 
he lâ kı için Al la hü te âlâ ya bed duâ et me si ge rek mez mi idi? O böy le 
yap ma dı.” 

“Çok gü zel ce vap ver din. Ger çek ten sen, hik met sâ hi bi zâ tın 
ya nın dan ge len bir ha kîm sin. Bu ge ce ya nı mız da kal, ya rın sa na 
ce vâ bı mı ve re yim.” 

Hazret-i Hâ tib Hazret-i Mû sâ za mâ nın da ki Fir’avn’ı kas de de rek 
Mu kav kıs’a de di ki:

“Sen den ön ce, bu ra da bir hü küm dâr var dı. O hal kı na kar şı; “En 
bü yük ilâh be nim!“ di ye rek Rab ol du ğu nu id diâ et miş ti. Al la hü te-
âlâ da, onu, dün yâ ve âhi ret azâb la rıy la ce zâ lan dır dı ve on dan in-
ti kam al dı. Sen bun dan ib ret al da, baş ka sı na ib ret ol ma!“ “Bi zim 
için bir din var dır. Biz bu di ni mi zi, on dan da ha ha yır lı sı ol ma dık ça 
bı rak ma yız.”

“Se nin bağ lı ol du ğun ve da ha ha yır lı sı ol ma dık ça bı rak ma ya ca-
ğı nı söy le di ğin dî nin den, da ha ha yır lı olan din, hiç şüp he siz İs lâ-
mi yet’tir. Biz, se ni Al la hü te âlâ nın bu son dî ni ne, İs lâ mi yet’e dâ vet 
edi yo ruz. Al la hü te âlâ dî ni ni O’nun la ta mam la mış, O’nu in san la ra 
ye ter li kıl mış tır ve bu kat’îdir. Bu Pey gam ber yal nız se ni de ğil, bü tün 
in san la rı İs lâm dî ni ne dâ vet et ti. O za mân Ku reyş, O’na, in san la rın 
en faz la tep ki gös te rip, ka ba dav ra na nı; Ya hu di ler, en çok düş man-
lık eden le ri; Hı ris ti yan lar da en ya kın olan la rı ol du. Al la hü te âlâ ya 
ye mîn ede rim ki, Mû sâ (aley his se lâm)ın, Îsâ (aley his se lâm)ı müj-
de le me si, an cak Îsâ (aley his se lâm)ın Mu ham med (aley his se lâm)ı 
müj de le me si gi bi dir. Bundan dolayı, bi zim se ni Kur’ân-ı ke rî me dâ-
vet et me miz, se nin Ya hu di le ri İn cîl’e dâ vet et men gi bi dir. Şüp he siz 
mâ lû mun dur ki, her pey gam ber ken di si ni an la yıp id rak ede cek bir 
kav me gön de ril miş tir. Ve o kav min, bu pey gam be re itâ at et me si, 
üze ri ne vâ cib ol muş tur. İş te sen de bu pey gam be re ye ti şen ler den 
bi ri sin. Biz se ni bu ye ni dî ne dâ vet edi yo ruz.” 

Hazret-i Hâtib’in bu söz le ri üze ri ne, Mu kav kıs; 

“Ben bu pey gam be rin hâ li ne bak tım. Emir le rin de ve ya sak la rın-
da as lâ ak la uy gun ol ma yan bir şey bu la ma dım. An la dı ğım ka da rıy la 
O, si hir baz, kâ hin ve bir ya lan cı de ğil dir. Pey gam ber lik alâ met le rin-
den bâ zı hâl le ri ken din de bul dum. Giz li olan şey le ri mey da na çı kar-
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mak, bu alâ met ler den dir. Bâ zı sır lar dan ha ber ver mek, bu zât tan 
or ta ya çık tı. He le bi raz dü şü ne yim! di ye rek müh let is te di.”

Mu kav kıs, ge ce Hâ tib haz ret le ri ni uyan dı rıp, Pey gam ber efen di-
miz hak kın da bir çok so ru lar da ha sor mak is te di ği ni bil dir di. Son ra 
ara la rın da şu ko nuş ma geç ti.

“O’nun hak kın da so ra ca ğım şey le re doğ ru ce vap ve rir sen, üç 
şey sor mak is ti yo rum.”

“İs te di ği ni sor! Ben sa na dâ imâ doğ ru yu söy le ye ce ğim.”  “Mu-
ham med, in san la rı ne ye dâ vet edi yor?”

“Yal nız Al la hü te âlâ ya ibâ det et me ye dâ vet edi yor. Ge ce ve gün-
düz de beş va kit na ma zı kıl ma yı, Ra ma zân oru cu nu tut ma yı, ve ri len 
söz de dur ma yı em re di yor. Öl müş hay van eti ye me yi men edi yor.”

Bu nun üze rine Mu kav kıs:

“O’nun şe kil ve şe mâ ili ni (fi zî kî gö rü nü şü nü) ba na tâ rif et!” di-
ye so run ca da; kı sa ca tâ rif et ti. Bir ço ğu nu say ma mış tı. Mu kav kıs; 

“An lat ma dı ğın da ha bâ zı şey ler kal dı, öy le ki, göz le rin de azı cık 
kır mı zı lık, ar ka sın da pey gam ber lik müh rü var dır. Ken di si mer ke be 
bi ner, sof gi yer, hur ma ve az et li ye mek le ge çi nir. Am ca la rı ve ya 
am ca oğul la rı ta ra fın dan ko ru nur, de di ğin de, Hazret-i Hâ tib; 

“Bun lar da onun sı fa tı dır,” de di. Mu kav kıs, Hâ tib haz ret le ri ne, 
Pey gam be ri miz hak kın da tek rar sor du: “Sür me kul la nır mı?”

“Evet! Ay na ya ba kar, sa çı nı ta rar, se fer de, ha zar da, ay na yı, sür-
me dan lı ğı, ta ra ğı, mis va ğı ya nın dan ayır maz!” 

“Ben, ge le cek bir pey gam ber kal dı ğı nı bi li yor ve Şam’dan çı-
ka ca ğı nı sa nı yor dum. Çün kü da ha ön ce ki pey gam ber ler hep ora-
dan çık mış lar dı. Ger çi son pey gam be rin Ara bis tan’da, sert lik, dar lık, 
yok luk ül ke sin de çı ka ca ğı nı da ki tap lar da gör müş tüm. Ki tap lar da 
sı fat la rı nı ya zı lı bul du ğu muz pey gam be rin or ta ya çık ma za mâ nı da, 
şüp he siz bu za mân dır. Biz, O’nun vas fı nı; iki kız kar de şi bir ni kâh 
al tın da bir leş tir mez, he di ye yi ka bûl eder, sa da ka yı ka bûl et mez. 
Fa kir ler le, yok sul lar la otu rur, kal kar! di ye ki tap ta ya zı lı bul muş tuk. 
O’na uy mak hu sû sun da Kıb tî ler be ni din le mez ler. Ben sal ta na tım-
dan da ay rı la ma ya ca ğım. Bu hu sus ta çok cim ri yim. O pey gam ber, 
ül ke le re hâ kim ola cak, ken di sin den son ra da sa hâ bî le ri, bu top rak-
la rı mı za ka dar ge lip ko na cak lar. En so nun da şu ra da ki le re gâ lib ge-
le cek ler dir. Ben Kıb tî le re bun dan ne bir ke li me ana rım, ne de hiçbir 
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kim se ye, bu ko nuş ma mı bil dir mek is te rim!” 

Bu ko nuş ma dan son ra Mu kav kıs, Arab ca ya zan kâ ti bi ni ça ğır dı. 
Pey gam be ri mi zin mek tu bu na şöy le ce vap yaz dır dı:

“Ab dul lah’ın oğ lu Mu ham med’e, Kıb tî le rin bü yü ğü Mu kav kıs’tan!

Se lâm, se nin üze ri ne ol sun. Gön der di ğin mek tu bu nu oku dum. 
Ora da zik ret ti ğin şe yi ve yap tı ğın dâ ve ti an la dım. Ben de bir pey-
gam be rin ge le ce ği ni bi li yor dum. Ama onun Şam’dan çı ka ca ğı nı 
zan ne di yor dum. El çi ne ik râm da bu lun dum. Sa na Kıb tî le rin ya nın da 
bü yük de ğe ri bu lu nan iki câ ri ye ile gi ye cek el bi se gön der dim. Bir de 
bin men için di şi bir ka tır he di ye et tim.”

Mu kav kıs, bun dan baş ka bir şey yap ma dı, müs lü man da ol ma dı. 
Hazret-i Hâ tib’i, Mı sır’da beş gün mi sâ fir et ti. Çok hür met gös te rip, 
ik râm lar da bu lun du. Son ra; “He men mem le ke ti ne, sâ hi bi nin ya nı na 
dön! O’nun için iki câ ri ye, iki bi nek hay va nı, bin mis kâl (Bir mis kâl 
4,8 gr.) al tın, yir mi ta kım Mı sır işi in ce el bi se ve da ha baş ka he di ye-
ler gön de ril me si ni em ret tim. Se nin için de, yüz di nâr ve beş ta kım 
el bi se ve ril me si ni söy le dim. Ya nım dan ay rı lıp git! Sa kın, Kıb tî ler, 
se nin ağ zın dan tek ke li me bi le işit me sin ler!” de di.

Mu kav kıs, Pey gam ber efen di mi ze, ay rı ca bil lûr bir ka deh, ko ku lu 
bal, sa rık, Mı sır’a mah sûs ke ten ku ma şı, öd, misk gi bi gü zel ko ku-
lar, bas ton, bir ku tu için de sür me lik, gül ya ğı, ta rak, ma kas, mis vak, 
ay na, iğ ne ve ip lik de he di ye et ti.

Mu kav kıs, İs lâm el çi si Hâ tib bin Ebî Bel tea haz ret le ri nin ya nı-
na, mu hâ fız as ker ler ka ta rak gön der di. Ara bis tan top rak la rı na ayak 
bas tık la rın da Me dî ne’ye gi den bir kâ fi le ye rast la dı lar. Hâ tib, Mu kav-
kıs’ın as ker le ri ni ge ri çe vi rip, o kâ fi le ye ka tıl dı. 

Hâ tib bin Ebî Bel tea, he di ye ler le Me dî ne’ye ge lip, Re sû lul lah’ın 
hu zû ru na çık tı. Sev gi li Pey gam be ri miz (sal lal la hü aley hi ve sel lem), 
Mu kav kıs’ın he di ye le ri ni ka bûl et ti. Hâ tib, Mu kav kıs’ın mek tu bu-
nu ve rip, söz le ri ni nak le din ce, Pey gam ber efen di miz; “Ne kö tü 
adam! Sal ta na tı na kı ya ma dı. Hâl bu ki îmân et me si ne mâ ni 
olan sal ta na tı ise, ken di sin de kal ma ya cak!” bu yur du lar.( 275)

Mu kav kıs’ın, Pey gam be ri mi ze, he di ye ola rak gön der di ği iki câ-
ri ye, Mâ ri ye ve kar de şi Sî rîn’di. Hâ tib bin Ebî Bel tea, yol da bun la ra 

275) İbni Hişâm, es-Sire, II, 607; İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 260.
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müs lü man ol ma la rı nı tek lif edin ce, ka bûl edip, müs lü man ol muş-
lar dı. Pey gam ber efen di miz, Hazret-i Mâ ri ye vâ li de mi zin müs lü man 
ol ma sı na çok se vi nip, onu ni kâ hıy la şe ref en dir di ler. On dan, İb râ him 
is min de bir oğ lu ol du. Sî rîn’i de Es hâ bın dan Şâir-i Ne bî olan Has-
san bin Sâ bit’e ver di ler. En iyi cins ve be ya za çok ya kın gri tüy lü 
iki bi nek hay va nın dan, ka tı ra Dül dül, mer ke be de Ufeyr ve ya Yâ fûr 
ismi verildi. O gü ne ka dar Ara bis tan’da ak tüy lü ka tır gö rül me miş ti. 
Müs lü man la rın ilk gör dü ğü ak tüy lü ka tır, Dül dül ol du. Pey gam ber 
efen di miz, he di ye edi len bil lûr ka deh le su içer di.

Mu kav kıs, Pey gam be ri mi zin mek tu bu na çok hür met gös te rip, 
fil di şin den ya pıl mış bir ku tu içi ne koy du. Ku tu yu mü hür le di ve câ ri-
ye le rin den bi ri ne teslîm et ti. (Adı ge çen bu mek tup 1267 se ne sin-
de, Mı sır’ın Ah min böl ge sin de es ki bir ma nas tır da ki Kıbt ki tap la rı 
ara sın da bu lun muş ve Os man lı pâ di şâ hı 96. ha lî fe Sul tan Ab dül-
me cîd Hân ta ra fın dan sa tın alı na rak, İs tan bul Top ka pı Sa ra yı, Mu-
kad des Emâ net ler Bö lü mü ne kon muş tur.)

İran hü küm dâ rı na, Ab dul lah bin Hu zâ fe gön de ril miş ti. Hazret-i 
Ab dul lah, ki bir li İran Kis râ sı’na (şâ hı na), Âlem le rin efen di si nin kıy-
met li mek tu bu nu sun du ğun da, oku ma sı için kâ ti bi ne ver di. 

“Bis mil lâ hir rah mâ nir ra hîm! 

Al la hü te âlâ nın re sû lü Mu ham med’den (aley his se lâm) 
Fars la rın bü yü ğü Kis râ’ya...” Kâ tip, bu ra ya ka dar oku muş tu ki, 
ki bir li Şâh’ın kan bey ni ne sıç ra dı, öf e len di ve mek tu bu alıp yırt tı. 
Mek tu ba, Pey gam ber efen di mi zin ken di ism-i şe rî fi ile baş la mış ol-
ma sı na son de re ce hid det len miş ti. İs lâm el çi si Ab dul lah bin Hu zâ fe 
haz ret le ri ni de hu zû run dan kov mak is te di ğin de, Hazret-i Ab dul lah, 
Kis râ ve ya nın da top lan mış bu lu nan ateş pe rest le re şöy le de di: 

“Ey Acem hal kı! Siz, pey gam ber le re inan mı yor, ki tap la rı ka bûl 
et mi yor su nuz. Üze rin de ya şa dı ğı nız şu top rak lar da sa yı lı gün le ri ni zi 
ge çi ri yor, bir hayal âlemi ya şı yor su nuz!...

Ey Kis râ! Sen den ön ce ni ce hü küm dâr lar, bu tah ta otu rup, hü-
küm sür dü ler. Al la hü te âlâ nın emir le ri ni ya pan lar, âhı ret le ri ni ka-
zan mış ola rak; yap ma yan lar da ilâ hî azâ ba uğ ra mış bir hâl de bu 
dün yâ dan göç et ti ler!...

Ey Kis râ! Ge ti rip tak dîm et ti ğim bu mek tup, as lın da se nin için 
bü yük bir dev let idi. Bu nu kü çüm se din. Al la hü te âlâ ya ye mîn ede rim 
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ki, o kü çüm se di ğin din, bu ra ya ge lin ce ka ça cak yer ara ya cak sın!...” 

Son ra Kis râ’nın sa ra yı nı ter ke dip hay va nı na bin di. Sürat le ora-
dan uzak laş tı. Me dî ne’ye ge lip du ru mu Kâ ina tın sul tâ nı na an lat tı-
ğın da; “Al lah’ım! O, be nim mek tu bu mu na sıl par ça la dı ise, 
sen de onu ve onun mül kü nü par ça la!...” bu yur du lar.

Al la hü te âlâ, Re sû lü nün du âsı nı ka bûl et miş, Kis râ, oğ lu ta ra fın-
dan bir ge ce han çer le ne rek par ça par ça edil miş ti. Hazret-i Ömer 
za mâ nın da da bü tün İran top rak la rı zap te di le rek müs lü man la rın eli-
ne geç ti.( 276)

Şücâ’ bin Vehb haz ret le ri de, Gas sân hü küm dâ rı Ha ris bin Ebî 
Şimr’e gön de ril miş ti. Şücâ’, ön ce hü küm dâ rın ka pı cı sı ile gö rüş-
tü. Onu, İs lâm’a dâ vet edin ce ka bûl edip, Re sû lul lah efen di mi ze 
hür met ve se lâm la rı nı arz et ti. Hiç bek let me den Hazret-i Şücâ’ı 
hü küm dâr la gö rüş tür dü. Ha ris bin Ebî Şimr, mek tu bu oku yun ca, 
öf e le nip ye re at tı. Hazret-i Şücâ’, der hal Me dî ne-i mü nev ve re ye 
dö nüp, du ru mu Al la hü te âlâ nın Sev gi li si ne ha ber ver di. Sev gi li Pey-
gam be ri miz, mek tu bu nun ye re atıl ma sı na üzül dü ler ve; “Sal ta na tı 
yok ol sun!” bu yur du lar. Kı sa bir sü re son ra, Hâ ris bin Ebî Şimr ölüp 
dev le ti par ça lan dı.( 277)

Sa lît bin Amr, Ye mâ me hü küm dâ rı Hev ze bin Ali’ye gön de ril-
miş ti. Hev ze, Hı ris ti yan dı. Pey gam ber efen di miz, mek tu bun da şöy-
le bu yu ru yor du:

“Bis mil lâ hir rah mâ nir ra hîm!
Al la hü te âlânın re sû lü Mu ham med’den (aley his se lâm), 

Hev ze bin Ali’ye!
Hi dâ ye te eren, doğ ru yo la ka vu şan la ra se lâm ol sun! (Ey 

Hev ze!) Bi le sin ki, İs lâ mi yet, de ve le rin ve at la rın gi de bi le ce-
ği en uzak yer le re ka dar ya yı la cak, bü tün din le re ga lip ge-
le cek tir. Sen de İs lâm’ı ka bûl et ki, se lâ met bu la sın. Müs lü-
man olur san, hâ ki mi ye tin al tın da bu lu nan yer le rin idâ re si ni 
yi ne sa na bı ra kı rım...”

Ye mâ me hü küm dâ rı Hev ze, bu mü bâ rek dâ ve ti ka bûl et mek ten 
ka çın dı. Sal ta nat sev dâ sı, ma kam hır sı gö zü nü bü rü müş tü. Bu yüz-

276) Buhârî, “Tefsir”, 4; “Megâzî”, 77, 82, 84; “İlim”, 7; İbni Hişâm, es-Sire, II, 607; İbni 
Sa’d,  et-Tabakât, I, 189, 259; Huzâî, et-Tahrîc, s, 184.

277) İbni Hişâm, es-Sire, II, 607; İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 261.



344

den Kâ inâ tın sul tâ nı nın du âsı na ka vuş mak gi bi, yü ce bir dev let ten 
mah rûm kal dı. İs lâm el çi si Sa lît bin Amr haz ret le ri mer ha met edip; 
“Ey Ye mâ me hü küm dâ rı olan Hev ze! Sen, bu kav min bü yü ğü sün! 
Se nin bü yük zan net ti ğin kay ser ler ölüp top rak ol muş lar dır.

Ha kî kî bü yük ler ise, Al la hü te âlânın emir le ri ni ya pıp, ya sak la-
rın dan ka çı na rak, Cen net’i hak eden kim se ler dir. Bir top lu luk, îmân 
et mek le şe ref en miş ise, on la rı ken di bo zuk ina nı şın la, doğ ru yol-
la rın dan sap tır mak tan sa kın!... Doğ ru su ben, sa na Al la hü te âlâ nın 
emir le ri ni yap ma nı, ya sak la rın dan sa kın ma nı tav si ye ede rim. Al la hü 
te âlâ ya îmân edip, emir le ri ni ya par san Cen net’e gi rer sin. Şey ta na 
uyar san Ce hen nem’de ka lır sın.

Eğer bu na sî hat le ri mi ka bûl eder sen, kork tuk la rın dan emîn olur, 
um duk la rı na ka vu şur sun. Şâyet na sî hat le ri mi red de der sen, ar tık si-
ze ya pa ca ğım bir şey kal ma mış tır. Ge ri si ni sen dü şün!...” de di.

Hev ze, İs lâm el çi si nin bu gü zel na sî hat le ri ni de din le me di. Sa lît 
bin Amr, ar tık Ye mâ me’de dur ma nın lü zum suz ol du ğu nu an la yıp, 
sür’at le Me dî ne’ye dön dü. Sev gi li Pey gam be ri mi ze ne tî ce yi bil dir di. 
Re sûl-i Ek rem efen di miz, o’nun İs lâm’a gir me sa âde tin den mah-
rum ol ma sı na üzül dü ler. Kı sa bir za mân son ra Hev ze’nin ölüm ha-
be ri gel di. Sal ta nat sev dâ sı, ma kam hır sı, Ce hen nem çu ku ru olan 
kab rin de son bul du.( 278)

Böy le ce al tı İs lâm el çi si va zi fe le ri ni yap mış, za ma nın bü yük 
dev let le ri ne İs lâ mi ye tin var lı ğı nı du yur muş lar dı. On la ra ha kî kî sa-
âde ti ha ber ver miş ler, kı yâ met gü nün de, “Biz duy ma mış tık” söz le-
ri ne yer bı rak ma mış lar dı. 

Ha beş hü küm dâ rı Es ha me Müs lü man olup, Es hâb-ı ki râ mı nı 
gör mek le, pey gam ber efen di mi zin mü bâ rek du âsı na ka vuş mak la 
şe ref en miş ti. Rûm im pa ra to ru He rak li us ve Mı sır sul ta nı Mu kav-
kıs müs lü man ol ma mış lar fa kat ge len mek tup la ra çok hür met edip 
yu mu şak ce vap lar ver miş ler, el çi le re iyi dav ran mış lar ve Re sû lul lah 
efen di mi ze he di ye ler gön der miş ler di. Gas sân ve İran hü küm dar la-
rı el çi le re iyi dav ran ma mış lar, düş man lık la rı nı açık ça be lirt miş ler di. 
Ye mâ me hü küm dâ rı ise, İs lâm el çi si ne yumuşak dav ran mış tı.

278) İbni Hişâm, es-Sire, II, 607; İbni Sa’d,  et-Tabakât, IV, 203; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, 
IV, 390.
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HAYBER’İN FETHİ
Nûr lu Me dî ne’de gö rü nüş te Müs lü man, ha kî kat te mü nâ fık olan 

Ya hu di ler bu lu nuyor du. Bun la rın iç le rin de si hir yap mak la meş hûr, 
mü nâ fık Le bîd bin A’sam is min de bi ri var dı. Ya hu di ler ona al tın ve-
re rek; “Mu ham med’in, kav mi mi zi Me dî ne’den sü rüp çı kar dı ğı nı ve 
er kek le ri mi zi na sıl öl dür dü ğü nü bi lir sin. O’na si hir ya pıp ce zâ lan dır-
ma nı is ti yo ruz!” de di ler. O da bu nu ka bûl edip, sev gi li Pey gam be-
ri mi zin mü bâ rek saç la rın dan ve ta ra ğı nın diş le rin den el de et me ye 
ça lış tı. Bu ar zu su nu, Re sû lul lah efen di mi zin hiz me tin de ça lı şan bir 
Ya hu di ço cu ğu ile ger çek leş tir di. 

Le bîd, Pey gam ber efen di mi zin mü bâ rek saç la rı na ve ta rak diş-
le ri ne bir ip ile on bir dü ğüm bağ la yıp üf e di. Ku yu da bir ta şın al tı-
na bas tı rıp bı rak tı. Bun dan son ra, Pey gam ber efen di mi zin sıh ha ti 
bo zul du. Has ta la nıp ya ta ğa düş tü ler ve gün ler ce kal ka ma dı lar. Es-
hâb-ı ki râm, sık  sık zi yâ re te ge lip, her ge çen gün ra hat sız lı ğın şid-
det len di ği ni gör dük çe; ci ğer le ri dağ la nır, göz le rin den yaş ye ri ne kan 
dö ker ler di. Mü nâ fık lar ise se vinç le rin den bay ram ederlerdi. 

Ni hâ yet bir gün Pey gam ber efen di miz, Hazret-i Âi şe vâ li de mi ze 
bu yur du ki: “Ey Âi şe! Bi lir mi sin? Al la hü te âlâ, ba na ken di-
sin de şi fâm olan şe yi bil dir di ki ba na iki ki şi (Ceb râ il ve Mi kâ-
il) ge lip bi ri baş ucum da öbü rü de ayak ucum da otur du. Ve 
bi ri öbü rü ne; “Bu zâ tın has ta lı ğı ne dir?” di ye sor du. O da; “Si hir 
ya pıl mış tır” di ye ce vap ver di. “Kim si hir yap mış tır?” di ye sor-
du ğun da da öbür me lek; “Le bîd bin A’sam” di ye ce vap ver di. 
Son ra; “Bu si hir ne ile ya pıl mış tır?” di ye sor du. O da; “Bir ta rak la 
saç dö kün tü sü ne ve bir de er kek hur ma to mur cu ğu nun içi ne” di ye 
ce vap ver di. “O ne re de dir” su âli ne de, “Zer vân ku yu sun da” di ye 
ce vap ver di.”( 279)

Zer vân, Me dî ne’de Be nî Zü reyk ka bî le si nin bah çe sin de bu lu nan 
bir ku yu idi. Re sûl-i ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz, 
o ku yu ya Hazret-i Ali, Zü beyr, Tal hâ ve Am mâr’ı gön der di. Ku yu nun 
su yu nu çe kip di bin de ki ta şı kal dır dı lar. Al tın dan on bir dü ğüm ile dü-
ğüm len miş bir ip lik bul du lar. Alıp, sev gi li Pey gam be ri mi ze ge tir di-
ler. Bir hay li uğ raş ma la rı na rağ men dü ğüm le ri çö ze me di ler. Ceb râ il 

279) Buhârî, “Bed’ül-Halk”, 11; “Tıb”, 47; Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, IV, 63; 
Beyhekî, es-Sünen, II, 341; İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 196.



346

(aley his se lâm) Fe lâk ve Nâs sû re le ri ni ge tir di. Re sû lul lah efen di miz 
bu sû re le ri yâ ni top lam on bir âyet-i ke rî me den her bi ri ni oku duk ça, 
dü ğü mün bi ri çö zül dü. Dü ğüm ler bi tin ce, Kâ ina tın efen di si râ ha ta 
ve sıh ha te ka vuş tu lar. 

Le bîd Ya hu di si ya ka la nıp, Re sû lul lah efen di mi zin hu zû ru na ge-
ti ril di. Pey gam ber efen di miz, ona; “Al la hü te âlâ, ba na, yap-
tı ğın sih ri ha ber ve re rek ye ri ni gös ter di. Sen, bu nu ni çin 
yap tın?” bu yur duk la rın da, “Al tı na olan mu hab be tim!...” di ye ce-
vap ver di. Es hâb-ı ki râm dan bâ zı la rı; “Yâ Re sû lal lah! izin ve rir sen, 
şu Ya hu di nin boy nu nu vu ra lım!” de dik le rin de, şah sı için hiç kim-
se ye ce zâ ver me yen, sev gi li Pey gam be ri miz “Onun, so nun da 
gö re ce ği ilâ hî azab da ha şid det li dir” bu yu ra rak öl dü rül me si-
ne izin ver me di ler.( 280) 

Ya hu di ler, Me dî ne’den sü rü lün ce Ara bis tan’ın ku zey ta raf a rı-
na git miş ler di. Bun lar dan bir kıs mı, Hay ber’de ka lıp yer leş ti ler. Bir 
kıs mı ise ku zey de bu lu nan Şam’a git ti ler. Re sû lul lah efen di mi ze 
su ikast ter tip et me le ri se be biy le yurt la rın dan çı ka rıl mış lar dı. Fa-
kat müs lü man la ra kar şı iç le rin de ki kin, hırs ve in ti kâm duy gu la-
rı hiçbir za man sön me di. Hat tâ gün den gü ne şid det len di; bir an 
ön ce kâ inâ tın sul tâ nı olan Al la hü te âlâ nın Ha bî bi nin ha yâ tı na son 
ver mek, dîn-i İs lâm’ı or ta dan kal dır mak is ti yor lar dı. İle ri ge len le rin-
den bâ zı la rı, “Ga ta fan lı la ra gi dip yar dım is te ye lim, müs lü man la ra 
kar şı on lar la bir lik te çar pı şa lım!” de di ler. Bâ zı la rı da; “Fe dek, Tey mâ 
ve Vâd-il-Ku râ Ya hu di le ri ni de yar dı ma ça ğı rıp, müs lü man lar bi zim 
üze ri mi ze sal dır ma dan, biz on la rın şeh ri ne hü cum ede lim, bü tün 
in ti kâ mı mı zı ala lım!...” de di ler. 

Hay ber Ya hu di le ri bu sö zü ka bûl edip, çev re de ki Ya hu di ka bî-
le le ri ni ve Ga ta fan lı la rı yar dı ma ça ğır dı lar. Sâ de ce Ga ta fan lı lar dan 
çok sa yı da seç me sa vaş çı ge lip, Hay ber’de ha zır lık la ra baş la dı.

On lar bu ha zır lık la rı ya par ken, Âlem le rin efen di si (sal lal la hü aley-
hi ve sel lem), Ya hu di le rin du rum la rın dan ha ber dar ol du. Ab dul lah 
bin Re vâ ha haz ret le ri nin ya nı na üç sa hâ bî ve rip, der hal Hay ber’de 
olup bi ten le ri öğ ren mek üze re gön der di. Ab dul lah bin Re vâ ha ve 
üç ar ka da şı sür’at le Hay ber’e gel di ler. Bu ra sı, se kiz muh kem ka le si, 

280) Buhârî, “Tıb” 47; Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, IV, 63; İbni Sa’d,  et-Tabakât, 
II, 198.
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ve rim li arâ zi le ri, bol mik dar da bağ ve bah çe le ri bu lu nan zen gin bir 
şe hir di. Hazret-i Ab dul lah, ar ka daş la rın dan bi ri ni Şıkk, bi ri ni Ke tî be, 
di ğe ri ni Na tât ka le si ne gön der di. Ken di si de baş ka bir ka le ye gi rip, 
üç gün Ya hu di le rin du rum la rı nı, har be ha zır lık la rı nı ya kın dan in ce le-
di ler. Üç gün den son ra bu luş ma ye rin de bir le şip, sür’at le Me dî ne’ye 
va rıp, yap tık la rı ha zır lık la rı Pey gam ber efen di mi ze tek tek an lat tı lar.

Sev gi li Pey gam be ri miz, Es hâ bı nın ace le ha zır lan ma sı nı em ret-
ti. Ya hu di le rin, Me dî ne-i mü nev ve re ye sal dır ma la rı nı ön le mek için, 
Hay ber üze ri ne git me ye ka rar ver di ler. Bu ka ra rı du yan Me dî ne’de 
bu lu nan Ya hu di ler te lâ şa düş tü ler. Müs lü man la rın mâ ne vi yât la rı nı 
boz mak için; “Ye mîn ede riz ki, eğer siz, Hay ber’de ki ka le le ri, ora-
ya bi rik miş yi ğit sa vaş çı la rı gör müş ol say dı nız, hiçbir za mân ora-
ya adım at maz dı nız!... Dağ la rın te pe sin de ki yük sek burç lu ka le le ri, 
zırh lı yi ğit ler ko ru mak ta dır. Çev re den bin ler ce as ker on la ra yar dı ma 
gel miş ler dir!... Si zin, Hay ber’i fet het me niz müm kün mü dür?!...” di-
yor lar dı. Bun la ra kar şı kah ra man sa hâ bî ler; “Al la hü te âlâ, Ha bî bi ne, 
Hay ber’i fet he de ce ği ni vaad bu yur muş tur” di ye rek, Ya hu di ler den 
hiçbir za mân kork ma ya cak la rı nı be lir ti yor lar dı. Es hâ bın bu ka rar lı 
hâ li, Ya hu di le ri korkutuyor ve en di şe ye dü şü rü yor du.

Mü nâ fık la rın ba şı Ab dul lah bin Übeyy; “Mu ham med, az bir kuv-
vet le üze ri ni ze ge li yor. Kor ka cak bir du rum yok, fa kat ted bir li olup, 
mal la rı nı zı ka le le ri ni ze dol du run. On la rı, ka le den çı ka rak kar şı la yın!” 
di ye rek, Hay ber’e ace le ha ber gön der di.

Es hâb-ı ki râm ha zır lık la rı nı ta mam la dı, ev de ki ler le he lâl la şıp, 
Pey gam ber efen di mi zin et râ fın da top lan dı. İki yüz sü vâ ri ve bin 
dört yüz pi yâ de ol muş lar dı. Al la hü te âlâ nın dî ni ni yay mak, ci hâd et-
mek ve şe hîd lik mer te be si ne ka vuş mak için sev gi li Pey gam ber le ri-
nin em ri ne hâ zır ol du lar. Bu sı ra da bâ zı ka dın la rın, harp te, Es hâb-ı 
ki râ mın yi ye cek le ri ni ha zır la mak, ya ra lı la rı sar mak ve da ha baş ka 
ya pa bi le cek le ri iş le ri yap mak üze re, Pey gam ber efen di miz den va-
zi fe is te dik le ri gö rül dü. Re sû lul lah efen di miz mer ha met bu yu rup, 
on la rı bu se vâb tan mah rum et me di ler. Böy le ce mü câ hid le re, baş ta 
sev gi li Pey gam be ri mi zin mü bâ rek ha nı mı Üm mü Se le me haz ret le ri 
ol mak üze re, yir mi ha nım mü câ hi de de ka tıl mış ol du.

Re sûl-i ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem), Me dî ne’de ye ri ne 
ve kil ola rak, Gı fâr ka bî le sin den Si bâ’ haz ret le ri ni bı rak tı lar ve Hay-
ber’e ha re ket em ri ni ver di ler. (Nü mey le bin Ab dul lah’ın bı ra kıl dı ğı 
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da bil di ril miş tir.) Yol cu luk tek bir ler le baş la dı. Mâ ze ret le ri se be biy le 
sa va şa ka tı la ma yan, yaş la rı kü çük ol du ğu için izin ve ril me yen sa hâ-
bî ler, Pey gam ber efen di mi ze ve kah ra man ba ba la rı na, de de le ri ne, 
am ca la rı na, da yı la rı na ve ağa bey le ri ne gıp tâ ile ba kı yor lar, on la rı 
tek bir ve du âlar ile uğur lu yor lar dı.

Tak vim, hic re tin ye din ci yı lı nı gös te ri yor du. Pey gam ber efen di-
mi zin mu kad des san ca ğı nı Hazret-i Ali ta şı yor; sağ kol ku man dan-
lı ğı nı da Hazret-i Ömer ya pı yor du.( 281) Yol cu luk neş’eli bir şe kil de 
ge çi yor du. Şâir ler, şi ir le riy le, Al la hü te âlâ ya, ver di ği nî met le rin den 
do la yı ham de di yor lar, sev gi li Pey gam be ri mi ze sa le vât söy lü yor ve 
şan lı Es hâ bı med he di yor lar dı. Sa hâ bî ler de, bay ra ma gi der gi bi hep 
bir lik te; “Al lâhü ek ber! Al la hü ek ber! Lâ ilâ he il lal la hü val la hü ek-
ber!” di ye rek her ta ra fı in le ti yor lar dı. Her ko nak ye rin de Kâ inâ tın 
sul tâ nı; “Al lah’ım! İs tik bâ le en di şe len mek ten, geç mi şe ta sa 
et mek ten, güç süz lük ve gev şek lik ten, cim ri lik, kor kak lık ve 
bel bü ken borç tan, zâ lim ve hak sız kim se le rin ta sal lu tun-
dan sa na sı ğı nı rım!” di ye rek duâ bu yu ru yor du. 

Hay ber’e yak la şıl dı ğı za mân, sev gi li Pey gam be ri mi zin, Es hâ bı nı 
dur dur du ğu gö rül dü. El aça rak; “Ey gök le rin ve göl ge le dik le ri-
nin Rab bi olan Al lah’ım! Ey yer le rin ve üze rin de ki le rin Rab bi 
olan Al lah’ım! Ey şey tan la rın ve sap tır dık la rı nın Rab bi olan 
Al lah’ım! Ey rüz gâr la rın ve sa vur duk la rı nın Rab bi olan Al-
lah’ım! Biz sen den, bu bel de nin hay rı nı ve iyi li ği ni, bu bel-
de de ya şa yan in san la rın hay rı nı ve iyi li ği ni, yi ne bu bel de de 
bu lu nan her şe yin hay rı nı ve iyi li ği ni di le riz. Bu bel de nin şer-
rin den, in san la rın şer rin den ve için de ki her şe yin şer rin den 
de sa na sı ğı nı rız!” di ye mü nâ câ ta baş la dı lar. Sa hâ be le rin du dak-
la rın dan; “Âmîn, âmîn” ses le ri dö kü lü yor du. Bun dan son ra Es hâ bı-
na; “Bis mil lâ hir rah mâ nir ra hîm di ye rek iler le yi niz” bu yur du lar.

Es hâb-ı ki râm, Re sûl-i ek rem efen di mi zin et râ fın da tek rar yü rü-
yü şe geç ti ler. Hay ber’in en güç lü ka le le rin den Na tât ka le si ya kı nı na 
ge lip, ka rar gâh la rı nı kur du lar. Va kit ak şam dı. Re sû lul lah efen di miz, 
âdet-i şe rî fe si, sa bah ol ma dık ça bas kın yap maz ve ön ce İs lâm’a 
dâ vet eder di. Tek lif e ri ni ka bûl et me dik le ri tak dir de har be baş lar lar-
dı. Bu se bep le Es hâb-ı ki râm sa ba hı bek le di ler. Ya hu di le rin hiçbi ri, 

281) Buhârî, “Megâzî”, 40; Vâkıdî, el-Megâzî, II, 653; el-Kilâ’î, el-İktifâ, II, 258.
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İs lâm or du su nun gel di ği ni an la ma mış tı.

Kâ inâ tın efen di si, sa bah na ma zı nı kıl dır dık tan son ra ha zır lık la rı-
nı bi tir di ve mü câ hid le ri ha re ke te ge çir di. İki yüz sü vâ ri ve bin dört 
yüz pi yâ de, dü zen li ha re ket ler le Na tât ka le si ön le ri ne yak laş tı lar. Bu 
sı ra da, bağ, bah çe, tar la iş le riy le uğ raş mak üze re ka le den çı kan Ya-
hu di ler, bir an da İs lâm as ker le riy le kar şı la şın ca şaş kı na dön dü ler ve; 
“Ye mîn ede riz ki, bun lar Mu ham med ve dü zen li or du su dur!...” di ye-
rek, ge ri sin ge ri kaç ma ya baş la dı lar. On la rın bu hâ li ni gö ren sev gi li 
Pey gam be ri miz; “Al la hü ek ber! Al la hü ek ber! Hay ber, ha râb 
olup git ti” bu yur du lar ve bu mü bâ rek sö zü nü üç de fâ tek rar et ti ler.

Pey gam ber efen di miz (sal lal la hü aley hi ve sel lem), Ya hu di le re; 
ya müs lü man ol ma la rı nı, ya teslîm olup ha raç ve ciz ye ver me le ri ni, 
yok sa harb edi lip kan dö kü le ce ği ni bil dir di ler. Ya hu di ler, ile ri ge-
len le rin den Sel lâm bin Miş ken’e gi dip, du ru mu bil dir di ler. Sel lâm; 
“Da ha ön ce, Mu ham med’in üze ri ne yü rü yü nüz de miş tim, ka bûl et-
me miş ti niz. Hiç ol maz sa şim di, onun la çar pış mak ta gev şek dav-
ran ma yı nız. Müs lü man lar la çar pı şa çar pı şa öl me niz, ha yat ta kim se-
siz kal ma nız dan da ha ha yır lı dır!...” di ye rek on la rı har be teş vik et ti. 
Ya hu di ler, sür’at le ço cuk ve ka dın la rı nı Ke tî be ka le si ne, er zak la rı nı 
Nâ im’e, as ker le ri ni de Na tât ka le si ne yığ dı lar.

İs lâm or du su nun Müs lü man ol ma tek li fi ne, Ya hu di ler ok at mak la 
kar şı lık ver di ler. Mü câ hid ler, ok la rı kal kan la rıy la kar şı la dı lar. Sev gi li 
Pey gam be ri mi zin em ri ile yay lar ge ril di, hep bir den ka le burç la rın-
da bu lu nan Ya hu di le rin üze ri ne; “Al la hü ek ber!...” sa dâ la rı ara sın da 
ok lar fır la tıl dı. Ar tık harb baş la mış tı. Bir ta raf a Kâ inâ tın sul tâ nı ve 
kah ra man Es hâ bı, İs lâ mi yet’i yay mak, on la rın müs lü man olup Ce-
hen nem’den kur tul ma la rı na se beb ol mak için çar pı şı yor lar dı. Di ğer 
yan da ise, na sî hat ten an la ma yan, her fır sat ta müs lü man la rı ar ka-
dan vur mak is te yen ha kî ka ti gör me mek te di re ten Ya hu di ler var-
dı. Hâ tem-ül en bi yâ nın (son Pey gam be rin), ken di ka vim le rin den 
gel me di ği ni gö rün ce, kıs kanç lık la rın dan, O’nu ka bûl et me miş ler, 
Pey gam ber efen di mi zi, ço cuk lu ğun dan be ri or ta dan kal dır mak için, 
akıl la rı na ge len her kur naz lı ğa baş vur muş lar, fa kat Al la hü te âlâ nın 
ko ru ma sı ile hiçbir şey ya pa ma mış lar dı.

Bin al tı yüz şan lı mü câ hi din üze ri ne, on bin den zi yâ de Ya hu di 
as ke ri ok atı yor du. Es hâb-ı ki râm, peş pe şe ge len bu ok la ra kar şı 
kal kan la rıy la ko ru nu yor lar, fır sat bul duk ça da, ye re dü şen ok la rı Ya-
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hu di le rin üze ri ne fır la tı yor lar dı. Fa kat bâ zı sa hâ bî ler ya ra lan mış lar dı. 

Bir ara Ha bî bul lah efen di mi zin hu zû ru na, Hab bâb bin Mün zir 
haz ret le ri nin bü yük bir edeb ile ya naş tı ğı gö rül dü ve; “Ca nım sa-
na fe dâ ol sun yâ Re sû lal lah! Ka rar gâ hı mı zı, baş ka bir ye re kur sak 
ol maz mı?” di ye su âl edin ce, Pey gam ber efen di miz; “İn şâ al la hü 
te âlâ ak şam olun ca de ğiş ti ri riz!” bu yur du lar. Mü câ hid ler, ok 
men zi li içi ne gir miş ler di. Ya hu di le rin ka le den at tı ğı ok lar, İs lâm ka-
rar gâ hı nın ar ka la rı na ka dar ula şa bi li yor du.( 282)

O gün ak şa ma ka dar, çar pış ma ok ile de vâm et ti. El li ka dar sa-
hâ bî, atı lan ok lar la ya ra lan mış lar dı. Ak şam olun ca, ye ni bir ka rar gâh 
keş fi için Mu ham med bin Mes le me haz ret le ri ne va zi fe ve ril di. O da, 
Re cî’ de ni len mev kî in mü sâ id ol du ğu nu be lir tin ce, İs lâm ka rar gâ hı, 
bu ra ya nak le dil di. Ya ra lı lar da te da vi gör me ye baş la dı.( 283)

Er te si gün Na tât ön le ri ne ge len kah ra man Es hâb, ak şa ma ka dar 
çar pış tı. Üçün cü, dör dün cü ve be şin ci gün ler de de ku şat ma de vâm 
et ti. Ya hu di ler hep mü dâ fa ada kal dı lar. O gün ler de sev gi li Pey gam-
be ri miz, şid det li bir baş ağ rı sı na tu tul duk la rın dan, iki gün mü câ hid-
le rin ara sın da bu lu na ma dı lar. İlk gün san ca ğı Hazret-i Ebû Bekr’e, 
ikin ci gün Hazret-i Ömer’e ver di ler. Her iki si de, Es hâb-ı ki râ mın 
ba şın da, Ya hu di le re kar şı pek şid det li çar pış tı lar, fa kat ka le yi fet-
het mek müm kün ol ma dı.

Bu ara da ce sâ ret le ri ar tan Ya hu di le rin, ka le ka pı la rı nı açıp hü cû-
ma geç tik le ri gö rül dü. Ar tık gö ğüs gö ğü se çar pış ma ya baş la mış lar dı. 
Sa vaş pek zi yâ de kı zış mış tı. Pey gam ber efen di miz, Es hâ bı na; “Al la-
hü ek ber! Al la hü ek ber!... di ye rek tek bir ge ti ri niz” bu yur duk ça, 
tek bir sa dâ la rı ara sın da aşk ve şevk ile düş ma na kı lıç ça lı yor lar dı. Bir 
ara Mu ham med bin Mes le me’nin kar de şi Mah mûd şe hîd edil di. Çar-
pış ma lar da, şid det li bir şe kil de, ak şa ma ka dar de vâm et ti.

Er te si gün Hay ber’in en ün lü ku man dan la rın dan Mer hab, zırh la ra 
bü rün müş ol du ğu hâl de ka le den dı şa rı çık tı. Güç lü kuv vet li dev gi bi 
bir adam dı. Şim di ye ka dar, kar şı sı na, bir peh li van çık ma mış tı. Mü câ-
hid le re dö nüp; “Ben, ce sâ re ti, kah ra man lı ğı ile ta nın mış Mer hab’ım!” 
di ye rek övün me ye baş la dı. Böy le övü nür ken, sa hâ bî le rin ara sın da bir 
mü câ hi din ile ri atıl dı ğı gö rül dü. Mer hab’a kar şı; “Ben de, deh şet li 

282) Vâkıdî, el-Megâzî, II, 641.

283) Vâkıdî, el-Megâzî, II, 641; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, IV, 68.
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ve şid det li sa vaş la rın or ta sı na atıl mak tan kork ma yan Âmir’im.” di-
ye nâ ra at tı ve der hal kar şı sı na di kil di. Dev Mer hab, üze rin de; “Ki me 
de ğer se he lâk eder!...” ya zı lı kı lı cı nı, Hazret-i Âmir’e olan ca gü cü ile 
vur du. Kah ra man Âmir ânın da kal ka nı nı kal dır dı. En li kı lıç, kal ka na 
çarp tı ğın da şid det li bir ses or ta lı ğı çın lat tı ve kal ka na sap lan dı. 

Hazret-i Âmir, Ya ra da na sı ğı nıp; “Yâ Al lah!” di ye rek kı lı cı nı Mer-
hab’ın zırh lı ba cak la rı na çal dı. Kı lıç, çe lik zır ha de ğer değ mez, ge ri 
tep ti ve bir den sa hâ bî nin ba ca ğı na de ği ver di. Kı lı cın, şid det li bir şe-
kil de ge ri te pi şi Hazret-i Âmir’in ba ca ğın da ki atar da ma rı nın ke sil me-
si ne se beb ol du. Es hâb-ı ki râm, ko şa rak Âmir’i ku cak la dı lar ve te dâ vi 
için ka rar gâ ha gö tür dü ler. Fa kat Âmir ora da şe hâ de te ka vuş tu.( 284)

Çar pış ma lar bü tün şid de ti ile de vâm edi yor du. Ak şa ma doğ ru 
sev gi li Pey gam be ri miz, Ya hu di le re dört bin as ker le yar dı ma ge len 
ve har be ka tı lan müş rik Ga ta fan lı la ra, ay rı lıp mem le ket le ri ne dön-
me le ri ni tek lif et ti. Bu nu yap tık la rı tak dir de, Hay ber’in bir se ne-
lik hur ma mah sû lü nü ken di le ri ne ve re ce ği ni de vâ det ti. Fa kat Ga-
ta fan lı lar, bu tek li fi red det ti ler. Bu nun üze ri ne Âlem le rin efen di si 
(sal lal la hü aley hi ve sel lem), Es hâ bı na, Ga ta fan lı la rın bu lun du ğu 
ka le nin et râ fın da sa bah la ma la rı nı em ret ti. Ga ta fan lı lar, ge ce mü-
câ hid le rin sal dır ma sın dan çok kork tu lar, bir tür lü uyu ya ma dı lar. 

O ge ce, ne re den gel di ği bel li ol ma yan bir ses; “Ga ta fan ül ke si ne 
bas kın ya pıl dı ğı nı, ço luk-ço cuk la rı nın ve mal la rı nın teslîm alın dı ğı-
nı” bil di ri yor du. Bu ses, üç de fâ tek rar edil miş ve bu nu bü tün Ga ta-
fan lı lar, bü yük bir kor ku için de din le miş ler di. Ku man dan la rı Uyey ne 
de ay nı se si üç de fâ duy muş, şa fak sök mek üze rey ken as ke ri ni ala-
rak Hay ber’den ace le uzak la şıp mem le ket le ri nin yo lu nu tut muş tu. 
Sa bah le yin Ya hu di ler, Ga ta fan lı la rın se bep siz ye re Hay ber’i ter ket-
me le ri ne şa şır dı lar ve ümid siz li ğe düş tü ler. On la rı yar dı ma ça ğır dık-
la rı na da çok piş mân ol du lar.

HAZRET-İ ALİ’NİN KAH RA MAN LI ĞI
O gün de Hay ber ön le rin de şid det li çar pış ma lar ol du. Fa kat ka le 

fet he di le me di. Ak şam, Kâ ina tın sul tâ nı; “Ya rın san ca ğı öy le bir 
yi ği de ve re ce ğim ki, o, Al la hü te âlâ yı ve Re sû lü nü se ver. Al-
la hü te âlâ ve Re sû lü de onu se ver . Al la hü te âlâ, onun eli ile 

284) Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, IV, 51; Vâkıdî, el-Megâzî, II, 639; Beyhekî, es-
Sünen, II, 174; İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 211.
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fet hi ger çek leş ti re cek tir!” bu yu ra rak müj de ver di. O ge ce Es-
hâb-ı ki râm, he ye can la sa ba hı bek le di. Her bi ri san ca ğın ken di si ne 
ve ril me si ni umu yor, bu yol da, Al la hü te âlâ ya du âlar edi yor du. Bi lâl-i 
Ha be şî haz ret le ri, sa bah ezâ nı nı ya nık ve gü zel se si ile oku du. Ezân 
oku nur ken her kes te ay rı bir he ye can, ay rı bir zevk hâ sıl olur, o ilâ hî 
zev kin ta dı na do yul maz dı. 

Sev gi li Pey gam be ri miz, Es hâ bı na sa bah na ma zı nı kıl dır dık tan 
son ra aya ğa kalk tı lar. Mü bâ rek İs lâm san ca ğı nın ge ti ril me si ni em-
ret ti ler. Mu kad des san cak ge ti ri lir ken, Es hâb-ı ki râm ayak ta bek li-
yor, me rak la, Re sûl-i ek rem efen di mi zin mü bâ rek du dak la rın dan çı-
ka cak söz le ri din le mek için, dik kat ke si li yor lar dı. Ni hâyet Âlem le rin 
efen di si; “Mu ham med’in zâ tı nı pey gam ber lik le şe ref en di ren 
Al la hü te âlâ ya and ol sun ki, ben, bu san ca ğı kaç mak ne dir 
bil me yen bir yi ği de ve re ce ğim” bu yur duk tan son ra, mü bâ rek 
göz le ri ni Es hâ bı ara sın da gez di rip; “Ali ne re de dir?” bu yur du. Sa-
hâ bî ler; “Yâ Re sû lal lah! Onun göz le ri ağ rı yor” de yin ce, Efen di miz; 
“Onu ba na ça ğı rı nız” bu yur du. 

O gün ler de Hazret-i Ali göz ağ rı sı na tu tul muş ve göz le ri ni aça-
maz ol muş tu. Ya nı na gi de rek, du ru mu bil dir di ler ve mü bâ rek ko lu na 
gi rip, Re sû lul lah efen di mi zin hu zû ru na ge tir di ler. Kâ ina tın sul tâ nı, 
Hazret-i Ali’nin şi fâ bul ma sı için, Al la hü te âlâ ya duâ et ti ve mü bâ-
rek par mak la rı nı ağ zın da ıs la tıp göz le ri ne sür dü ler. O an da, Hazret-i 
Ali’nin göz le rin de hiçbir ağ rı kal ma dı. Ay rı ca; “Yâ Rab bî! Sı ca ğın 
ve so ğu ğun sı kın tı sı nı bun dan gi der” di ye rek, onun için duâ 
bu yur du lar. Son ra Hazret-i Ali’nin üze ri ne, mü bâ rek el le riy le bir zırh 
giy di rip be li ne ken di kı lı cı nı ku şa ta rak, eli ne be yaz İs lâm san ca ğı nı 
ver di ler ve; “Al la hü te âlâ, sa na za fer na sîb edin ce ye ka dar 
çar pış. Sa kın ar ka na dön me!” bu yur du lar. 

Hazret-i Ali de; “Ca nım sa na fe dâ ol sun yâ Re sû lal lah! On lar la, 
dîn-i İs lâm’a gir dik le ri za mâ na ka dar çar pı şa ca ğım” de di. Sev gi li 
Pey gam be ri miz de; “Val la hi, se nin se be bin le Al la hü te âlâ nın, 
on lar dan tek bir ki şi yi hi dâ ye te ka vuş tur ma sı, se nin için, 
bir çok kı zıl de ve le re sâ hib olup, on la rı Al la hü te âlâ nın yo-
lun da sa da ka ver men den da ha ha yır lı dır” bu yur du.( 285)

Hazret-i Ali, elin de san cak ile Ya hu di ka le si ne iler ler ken, şan lı 

285) Vâkıdî, el-Megâzî, II, 653.
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sa hâ bî ler de pe şin den yü rü dü ler. Ka le ye iyi ce yak la şıp, san ca ğın bir 
ta şın di bi ne di kil di ği sı ra da, Na tât ka le si nin ka pı sı nın açıl dı ğı gö-
rül dü. Ya hu di le rin hü cum bir lik le ri dı şa rı çık tı lar. Bun lar, Hay ber’in 
en seç me kah ra man la rı idi. Her bi ri, çif zırh lar la kap lı, de mir mu-
ha fa za la ra bü rün müş ler di. İç le rin den bi ri nin, Hazret-i Ali’ye doğ ru 
yü rü yüp, çar pış mak için kar şı sı na geç ti ği gö rül dü. Bu, Mer hab’ın 
ce sa ret te bir ben ze ri ol ma yan kar de şi Hâ ris idi. Sür’at le sal dır dı... 
İki çe li ğin çı kar dı ğı ses mey da nı dol du rur ken, Zül fi kâr’ın şim şek gi-
bi in di ği ve Hâ ris’in ba şı nı göv de sin den ayır dı ğı gö rül dü. Bu an da, 
“Al la hü ek ber! Al la hü ek ber!” ses le ri gök le re yük se li yor du. 

Kar de şi nin öl dü rül dü ğü nü işi ten Mer hab, em rin de ki as ker ler le 
do lu diz gin mey da na yü rü dü. Hazret-i Ali’nin kar şı sı na di kil di. Onun 
da üze rin de çif zırh var dı. Çif kı lıç ku şan mış ol du ğu hâl de, iri cüs-
se si ile san ki bir de vi an dı rı yor du. Bü tün hid de ti ile; “Ben ki, harp-
le rin en şid det li ol du ğu za mân lar da or ta ya atı lıp, kah ra man ca çar-
pı şan Mer hab’ım! Ben, kük re yen as lân la rı bi le mız rak ve ya kı lı cım la 
de lik de şik ede rim!...” di ye rek, ken di ni öv me ye baş la dı. 

Hazret-i Ali de; “Ben ki, anam ba na Hay dar (As lan) is mi ver miş-
tir. Ben, hey bet li bir as lan gi bi yim dir! Se ni bir ham le de ye re se re cek 
bir yi ğit ki şi yim dir!” di ye rek, kar şı lık ver di. Mer hab, Hazret-i Ali’den, 
Hay dar ke li me si ni işi tin ce, kal bi ne bir kor ku düş tü. Çün kü ge ce rü-
ya sın da bir as lan ken di si ni par ça la mış tı. Rü ya da gör dü ğü as lan bu 
mu idi? Der ken dev Mer hab’ın ham le et ti ği ve Hazret-i Ali’nin onu 
kal ka nıy la kar şı la dı ğı gö rül dü. Son ra Al la hü te âlâ ya sı ğı nıp Zül fi kâr’ı, 
kâ fi rin ba şı na öy le bir in dir di ki; ko ca Mer hab’ın, Zül fi kâr’a kar şı tut-
tu ğu ka lın çe lik kal ka nı nı ve çe lik ten ya pıl mış miğ fe ri ni iki ye parça-
layarak, ka fa sı nı te pe sin den en se si ne ka dar bö lüp ayır dı ğı gö rül dü. 
Zül fi kâr’ın çı kar dı ğı kor kunç ses, Hay ber’in her ta ra fın da işi til miş ti. 

Pey gam ber efen di miz; “Se vi ni niz! Hay ber’in fet hi ar tık ra-
hat laş tı, ko lay laş tı” bu yur du lar. Es hâb-ı ki râm, Hazret-i Ali’nin 
bu ba ha dır lı ğı na hay ran kal mış lar; “Al la hü ek ber!” nidalarıyla se mâ yı 
çın lat mış lar dı. Çar pış ma bü tün şid de ti ile de vâm edi yor du. Es hâb-ı 
ki râm, çar pı şa çar pı şa ka le ka pı sı nın ya nı na gel dik le ri bir sı ra da, bir 
Ya hu di, kı lı cıy la Hazret-i Ali’nin kal ka nı na vur du. Kal kan ye re düş tü. 
Fa kat eği lip ala cak za mân yok tu. Fır sa tı ka çır mak is te me yen Ya hu-
di, kal ka nı kap tı ğı gi bi ge ri ye kaç tı. Bu na çok üzü len Al la hü te âlâ nın 
as lâ nı, Zül fi kar ile et ra fın da ki düş man la rı da ğıt tık tan son ra, ka le nin 



354

ka pı sı nı kal kan yap ma ya ni yet len di. “Bis mil lâ hir rah mâ nir ra hîm” 
di ye rek, ko ca man de mir ka pı nın hal ka la rı na asıl dı. Kan ca la rı nı du-
va rın dan sars tı çı kar dı... Hazret-i Ali ka pı yı sö ker ken, ka le ye rin den 
sar sıl dı. Se kiz on peh li va nın ye rin den kı pır da ta ma ya ca ğı bu ka pı yı, 
tek eliy le kal kan ya pıp, çar pış ma ğa baş la dı. 

Kar şı sı na peş pe şe, Ya hu di le rin en yi ğit al tı peh li va nı da ha çık tı. 
On la rı da Al la hü te âlâ nın iz ni ile alt eden Hazret-i Ali, kah ra man ar-
ka daş la rı ile ka le ye gir di ler. Ar tık ka le nin için de çar pı şı lı yor du. Kı sa 
za mân da, kar şı la rı na çı ka cak kim se kal ma dı. İs lâm san ca ğı nı ka le ye 
dik ti ler. Böy le ce en muh kem ka le le ri olan Na tât, fet he dil di. 

Sev gi li Pey gam be ri miz, Hazret-i Ali’nin göz le rin den öp tük ten 
son ra; “Gös ter di ğin kah ra man lık tan do la yı, Al la hü te âlâ ve 
Re sû lü sen den râ zı ol du” bu yur du lar. Bu mü bâ rek ke lâ mı işi ten 
Ali, se vin cin den ağ la dı. Pey gam ber efen di miz; “Ni çin ağ lı yor sun?” 
bu yur du ğun da; “Ca nım sa na fe dâ ol sun yâ Re sû lal lah! Se vin cim den 
ağ lı yo rum. Zî râ Al la hü te âlâ ve Re sû lü ben den râ zı ol du” de di. Bu nun 
üze ri ne sev gi li Pey gam be ri miz; “Yal nız ben de ğil, Ceb râ il, Mi kâ il 
ve cüm le me lek ler sen den râ zı ol du lar” bu yur du. 

Bu sı ra da Devs ka bî le sin den dört yüz müs lü man, Pey gam ber 
efen di mi ze yar dı ma gel di. Bun dan son ra, di ğer ka le le ri fet het mek 
için çar pış ma la ra şid det li bir şe kil de de vâm edil di. Hay ber’in ge ri 
ka lan ye di ka le si te ker te ker dü şü rü lün ce, ça re siz ka lan Ya hu di ler, 
hey’et gön de re rek sulh is te ğin de bu lun du lar. Pey gam be ri miz (sal-
lal la hü aley hi ve sel lem), bu tek li fi ka bûl ede rek şu mad de ler üze-
rin de an laş tı lar:

1- Bu ga zâ da müs lü man lar la çar pı şan Ya hu di le rin kan la rı dö-
kül me ye cek.

2- Hay ber’i ter ke den Ya hu di ler, yan la rın da sâ de ce ço cuk la rı nı 
ve bir de ve yü kü lü zum lu ev eş yâ sı nı gö tü re bi le cek ler.

3- Ge ri ka lan ta şı nan ve ta şın ma yan mal la rın hep si; zırh, kı lıç, 
kal kan, yay, ok gi bi bü tün si lâh lar, üzer le rin de ki el bi se den baş ka gi-
ye cek le rin ta mâ mı; ku maş lar, al tın lar ve ay rı ca ha zî ne ler, at, de ve, 
ko yun gi bi bü tün hay van lar... ne var sa hep si müs lü man la ra ka la cak,

4- Müs lü man la ra bı ra kıl ma sı ge re ken her han gi bir şey, hiçbir 
sû ret le giz len me ye cek. Giz le yen ler, Al la hü te âlâ ve Re sû lü nün emâ-
nın dan ve hi mâ ye sin den dı şar da bı ra kı la cak...
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Bu şart la ra uy ma yan, ha zî ne le ri ni tu lum lar la top ra ğa gö men Ki-
nâ ne bin Re bî ce zâ lan dı rıl dı. Ele ge çen ga nîmetin, had di he sa bı 
yok tu. Hay ber’in o ve rim li ara zi le ri, hur ma lık la rı ta ma men İs lâm or-
du su na bı ra kıl mış tı.

Bu sı ra da, mem le ket le ri ne dö nen Ga ta fan lı lar, Ya hu di le re yar dım 
için ge ri Hay ber’e dön müş ler di. Pey gam ber efen di mi zin Hay ber’i 
fet he dip Ya hu di le ri teslîm al dı ğı nı gör dük le ri za mân; “Ey Mu ham-
me d! Sen, Hay ber’i ter ket ti ği miz tak dir de, bi ze Hay ber’in bir se ne-
lik hur ma sı nı ver me yi vaad et miş tin. Sö zü müz de dur duk. Hay di bi ze 
on la rı ver!” de di ler. Efen di miz on la ra; “Fi lan ca dağ si zin ol sun” 
bu yur du lar. Ga ta fan lı lar da; “öy le ise biz, si zin le çar pı şı rız” di ye rek 
teh di de yel ten di ler. Re sûl-i ek rem efen di miz de; “Çar pış ma ye ri-
miz ce ne fa ol sun” bu yur du. Ce ne fa, Ga ta fan lı ların bir böl ge si nin 
is mi idi. Ga ta fan lı lar bu nu du yun ca kor ku la rın dan çe ki lip git ti ler.

ZEHİRLİ ET!..
Sev gi li Pey gam be ri miz (sal lal la hü aley hi ve sel lem) ve kah ra-

man Es hâ bı, Hay ber’in fet hi es nâ sın da çok yo rul muş lar dı. Bir ta raf-
tan ya ra lı lar te dâ vi edi li yor, di ğer yan dan din le ni yor lar dı. Ya hu di le rin 
ile ri ge len le rin den Sel lâm bin Miş ken’in ka rı sı Zey nep, Pey gam ber 
efen di mi zi ze hir le ye rek öl dür mek is te di. Bu nun için, bir ke çi ke sip 
pi şir di ve ete bol mik dar da ze hir kat tı. Son ra, Re sû lul lah efen di-
mi zin hu zû ru na çı ka rak, he di ye ge tir di ği ni söy le di. Re sûl-i ek rem 
efen di miz ka bûl edip, Es hâ bı nı ça ğır dı lar. Hep bir lik te ye mek için 
otur du lar. 

Âlem le rin efen di si, ke çi nin kol kıs mın dan bir par ça ko pa rıp; 
“Bis mil lâ hir rah mâ nir ra hîm” di ye rek mü bâ rek ağız la rı na al dı lar. 
Birkaç de fâ çiğ ne dik ten son ra he men mü bâ rek ağız la rın dan çı ka rıp; 
“Ey Es hâ bım! Bu ye mek ten eli ni zi çe ki niz! Zî râ şu kü rek eti, 
ze hir len miş ol du ğu nu ba na ha ber ver di” bu yur du lar. Sa hâ bî ler 
der hal el le ri ni ye mek ten çek ti ler. Fa kat et ten bir lok ma yi yen Bişr 
bin Be râ haz ret le ri nin, he men vü cû du mo rar dı ve şe hîd ol du. Sev gi li 
Pey gam be ri mi ze Ceb râ il (aley his se lâm) ge lip, mü bâ rek tü kü rük le-
ri ne ka rı şan ze hi rin te’si rin den kur tul mak için, mü bâ rek omuz la rı 
ara sın dan ha ca mat yap tı ra rak kan al dır ma sı nı söy le di. Öy le ya pıl dı. 
Son ra, ze hir li ke bab top ra ğa gö mül dü. Bu işi ya pan Zey nep, ya ka la-
na rak hu zû ra ge ti ril di. Efen di miz ona; “Bu da var ke ba bı nı sen mi 
ze hir le din?” bu yur du lar. O da, yap tı ğı nı îti râf ede rek; “Evet! Ben 
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ze hir le dim!” de di. Pey gam ber efen di miz; “Bu nu ni çin yap mak is-
te din!” di ye sor duk la rın da; “Sen, be nim ko ca mı, ba ba mı, am ca mı 
öl dür dün. Ken di ken di me; “Eğer O, ha kî ka ten pey gam ber ise, Al lah 
O’na bil di rir. De ğil se, bu ze hir O’na te’sir eder ve ölür. Böy le ce ken-
di sin den kur tul muş olu ruz” de dim. 

Es hâb-ı ki râm, bu hâ di se ye çok üzül müş tü. “Ca nı mız sa na fe dâ 
ol sun yâ Re sû lal lah! Bu nu öl dü re lim mi?” di ye sor duk la rın da, ken-
dine ya pı lan her ha kâ re ti af e den Âlem le rin efen di si, bu nu da af et-
ti. Bu bü yük mer ha me ti gö ren Zey nep, Ke li me-i şe hâ det ge ti re rek 
müs lü man ol du.( 286)

Hay ber’de ele ge çen ga nî met ler ve esir ler ara sın da, Hu yey bin Ah-
tab’ın kı zı Sa fiy ye de var dı. Baş ku man dan lık hak kı ola rak, Pey gam ber 
efen di mi zin his se si ne düş müş tü. Âlem le rin efen di si, esi ri ni âzâd et ti. 
O da bu hâ le çok duy gu la nıp, cân u gö nül den, Ke li me-i şe hâ det ge ti-
re rek müs lü man ol du. Bu du ru ma çok se vi nen sev gi li Pey gam be ri miz, 
Hazret-i Sa fiy ye vâ li de mi zi ni ka hıy la şe ref en di rip se vin dir di ler. Böy-
le ce Hazret-i Sa fiy ye, mü’min le rin an ne si ol du. Seh bâ mev ki in de dü-
ğü nü ya pı lıp, ka vun ve hur ma dan ve lî me yâ ni dü ğün ye me ği ve ril di.( 287) 

Sa fiy ye vâ li de mi zin, mü bâ rek göz le rin de bir mor luk gö rü lü yor-
du. Sev gi li Pey gam be ri miz; “Ne dir bu iz?” bu yur duk la rın da, o; “Bir 
ge ce rü yam da ayın gök ten inip koy nu ma gir di ği ni gör müş tüm. Ko-
cam Ke nâ ne’ye an la tın ca; “Sen şu üze ri mi ze ge len Arab Me lî ki’nin 
ha nı mı ol ma ya göz dik miş sin!” di ye rek, gö zü me bir to kat vur du ve 
gör dü ğü nüz gi bi mo rar dı” de di.

Hay ber fet he dil dik ten son ra, Ya hu di ler, Pey gam ber efen di mi ze; 
“Yâ Mu ham med! Biz Hay ber’den çe kip gi de ce ğiz. Fa kat, biz zi râ-
at tan, tar la, bağ, bah çe ba kı mın dan iyi an la rız. İs ter sen, bu ve rim li 
ara zi le ri bi ze ki ra ya ver. Bu mülk le ri iş le ye lim ve çı kan mah sû lün 
ya rı sı nı sa na ve re lim!” di ye tek lif e bu lun du lar. Sev gi li Pey gam-
be ri mi zin ve sa hâ bî le rin, tar la iş le ri ile uğ ra şa cak za mân la rı yok tu. 
On lar dîn-i İs lâm’ı yay mak için uğ ra şı yor, ci hâd-ı fî se bî lil lah için 

286) İbni Hişâm, es-Sire, II, 337; Vâkıdî, el-Megâzî, II, 678; İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 
202; Taberî, Târih, II, 303; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, IV, 81; İbni Kesîr, es-Sire, III, 
398; Gazâlî, İhyâ, II, 891; Zehebî, Siyer, II, 86.

287) Buhârî, “Salât”, 12; “Cihad”, 74; Ebû Dâvûd, “Harac”, 21; Ahmed bin Hanbel, el-
Müsned, III, 101; İbni Hişâm, es-Sire, II, 330; Vâkıdî, el-Megâzî, II, 669; İbni Sa’d,  
et-Tabakât, VIII, 121; İbni Kesîr, es-Sire, IV, 645.
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ge ce le ri ni gün düz le ri ne ka ta rak dur ma dan ça lı şı yor lar dı. Bu tek li fe 
Pey gam ber efen di miz mem nun ol du lar ve; “Si zi is te di ği miz za-
mân çı kar mak şar tı ile!” bu yur du lar. Ya hu di ler bu nu ka bûl et ti ler 
ve Hay ber arâ zi le ri ni iş let me ye baş la dı lar.( 288)

Pey gam ber efen di miz, Es hâ bı ile, mu zaf er ola rak Me dî ne’ye 
dön dü ler. Bu ara da da ha ön ce Ha be şis tan’a hic ret eden Es hâ bı-
nın, Ca’fer bin Ebî Tâ lib baş kan lı ğın da gel dik le ri ni gö rün ce, çok se-
vin di ler. Hazret-i Ca’fer’in al nın dan öpüp, bağ rı na bas tı ve; “Ben 
Hay ber’in fet hi ne mi, yok sa Ca’fer’in ge li şi ne mi se vi ne yim 
bi le mi yo rum. Si zin hic re ti niz iki de fâ dır. Siz, hem Ha beş ül-
ke si ne, hem de yur du ma hic ret et ti niz” bu yur du lar. 

Hay ber’de el de edi len ga nîmet ler; Hu dey bi ye and laş ma sı na ka-
tı lan bü tün Es hâb-ı ki râ ma, Hay ber’e ka tı lan la ra, Ha be şis tan’dan 
hic ret eden Es hâ ba ve fet he iş ti rak eden Devs ka bî le si ne pay laş-
tı rıl dı.( 289)

Hay ber’in fet he dil me si ile, Ara bis tan’da ki bü tün Ya hu di ler, 
Pey gam ber efen di mi zin em ri al tı na gir miş olu yor lar dı. Ar tık müş-
rik le re yar dım et me im kân la rı kal ma mış tı. Çev re de bu lu nan ka-
bî le ler ve dev let ler de, si lâh ve as ker ba kı mın dan fet he dil me si 
im kân sız gi bi gö rü nen Hay ber ka le si ni zap te den müs lü man la rın, 
bü yük bir gü ce sâ hib ol du ğu nu an la dı lar ve bu İs lâm Dev le ti’nden 
çe kin me ye baş la dı lar. Mek ke li müş rik ler, Hay ber’in fet hi ile bü yük 
bir üzün tü ye ve ye’se ka pıl dı lar. Bu fe tih den son ra, kü çük lü bü yük-
lü pek çok ka bî le ler, müs lü man ol mak için Me dî ne-i mü nev ve re ye 
gel di ler ve Es hâb-ı ki râm dan ol mak la şe ref en di ler, hat tâ Ga ta-
fan lı lar bi le... Yo la gel me yen bâ zı ka bî le ler ise kuv vet gön de ri le rek 
ita at al tı na alın dı lar.

UMRET-ÜL-KAZÂ SEFERİ
Hu dey bi ye sul hu üze rin den bir se ne geç miş ti. Kur ban Bay ra-

mı na bir ay ka la, Re sûl-i ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen-
di miz, Es hâb-ı ki râ mı na, um re için ha zır lık yap ma la rı nı em ret ti ler. 
Um re için Hu dey bi ye’ye gi dip Bî’at-ür Rıd vân’a ka tı lan lar, ve fât 
eden ler hâ riç, ha zır bu lu na cak lar dı. Bu emir üze ri ne, iki bin sa hâ-

288) Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, II, 157; İbni Hişâm, es-Sire, II, 641; İbni Ebî Şey-
be, el-Musannef, IV, 377; Heysemî, Mecmâ’uz-Zevâid, I, 205.

289) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 353; Zehebî; Siyer, II, 82.
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bî ha zır lık la rı nı ta mam la dı lar. Kur ban edil mek üze re yet miş de ve 
alın dı. Bun la rın Mek ke’ye ka dar ot la tı la rak gö tü rül me si için, Nâ-
ci ye bin Cün düb’e ve dört ar ka da şı na va zi fe ve ril di. Ay rı ca Mu-
ham med bin Mes le me haz ret le ri nin em ri ne yüz sü vâ ri ve ri le rek; 
zırh, mız rak, kı lıç gi bi harp te kul la nı la cak si lâh la rı gö tür mek üze-
re ön den gön de ril di. Müş rik le re gü ve nil mez di. Her han gi bir sal-
dı rı hâ lin de, bu si lâh lar dan is ti fâ de edi le cek ti. Es hâb-ı ki râm dan 
bâ zı la rı; “Yâ Re sû lal lah! Hu dey bi ye sul hü ne gö re, um re ye, kı nı na 
so kul muş kı lıç lar dan baş ka si lâh ile gel mi ye cek tik!” de di ler. Âlem-
le rin efen di si; “Biz, bu si lâh la rı Ha rem’e, Ku reyş li le rin ya nı na 
sok ma ya ca ğız. An cak on lar, Ku reyş li ler den bi ze ya pı la cak 
bir sal dı rı kar şı sın da ya kı nı mız da, eli mi zin al tın da bu lun-
du ru la cak tır” bu yur du.

Me dî ne-i mü nev ve re ye ve kil ola rak Ebû Zerr-il-Gı fâ rî bı ra kıl-
dı.( 290) Ebû Rühm-ül-Gı fâ rî’nin de bı ra kıl dı ğı ri vâ yet edil miş tir. İki 
bin sa hâ bî, sev gi li Pey gam be ri miz le bir lik te Mek ke’ye doğ ru yo-
la çık tı lar. Es hâb-ı ki râm, çok he ye can lan mış tı. Se ne ler dir, Al la hü 
te âlâ yo lun da, sev gi li Pey gam be ri miz uğ run da ev le ri ni, ocak la rı nı, 
terk et tik le ri yurt la rı nı gö re cek ler di... Beş va kit na maz da yön le ri ni 
dön dük le ri Kâ be-i mu az za ma yı zi yâ ret ede cek ler di. He nüz müs lü-
man olup da and laş ma ge re ği Me dî ne’ye ge le me yen ak ra bâ la rı na 
ka vu şa cak lar dı. Se ne ler dir, ken di le ri ne göz le rin den yaş ye ri ne kan 
akı tan, zu lüm al tın da inim inim in le ten, put la rı na tap tır mak için pek 
çok kar deş le ri ni şe hîd eden Ku reyş li müş rik le re, İs lâm’ın hay si yet ve 
şe re fi ni gös te re cek ler di. Bel ki bu nu gö ren müş rik le rin kal bi ne İs lâm 
sev gi si dü şer  de, müs lü man olur lar dı!...

Me dî ne’de ka lan lar, Ve dâ yo ku şu na ka dar Âlem le rin efen di si ni 
tek bir ler le teş yî edip, uğur la dık tan son ra ge ri dön dü ler...

Sev gi li Pey gam be ri miz, Mekke’ye on ki lo met re ka dar uzak-
ta bu lu nan Zül hu ley fe’ye ge lin ce, ih râ ma gir di ler. Şan lı Sa hâ bi ler 
de O’na uy du lar. Her kes be yaz la ra bü rün müş tü. Um re yap mak için 
Mek ke-i mü ker re me yol cu lu ğu baş la mış tı. Ar tık; “Leb beyk! Al-
la hüm me Leb beyk! Leb beyk! Lâ şe rî ke le ke leb beyk! İn nel 
ham de ven-ni’me te le ke vel-mül ke, lâ şe ri ke lek.” sa dâ la-

290) İbni Hişâm, es-Sire, I, 434; II, 289; Vâkıdî, el-Megâzî, I, 8; İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 
59; Makrîzî, İmtâu’l-esmâ, I, 74, 128, 193, 197; Kettânî, et-Terâtîbü’l-idâriyye, I, 
484-486.
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rıy la yer gök in li yor du. Yol cu luk, Al la hü te âlâ ya hamd et mek ve yal-
var mak la, O’nun mü bâ rek is mi ni zik ret mek le, çok zevk li ge çi yor du.

Ön den gi den Mu ham med bin Mes le me ko mu ta sın da ki bir lik 
Mek ke’ye yak la şın ca, Ku reyş li müş rik ler ta ra fın dan gö rül dü. Kor ku 
ile yan la rı na yak la şıp, biz, bir se ne ön ce böy le mi an laş mış tık der-
ce si ne; “Bu ne dir?” di ye sor du lar. Mu ham med bin Mes le me, on la ra 
ilik le ri ni don du ran şu ce vâ bı ver di: “Bun lar, Al la hü te âlâ nın Re sû-
lü nün sü vâ ri le ri dir... Al la hü te âlâ izin ve rir se, ya rın on lar da bu ra-
yı teş rif ede cek ler dir!...” Müş rik ler, kor ka kor ka ge ri dö nüp ha be ri 
Mek ke’ye ulaş tır dı lar, Mek ke li müş rik ler de; “Ye min ede riz ki, biz 
and laş ma ya bağ lı kal dık. Mu ham med bi zim le ni çin çar pış sın?...” di-
yor lar dı. Der hal ara la rın dan bir hey’eti, Pey gam ber efen di miz le gö-
rüş mek üze re gön der di ler.

Bu sı ra da Âlem le rin efen di si (sal lal la hü aley hi ve sel lem), Mek-
ke’yi gö re bi le cek le ri Batn-ı Ye’cec de ni len ye re gel miş ler di. Üzer-
le rin de ki kı lıç tan baş ka bü tün si lâh la rı nı bu ra da bı rak tı lar. Si lâh la rı 
bek le mek üze re de iki yüz sa hâ bî yi nö bet çi koy du lar.

Bu ha zır lık lar bi tin ce, Ku reyş hey’eti Pey gam ber efen di miz le gö-
rüş mek ve hu zû ra ka bûl edil mek için izin is te di. Ka bûl edi lin ce; “Yâ 
Mu ham med! Hu dey bi ye and laş ma sın dan be ri, si ze kar şı her han gi 
bir ihâ ne ti miz ol ma mış tır. Bu na rağ men Mek ke’ye, kav mi nin ya nı na 
bu si lâh lar la mı gi re cek sin? Hâl bu ki, and laş ma mı za gö re; kı nı na so-
kul muş kı lıç lar dan baş ka sı ya nı nız da ol ma ya cak tı!...” de di ler. Bu na, 
Âlem le rin efen di si; “Ben, ço cuk lu ğum dan bu gü ne ka dar ver-
di ğim söz de dur mak ve ve fâ kâr lı ğım la ta nı nı rım. Ha rem’e, 
kın la rın da so ku lu kı lıç la rı mız dan baş ka sı ile gi re cek de ği liz. 
Fa kat, si lâh la rın ba na ya kın bir yer de ol ma sı nı is ti yo rum” 
bu yu ra rak ce vap ver di ler. Hey’et, ken di le ri ne ile ti len ha be rin de ği şik 
ol du ğu nu an la ya rak, ra hat la dı lar ve; “Yâ Mu ham med! Doğ ru su sen-
den hep ve fâ kâr lık ve iyi lik gör dük. Sa na ya ra şan da odur” di ye rek 
ge ri dön dü ler. Mek ke’ye ge lip, du ru mu Ku reyş li le re bil dir di ler. On lar 
da ra hat la dı lar. 

Ku reyş’in ile ri ge len le ri, kin ve kıs kanç lık la rın dan, Pey gam ber 
efen di mi zi ve Es hâ bı nın bu mes’ûd an la rı nı gör me mek için, Mek-
ke’yi terk ede rek dağ la ra çık tı lar.

Sev gi li Pey gam be ri miz, işâ ret li kur ban lık de ve le ri Zî tu vâ mev-
kî ine ön den gön der di. Son ra, Es hâ bıy la ha zır lık la rı nı ta mam la yıp, 
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mu kad des Mek ke şeh ri ne gir mek üze re yü rü dü ler. Es hâb-ı ki râm, 
Âlem le rin efen di si ni or ta la rı na al mış lar dı. Kâ ina tın sul tâ nı, de ve si 
Kus vâ üze rin de, bin ler ce yıl dı zın var lı ğı nı ör ten bir gü neş gi bi, et-
ra fı na nûr sa çı yor du. Aman yâ Rab bi! O ne gü zel lik! O, ne ih ti şâm lı 
man za ray dı!... Dil ler de; “ Leb beyk! Al la hüm me Leb beyk! Leb-
beyk! Lâ şe rî ke le ke Leb beyk!...” sa dâ la rı, gö nül ler de Al la hü te-
âlâ ve Re sû lü nün mu hab be ti var dı. Adım adım mu az zam Kâ be’ye 
doğ ru iler li yor lar dı. Yak laş tık ça he ye can la rı bir kat da ha ar tı yor, 
âde tâ co şu yor lar dı. Hep bir ağız dan söy le nen tel bi ye nidâ la rı Mek-
ke’yi dol du ru yor, müş rik ler, bu muh te şem man za ra yı gör dük çe iç le ri 
eri yor, gö nül le ri ne ılık ılık bir mu hab bet şer be ti nin ak tı ğı nı his se di-
yor lar dı. Bir çok la rı nın kal bi ne, İs lâm’ın sev gi si düş müş tü. So nun da 
Mu ham med (aley his se lâm) gâ lip gel miş ti...

İş te, sev gi li Pey gam be ri miz ve şan lı Es hâ bı, bel le rin de kı lıç la rı 
ol du ğu hâl de Kâ be-i mu az za ma ya gi ri yor lar dı. Pey gam ber efen di-
mi zin de ve si Kus vâ’nın yu la rı nı Ab dul lah bin Re vâ ha haz ret le ri tu ta-
rak iler li yor du. Mek ke li bâ zı müş rik ler, ka dın la rı ve ço cuk la rı Dâr-ün-
Ned ve’de di zil miş ler, sev gi li Pey gam be ri mi zi ve kah ra man Es hâ bı nı 
sey re di yor lar dı. Ab dul lah bin Re vâ ha iler le dik çe, şu beyt le ri müş rik-
le rin ba şı na bir bal yoz gi bi vu ru yor, tâ gö nül le ri ne ka dar in di ri yor du.

Hazret-i Ömer da ya na ma yıp; “Ey İbn-i Re vâ ha! Sen, Re sû lul-
lah’ın önün de ve Ha rem-i şe rîf de na sıl şi ir oku ya bi li yor sun?” di ye 
îkâz et mek is te miş, fa kat Pey gam ber efen di miz; “Yâ Ömer! Ona 
mâ ni ol ma. Al la hü te âla ya ye min ede rim ki, onun söz le ri, 
bu Ku reyş müş rik le ri ne ok yağ dır mak tan da ha ça buk, da ha 
çok te’sir li dir. Ey İbn-i Re vâ ha de vam et” bu yur du. Pey gam-
ber efen di miz bi raz son ra Ab dul lah bin Re vâ ha haz ret le ri ne;

“Al la hü te âlâ dan baş ka ilâh yok tur! Bir olan O’dur. Vâ-
di ni ger çek leş ti ren O’dur! Bu ku lu na yar dım eden O’dur! 
As ker le ri ni güç len di ren O’dur! Top lan mış olan ka bî le le ri, 
boz gu na uğ ra tan da yal nız O’dur! de!” bu yur du. Ab dul lah Bin 
Re vâ ha da;

“Al la hü te âlâ dan yok tur,  
Baş ka bir ilâh!
Yok tur O’nun şe rî ki,  
Lâ ilâ he il lal lah!

O’dur müs lü man la rın,  
As ke ri ne güç ve ren!
Ve O’dur kâ fir le ri,  
Da ğı tan, mağ lûb eden!”
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di ye söy le me ye baş la dı. Müs lü man lar da bu söz le ri tek rar edi yor-
lar dı.

Sev gi li Pey gam be ri miz Bey tul lah’a gi rin ce, mübârek sağ omu-
zu nu aç tı lar. Mü bâ rek ten le ri nin gü zel li ği göz le ri alı yor, gö nül le ri 
cezb edi yor du. Son ra; “Bu gün, şu şirk eh li ne, ken di si ni güç lü 
ve zin de gös te re cek yi ğit le ri, Al la hü te âlâ, rah me ti ile ba-
ğışlasın!” bu yur du lar. Bu nun üze ri ne Es hâb-ı ki râm sağ omuz la rı nı 
açıp, hey bet li bir şe kil de hız lı hız lı yü rü ye rek Kâ be’yi üç de fa ta vâf 
et ti ler. An cak, Rükn-i Ye mâ ni ile Ha cer-ül-es ved kö şe si ara sın da 
ağır ağır yü rü dü ler. Pey gam ber efen di miz ve Es hâ bı, Ha cer-ül-es-
ved’e yak la şı yor onu öpü yor lar ve ya ge ri den el le ri ni açıp Ha cer-ül-
es ved’e kar şı tu tu yor lar dı.

Müş rik ler, ge ri ler den Es hâ bı tâ kip edi yor, on la rın bu hey bet li ve 
gös te riş li yü rü yüş le ri ne şa şı rı yor lar dı. Çün kü on la ra, Müs lü man la rın 
Me dî ne’ye gidişlerinden beri za yıf ve has ta düş tük le ri an la tıl mış ve 
bu na ben zer ha ber ler ya yıl mış tı. Şim di ise, tam ter si bir hâ le şâ hit 
olu yor lar dı ve hay ret le ri ar tı yor du.

Ge ri ka lan dört ta vâf ise ya vaş ya vaş, ağır ağır adım lar la ya-
pı la rak ta mam lan dı. Ta vâf an son ra Ma kâm-ı İb râ him’de iki re kat 
na maz kıl dı lar. Da ha son ra Sa fâ ile Mer ve te pe le ri ara sın da ye di 
ker re sa’y yap tı lar. Kur ban lar ke sil dik ten son ra, Pey gam ber efen-
di miz mü bâ rek ba şı nı ka zıt tı lar. Mü bâ rek saç la rı ha va da ka pı şıl-
mış tı. Es hâb-ı ki râm da tı raş ol du lar. Böy le ce Re sûl-i ek rem (sal-
lal la hü aley hi ve sel lem) efen di mi zin tam bir se ne ön ce gör dü ğü 
rü ya ger çek leş ti.

Um re zi yâ re ti ta mam lan mış, öğ le vak ti gir miş ti. Âlem le rin efen-
di si, Hazret-i Bi lâl’e, Kâ be’de ezân oku ma sı nı em re din ce, Bi lâl-i 
Ha be şî der hal em ri ye ri ne ge tir di. O, Kâ be’de ezân-ı şerîfi okur ken, 
bü tün Mek ke çal ka lan ma ya baş la dı. Es hâb-ı ki râm bü yük bir hu şu 
için de ezâ nı din li yor, ha fif bir ses le onu tek rar edi yor lar dı. Bi tin ce, 
Ha bî bul lah efen di miz imâm ol du lar. Hep bir lik te kı lı nan öğ le na ma-
zı nın, müş rik le rin kal bin de ki te’sî ri bir baş ka idi.

Sev gi li Pey gam be ri mi ze, Eb tah’da de ri den bir ça dır ku rul muş tu. 
Sa hâ bî ler de et ra fın da ki ça dır lar da üç gün ikâ met et ti ler. Na maz va-
kit le rin de Bey tul lah’da top la nı yor, ce mâ at le na maz la rı nı kı lı yor lar dı. 
Di ğer va kit ler de ak ra bâ la rı nı zi yâ ret edi yor lar, İs lâm’ın ken di le ri ne 
bah şet ti ği gü zel ah lâk ile on la ra ör nek olu yor lar dı. On lar da, Es hâ bın 
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bu gü zel hâl le ri kar şı sın da ade tâ eri yor lar, hay ran lık la rı nı giz li ye mi-
yorlar dı. Bu üç gün zar fın da, Mek ke san ki iç ten fet he dil miş ti.

Üç gün dol muş tu... Ar tık ay rı lık za ma nı gel miş ti. Ak şa ma doğ ru 
Pey gam ber efen di miz; “(Um re için ge len) müs lü man lar dan hiç-
bir kim se, ak şa mı Mek ke’de ge çir me ye cek, yo la çı ka cak-
tır!” bu yu run ca, her kes der le nip to par lan dı ve Me dî ne’ye doğ ru 
yo la çı kıl dı...

HÂLİD BİN VELÎD’İN MÜSLÜMAN OLMASI
Âlem le re rah met ola rak gön de ri len Ha bîb-i ek rem (sal lal la hü 

aley hi ve sel lem) efen di miz Mek ke’ye um re için git tik le rin de, Es hâ-
bın dan Ve lîd Bin Ve lîd haz ret le ri ne; “Hâ lid ne re ler de? Onun gi bi 
bi ri nin İs la mi yet’i ta nı ma ma sı, bil me me si ola maz. Keş ke o, 
bü tün gay ret ve kah ra man lık la rı nı müs lü man la rın ya nın da, 
müş rik le re kar şı gös ter sey di ne ka dar ha yır lı olur du. Ken-
di si ni se ver, üs tün tu tar dık” bu yur muş tu. Ve lîd Bin Ve lîd, da ha 
ön ce de ağa be yi ne za man za man mek tup ya zar, müs lü man ol ma-
sı nı teş vik eder di. Pey gam ber efen di mi zin bu mü bâ rek söz le ri ni de 
ulaş tı rın ca, İs lâ mi yet’e olan mey li git tik çe faz la laş tı. Um re zi yâ re ti-
ni ya pan sa hâ bî ler, Me dî ne’ye dön müş ler di. Ara dan gün ler geç miş, 
hic re tin se ki zin ci yı lı na gi ril miş ti. Hâ lid Bin Ve lîd ise, ar tık ye rin de 
du ra mı yor, bir an ön ce Me dî ne’ye ulaş mak, Âlem le rin efen di si nin 
huzûrun da diz çö küp, müs lü man ol mak la şe ref en mek için ya nıp 
tu tu şu yor du. Ken di si şöy le an lat mış tır:

“Al la hü te âlâ ba na Pey gam ber efen di mi zin mu hab be ti ni ih sân 
et ti. Kal bi me İs lâm’ın sev gi si ni yer leş tir di. Hay rı ve şer ri ayı ra cak 
hâ le ge tir di. Ken di ken di me; “Ben, Mu ham med (aley his se lâm)a 
kar şı bü tün sa vaş lar da bu lun dum. Ama her sa vaş ye ri ni terk eder-
ken, bo zuk ve yan lış bir hâl üze re ol du ğu mu ve O’nun bir gün mut-
la ka bi ze gâ lib ge le ce ği ni bi li yor ve bu his ler le ay rı lı yor dum. Re sû-
lul lah (sal lal la hü aley hi ve sel lem), Hu dey bi ye’ye gel di ği za man da, 
düş man sü vâ ri le ri nin ko mu ta nı idim. Us fân’da on la ra yak la şıp gö-
zük tüm. Re sû lul lah, biz den emin bir şe kil de, Es hâ bı na öğ le na ma zı 
kıl dı rı yor du. Üzer le ri ne anî bas kın yap mak is te dik, ama müm kün 
ol ma dı. Böy le ol ma sı da ha yır lı ol du. Re sû lul lah, kal bi miz den ge-
çen le ri an la mış ol ma lı ki, ikin di na ma zı nı tem kin li kıl dı lar.” 

Bu du rum ba na çok te’sir et ti. Bu zât her hâl de, Al lah ta ra fın dan 
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ko ru nu yor ol ma lı de dim. Bir bi ri miz den ay rıl dık. Ben, çe şit li dü şün-
ce ler için dey ken, Mu ham med (aley his se lâm) um re için Mek ke’ye 
ge lin ce, O’na gö rün me dim. Kar de şim Ve lîd’le bir lik te gel miş ler ve 
be ni bu la ma mış lar dı. Kar de şim şöy le bir mek tup bı rak mış tı: “Bis-
mil lâ hir rah mâ nir ra hîm! Al la hü te âlâ ya hamd ü se nâ ve Re sû lul lah’a 
sa lât-ü se lâm dan son ra de rim ki, ha kî ka ten ben, se nin İs lâ mi-
yet’ten yüz çe vi rip git men ka dar şa şı la cak bir şey bil mi yo rum. Hâl-
bu ki, git ti ğin yo lun yan lış ol du ğu nu an la mak tan âciz de ğil sin. Ni ye 
ak lı nı kul lan mı yor sun? İs lâ mi yet gi bi bir dî ni ta nı yıp an la ya ma man 
ne ka dar tu haf! Pey gam ber efen di miz, ba na se ni sor du. Se nin, İs-
lâ mi yet’i ta nı yıp, gay ret ve kah ra man lı ğı nı müs lü man la rın ara sın da, 
müş rik le re kar şı kul lan ma nı ar zu edi yor lar. Ey kar de şim! Çok fır sat-
la rı ka çır dın; ar tık da ha faz la ge cik me!”

Kar de şi min mek tu bu ba na ula şın ca, müs lü man ol ma ar zu su 
ben de çok kuv vet len di. Git mek için ace le edi yor dum. Re sû lul lah’ın 
söy le dik le ri be ni çok se vin dir miş ti. O ge ce uyur ken, rü yâm da sı-
kın tı lı, dar ve çöl gi bi su suz yer ler den, yem ye şil, ge niş ve fe rah bir 
ye re çık mış tım. Me dî ne’ye va rın ca, bu rü yâ mı Hazret-i Ebû Bekr’e 
an la tıp, tâ bi ri ni on dan sor ma ya ka rar ver dim.

Ben, Re sû lul lah’a git mek için to par la nır ken; “Aca ba, ora ya gi-
der ken ba na kim ar ka daş ola bi lir?” di ye dü şü nü yor dum. O sı ra 
Saf vân Bin Ümey ye’ye rast la dım. Va zi ye ti ona an lat tım. Tek li fi mi 
red det ti. Da ha son ra İk ri me Bin Ebû Cehl’e rast la dım. O da red de-
din ce evi me git tim. Hay va nı ma bi nip, Os man Bin Tal hâ’nın ya nı na 
var dım. Ona da müs lü man ol mak üze re, Re sû lul lah’a gi de ce ği mi 
ve ba na ar ka daş lık yap ma sı nı söy le dim. Te red düt süz ka bul et ti ve 
er te si gü nü se her vak ti bir lik te yo la çık tık. Had de de ni len ye re var-
dı ğı mız da, Amr Bin Âs ile kar şı laş tık. O da müs lü man ol mak için 
Me dî ne’ye gi di yor du. 

Me dî ne’ye var dık. El bi se min en gü ze li ni gi yip, Re sû lul lah efen-
di miz le gö rüş me ye ha zır lan dım. O sı ra da kar de şim Ve lîd gel di ve; 
“Ace le et. Çün kü Pey gam ber efen di mi ze si zin gel di ği niz ha ber ve-
ril miş, O da çok se vin miş tir. Şim di si zi bek li yor” de di. Ace le ile, O 
yü ce pey gam be rin hu zû ru na var dım. Gü lüm sü yor du. Se lâm ver dim; 
“Al la hü te âlâ dan baş ka ilâh ol ma dı ğı na ve se nin de Al la hü te âlâ nın 
pey gam be ri ol du ğu na şe hâ det edi yo rum” de dim. “Se ni hi dâ ye te 
er di ren, doğ ru yo lu gös te ren Al la hü te âlâ ya hamd ol sun” 
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bu yur du. Son ra gü nah la rı mın af ı için Al la hü te âlâ ya duâ et me si ni 
is te dim. Be nim için duâ et ti ve; “İs lâ mi yet, ken di sin den ön ce 
iş len miş olan gü nah la rı ke sip atar” bu yur du. Di ğer iki ar ka da-
şım da müs lü man ol du lar.”( 291)

Böy le ce, Mek ke’nin en ba ha dır la rın dan, gö zü nü bu dak tan esir-
ge me yen, gâ ye le ri uğ run da can la rı nı ver mek ten zer re ka dar çe kin-
me yen bu üç peh li van, gö nül le rin den co şan bir sa mi mi yet le Re sûl-i 
ek rem efen di mi zin hu zû run da Es hâb-ı ki râm dan ol mak la şe ref en-
miş ler di. Ar tık, bü tün güç le riy le küf rü yok et mek için ça lı şa cak lar dı. 
On la rın müs lü man ol ma la rı na, sa hâ bî ler çok se vin miş ler, se vinç le-
ri ni; “Al la hü ek ber!” di ye tek bir ler le açı ğa vur muş lar dı.

MÛTE GAZÂSI
Hic re tin se ki zin ci yı lın da, âlem le re rah met olan Ser ver-i kâ inat 

aley hi ef da lüs sa le vât efen di miz, İs lâ mi yet’in ya yıl ma sı için yi ne 
çe şit li ka bî le le re, dev let le re el çi ler gön der di ler. Bun la rın bâ zı la rın-
dan müs bet ne ti ce ler gel miş, fa kat Bus râ vâli si ne gön de ri len Hâ ris 
Bin Ümeyr haz ret le ri, Şam’ın Bel kâ na hi ye si nin Mû te kö yün de Hı-
ris ti yan as ker le ri ta ra fın dan tu tuk lan mış tı. Şam vâli si Şürah bil Bin 
Amr’ın ya nı na gö tü rü len Hazret-i Hâ ris, el çi ol du ğu hâl de, al çak ça 
kat le di lip, şe hîd edil miş ti.( 292)

Bu ha be re sev gi li Pey gam be ri miz çok üzül müş ler ve der hâl kah-
ra man Es hâ bı nın top lan ma sı nı emir bu yur muş lar dı. Bu em ri alan 
Sa hâ bî ler, ço cuk la rıy la he lâl la şıp ace le Cürf or du gâ hın da top lan-
dı lar. Ha bîb-i ek rem efen di miz öğ le na ma zı nı kıl dır dık tan son ra; 
“Ci hâ da çı ka cak olan şu in san la ra, Zeyd Bin Hâ ri se’yi ku-
man dan tâ yin et tim! Zeyd Bin Hâ ri se şe hîd olur sa, ye ri ne 
Ca’fer Bin Ebî Tâ lib geç sin. Ca’ fer Bin Ebî Tâ lib şe hîd olur-
sa, Ab dul lah Bin Re vâ ha geç sin. Ab dul lah Bin Re vâ ha da 
şe hîd olur sa, müs lü man lar ara la rın da mü na sib bi ri ni seç sin 
ve onu ken di le ri ne ku man dan yap sın!” bu yur du. Bu nun üze-
ri ne Es hâb-ı ki râm, isim le ri sa yı lan kah ra man la rın şe hîd ola ca ğı nı 
an la ya rak ağ la ma ya baş la dı lar; “Yâ Re sû lal lah! Keş ke sağ kal sa lar 

291) Beyhekî, Delâil-ün-nübüvve, IV, 455; İbni Asâkir, Târih-i Dımeşk, XVI, 228; Zehebî, 
Siyer, II, 118.

292) Vâkıdî, el-Megâzî, II, 756; İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 128; İbni Asâkir, Târih-i Dı-
meşk, XI, 464.
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da ken di le rin den is ti fâ de et sey dik!..” de di ler. Pey gam ber efen di miz 
on la ra ce vap ver me yip sus tu lar.( 293)

Bun la rı, ora da bu lu nan Hazret-i Zeyd, Ca’fer ve Ab dul lah da işit-
miş ler ve bü yük bir se vin ce gark ol muş lar dı. Çün kü en bü yük ga-
ye le ri Al la hü te âlâ nın dî ni ni ya yar ken şe hîd ol mak tı. Ar tık müj de 
ve ril miş ve bu nu biz zat ken di ku lak la rı ile işit miş ler di. Mü câ hid ler 
ha zır lık la rı nı bi tir miş ler, ku man dan la rı nı bek li yor lar dı. Sev gi li Pey-
gam be ri miz, be yaz İs lâm san ca ğı nı Zeyd Bin Hâ ri se haz ret le ri ne 
teslîm et ti. Ona, Hâ ris Bin Ümeyr’in şe hîd edil di ği ye re ka dar git-
me si ni ve İs lâm’ı teb liğ et me si ni em ret ti. Ka bul et mez ler se düş-
man la çar pış ma sı nı emir bu yur du lar.

Ab dul lah Bin Re vâ ha haz ret le ri, ya nın da ki ku man dan ar ka daş-
la rıy la bir lik te ve dâ laş tık la rı sı ra da, ağ la dı. Ona; “Ey Re vâ ha’nın 
oğ lu! Ne için ağ lı yor sun?” di ye sor du lar. Şâir olan Ab dul lah 
Bin Re vâ ha;

“Ağlamamın sebebi, 
değil dünyâ sevgisi,
Ve değildir vallahi, 
özleyeceğim sizi.

Asıl sebep şudur ki, 
Kur’ân-ı kerîminde, 
Şöyle buyurmaktadır, 
Rabbimiz bir âyette:

“Muhakkak biliniz ki, 
sizlerin içinizden
Hiçbir kimse yoktur ki, 
geçmesin Cehennem’den...”

İşittim bu âyeti, 
Resûlullah okurken, 
Cehennem’e uğrarsam, 
nasıl sabrederim ben!”

de di. Ar ka daş la rı; “Al la hü te âlâ se ni, sev gi li kul la rı züm re si ne il-
hâk et sin, sâ lih ler den ola sın!” di ye duâ et ti ler. Son ra Ab dul lah Bin 
Re vâ ha haz ret le ri; “Fa kat ben, Al la hü te âlâ dan mağfiret olun mak 
di li yo rum. Bir de, kan la rı fış kır tıp kö pür ten bir kı lıç dar be siy le ve-
ya ci ğer ve bağır sak la rı mı ka sıp ka vu ran bir mız rak sap lan ma sıy la 
şe hîd ol mak is ti yo rum!...” de di. Or du git me ye ha zır lan dı ğı sı ra da, 
Hazret-i Ab dul lah Bin Re vâ ha, Pey gam ber efen di mi zin ya nı na va rıp 
ve dâ laş tık tan son ra; “Yâ Re sû lal lah! Ba na ez ber li ye ce ğim ve ak lım-
dan hiç çı kar ma ya ca ğım bir şey tav si ye bu yu rur mu su nuz?” de di. 

Pey gam ber efen di miz ona; “Sen, ya rın Al la hü te âlâ ya pek az 

293) Buhârî, “Megâzî”, 46; Vâkıdî, el-Megâzî, II, 756-758; İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 128-
130.
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sec de edi len bir ül ke ye va ra cak sın. Ora da sec de le ri, na-
maz la rı ço ğalt” bu yur du. Ab dul lah Bin Re vâ ha; “Yâ Re sû lal lah! 
Ba na, na si ha ti ni zi ço ğal tır mı sı nız?” de yin ce, sev gi li Pey gam be ri-
miz; “Al la hü te âlâ yı dâ ima zik ret. Çün kü, Al la hü te âlâ yı zikr, 
um du ğu na er men de sa na yar dım cı olur” bu yur du.

Üç bin ki şi lik İs lâm or du su; “Al la hü ek ber! Al la hü ek ber!” nidâları 
ara sın da yü rü me ye baş la dı. Sev gi li Pey gam be ri miz ve Me dî ne’de 
ka lan sa hâ bî ler, mü câ hid gâ zî le ri Ve dâ yo ku şu na ka dar tâ kib et ti-
ler. Bu ra da Âlem le rin efen di si, mü bâ rek İs lâm or du su na şöy le hi tâb 
et ti ler: “Ben si ze, Al la hü te âlâ nın emir le ri ni ya pıp, ya sak la-
rın dan ka çın ma nı zı, ya nı nız da ki müs lü man la ra kar şı ha yır lı 
ol ma nı zı ve on la ra iyi dav ran ma nı zı tav si ye ede rim. Al la-
hü te âla nın yo lun da, O’nun is mi ni söy le ye rek har be di niz. 
Ga nîmet alı nan mal la ra hı yâ net et me yi niz. Ah de ve fâ sız lık 
gös ter me yi niz. Ço cuk la rı öl dür me yi niz. Ora da Hı ris ti yan la-
rın ki li se le rin de, in san lar dan ay rı lıp ken di le ri ni ibâ de te ver-
miş bâ zı kim se ler bu la cak sı nız. On la ra do kun mak tan sa kı-
nı nız! On la rın dı şın da, baş la rın da şey tan la rın yu va lan dık la rı 
bâ zı kim se le re de rast la ya cak sı nız ki, on la rın baş la rı nı kı lı-
cı nız la ko pa rı nız. Siz, ka dın la rı, yaş lan mış pîr-i fâ nî le ri öl-
dür me yi niz. Ağaç la rı yak ma yı nız ve kes me yi niz. Ev le ri de 
yık ma yı nız!” 

Başku man dan Zeyd Bin Hâ ri se’ye de; “Müş rik ler den düş ma-
nın la kar şı laş tı ğın za man, on la rı üç hu sus tan bi ri ne dâ vet 
et!... (Eğer müs lü man olur lar sa,) on la rı, Mu hâ cir ler yur du olan 
Me dî ne’ye hic ret et me ye dâ vet et! Dâ ve ti ni ka bul eder-
ler se, Mu hâ cir le rin sâ hib ol duk la rı hak la ra ken di le ri nin de 
sâ hip ola cak la rı nı ve on la rın mü kel lef ol duk la rı va zi fe ler le 
ken di le ri nin de mü kel lef ola cak la rı nı bil dir. Şâyet müs lü-
man olup ül ke le rin de otur ma yı ter cih eder ler se, müs lü man-
lar dan gö çe be Arab lar gi bi ola cak la rı nı ve on lar hak kın da 
uy gu la nan ilâ hî hük mün, ken di le ri için de uy gu la na ca ğı nı, 
harp ga nîmet le rin den ken di le ri ne bir şey ay rı la ma ya ca ğı nı 
ve ga nî met ten an cak müs lü man la rın ya nın da har be den le rin 
fay da la na ca ğı nı bil dir!

Eğer İs lâm’ı ka bul et mez ler se, on la rı ciz ye ver me ye dâvet 
et! İç le rin de bu nu ka bûl eden le re do kun ma! Ciz ye ver me ye 
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de ya naş maz lar sa, Al la hü te âlâ nın yar dı mı na sı ğı na rak on-
lar la harb et!...” bu yur du lar.

Bu na sî hat ler den son ra mü câ hid ler le ve dâ laş tı lar. İs lâm or du-
su, tek bîr sa dâ la rıy la ay rıl dı. Ge ri de ka lan lar, gi den le re el sal la yıp; 
“Al la hü te âlâ si zi her tür lü teh li ke den mu hâ fa za bu yur sun, yi ne sağ 
sâ lim ge ri çe vir sin...” di ye duâ edi yor lar dı. Ufuk tan kay bo lun ca ya 
ka dar, yaş lı göz ler le ar ka la rın dan gıb ta ile bak tı lar... 

Zeyd Bin Hâ ri se’nin elin de ki mu kad des san cak dal ga la nı yor, 
mü câ hid ler bi lin me yen uzun bir yol cu lu ğa Al la hü te âlâ nın dî ni ne 
hiz met için gi di yor lar dı. İs lâm or du su, hız la Su ri ye’ye doğ ru iler li-
yor du. Yol cu luk olay sız ve neş’eli ge çi yor du. Mü câ hid ler, bir an ön ce 
düş man la kar şı laş mak için sa bır sız la nı yor lar dı. Şehîd li ği is te yen le-
rin için de en ar zu lu olan lar dan bi ri de Ab dul lah Bin Re vâ ha haz ret-
le riy di. Bu nu Zeyd Bin Er kam şöy le an lat tı:

“Ben Ab dul lah Bin Re vâ ha’nın ter bi ye si al tın da ye tiş miş bir ye-
tim dim. O, Mû te se fe ri ne çık tı ğın da, be ni de de ve si nin ar ka sı na 
bin dir miş ti. Ge ce le yin bir müd det gi din ce, du dak la rın dan şu beyt ler 
dö kü lü yor du:

“Ey devem! Kumluktaki, 
kuyuya eğer beni, 
Oradan da dört konak, 
götürürsen ileri.

Çıkarmam artık seni, 
bundan başka sefere, 
Sâhipsiz kalacaksın,
az sonra, ona göre.

Ben herhâlde evime,
geri dönmeyeceğim, 
Umarım ki bu harpte,
ben şehîd düşeceğim.

Son konakta müminler,
geçti beni hız ile,
Ey Revâha’nın oğlu,
en yakınların bile,

Kardeşlik bağlarını,
kopararak geçtiler, 
Seni Hak teâlâya 
bırakıp da gittiler.

Artık düşünmüyorum, 
geride ne malım var? 
Hiç umurumda değil, 
ağaçlarla hurmalar!”

Bun la rı işi tin ce, ağ la dım. Ab dul lah Bin Re vâ ha ba na kam çı sıy la 
do ku na rak; “Ey ya ra maz! Sa na ne olu yor? Böy le söy le me min sa na 
ne za ra rı var? Al la hü te âlâ, ba na şe hîd lik na sîb eder se, sen de hay-
van üze rin de ge ri dö nüp, ye ri ne ula şır sın. Ben ise dün yâ nın bü tün 
dert le rin den, ta sa ve üzün tü le rin den, hâ di se le rin den kur tu lur, râ ha-
ta ka vu şu rum” de di. İnip iki re kat na maz kıl dı. So nun da uzun ca bir 
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duâ yap tık tan son ra ba na; “Ey ço cuk!” di ye ses len di. “Bu yur” de di-
ğim de; “Bu se fer de in şâ al lah şe hîd lik na sîb ola cak tır!” de di.

Kah ra man sa hâ bî ler, Su ri ye’ye yak la şır lar ken Şam vâli si Şürâh bil 
Bin Amr, İs lâm or du su nun yak laş mak ta ol du ğu nu çok tan ha ber al-
mış tı. He men Bi zans kay se ri He rak li us’e du ru mu bil di rip, bü yük bir 
yar dım ala rak ra hat la mış tı. Çün kü yap tı ğı is tih ba ra ta gö re, müs lü-
man lar an cak üç-beş bin ki şiy di. Bu na kar şı ken di or du su, yüz bi ni 
aşı yor du. Si lâh la rın ise, had di he sâ bı yok tu.

Es hâb-ı ki râm aley hi mür rıd vân, Şam toprak la rın dan Mu ân’a var-
dık la rı sı ra da, Rum la rın yüz bin ki şi lik bir or du ile üzer le ri ne gel dik-
le ri ni öğ ren di ler. Ora da ko nak la yıp iki ge ce kal dı lar. Ku man dan Zeyd 
bin Hâ ri se haz ret le ri, ar ka daş la rı nı top la yıp du ru mu bil dir di. Rum or-
du su na kar şı ne yap mak lâ zım gel di ği hak kın da ki gö rüş le ri ni sor-
du. Sa hâ bî ler den bâ zı la rı; “Rum or du suy la kar şı laş ma dan, ül ke le ri ne 
anî bas kın lar dü zen le ye lim. İn san la rı nı esir alıp Me dî ne’ye dö ne lim”; 
bâ zı la rı da; “Re sûl (aley his se lâm)a mek tup ya zıp, düş ma nın sa yı sı nı 
bil di re lim. Bi ze ace le as ker gön der me si ni, ve ya ne yap ma mız ge rek-
ti ği ni so ra lım” di yor lar dı. İkin ci gö rü şün da ha uy gun ol du ğu na ka rar 
ver dik le ri sı ra da, Ab dul lah Bin Re vâ ha haz ret le ri sö ze ka rı şa rak; 

“Ey Kavmim ne sebepten,
tereddüt edersiniz? 
Şehîd olmak kasdiyle, 
cenge gelmedik mi biz?

Silâhça, süvârice çokluk
olduğumuzdan, 
Dolayı savaşmadık, 
kâfirlerle hiçbir an.

Allahü teâlânın, 
bize ihsân ettiği, 
Şu din kuvveti ile, 
savaştık aslan gibi.

Gidiniz, çarpışınız, 
muhakkak iyilik var, 
Bu işin netîcesi, 
ya şehâdet ya zafer.

Bedr günü vallahi, 
vardı iki atımız, 
Uhud’da tek at ile, 
pek azdı silâhımız.

Bu cenkte gâlip gelmek, 
varsa eğer kaderde, 
Zâten böyle vâdetti, 
Allah ve Peygamber de.

Hak teâlâ vâdinden, 
dönmez aslâ geriye,
Ey mü’minler öyleyse, 
yürüyün ileriye.

Şehîdlik varsa eğer, 
bizim kaderimizde, 
Kavuşuruz Cennet’te, 
şehîd kardeşimize”
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de di. Hazret-i Ab dul lah Bin Re vâ ha’nın bu söz le ri, mü câ hi dleri ce-
sa ret len dir miş ti. “Val la hi Re vâ ha’nın oğ lu, doğ ru söy lü yor” de di ler.

Ar tık ka rar alın mış tı. Şehîd olun ca ya ka dar har be de vam ede-
cek ler di. Şan lı sa hâ bî ler, Mû te isim li kö ye gel dik le rin de, yüz bin ki-
şi lik Rum or du suy la kar şı laş tı lar. Dağ taş düş man as ke ri ile dol-
muş tu. Bir ta raf a, Al la hü te âlâ nın dî ni ni yay mak için tâ Me dî ne’den 
kal kıp Şam’a ka dar ge len üç bin ki şi lik bir İs lâm or du su; öte yan da, 
İs lâm’ı boğ mak için top la nan yüz bin ki şi lik bir kâ fir sü rü sü bu lu-
nu yor du... Gö rü nüş te, mu kâ ye se ka bul et mez bir kuv vet den ge si 
var dı. Bu na gö re, bir müs lü ma nın otuz dan faz la Rum ile çar pış ma sı 
îcâ b e di yor du.

Her iki ta raf da harp dü ze ni ne gir di ler. Bu sı ra da, Pey gam ber 
efen di mi zin (sal lal la hü aley hi ve sel lem) em ri ge re ği, İs lâm or-
du sun dan bir hey’etin, Rum or du gâ hı na doğ ru iler le di ği gö rül dü. 
Bun lar Rum or du su na, İs lâm’a gel me le ri ni, yok sa ciz ye ver me le ri ni 
tek lif et ti ler. Fa kat on lar, bu dâ ve ti red det ti ler. Ar tık kay be di le cek 
za man yok tu. Ku man dan Zeyd Bin Hâ ri se haz ret le ri, elin de mu kad-
des İs lâm san ca ğı ol du ğu hâl de, or du su na hü cum em ri ni ver di. Bu 
ânı bek le yen mü câ hid ler; “Al la hü ek ber!” nidâ la rı ile ok gi bi ile ri 
fır la dı lar. Şim şek gi bi kı lıç la rı nı çe kip, fır tı na gi bi düş ma nın or ta sı-
na dal dı lar... At kiş ne me le ri, kı lıç şa kır tı la rı, tek bir sa dâ la rı ve vu ru-
lan la rın fer at la rı ay yu ka çı kı yor, da ha har bin ba şın da, mey dan, kan 
gö lü hâ li ne gelmişti. Şan lı sa hâ bî ler her kı lıç sal la yış la rın da ya bir 
baş, ya bir kol dü şü rü yor lar dı. 

Elin de Re sû lul lah’ın be yaz san ca ğı olan Hazret-i Zeyd, düş ma-
nın tam or ta la rın da “Al lah Al lah” di ye rek vu ru şu yor du. Sal la dı ğı 
kı lıç lar la et ra fı nı bir an da açı yor, düş ma nı, kar şı sı na çık tı ğı na piş-
mân edi yor du. Ku man dan la rı nın kah ra man ca çar pış ma sı nı gö ren 
şan lı sa hâ bî ler, on dan ge ri kal mı yor, tek ba şı na otuz düş ma na kı lıç 
ye tiş ti rip on la rı te pe le me ye ça lı şı yor lar dı. Bir ara, birkaç mız ra ğın 
bir den, ku man dan Hazret-i Zeyd’in mü bâ rek göğ sü ne sap lan dı ğı 
gö rül dü. Ar ka sın dan di ğer mız rak lar, onu tâ kib et ti. Şan lı sa hâ bî-
nin vü cû du, de lik de şik ol muş tu. Der ken Zeyd Bin Hâ ri se’nin sı cak 
top ra ğa düş tü ğü ve çok arzuladığı şe hâ det şer be ti ni iç ti ği gö rül dü.

Zeyd Bin Hâ ri se’yi tâ kib eden Hazret-i Ca’fer, he men san ca ğı 
kap tı. İs lâm san ca ğı nın dal ga lan dı ğı nı gö ren mü câ hid ler, ye ni bir aşk 
ile sa va şa de vam edi yor lar dı. Hazret-i Ca’fer de, Zeyd Bin Ha ri se gi bi 
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kah ra man ca çar pı şı yor du. Bir ta raf an düş ma na sal dı rı yor, di ğer yan-
dan da ar ka daş la rı na ce sâ ret ve he ye can ve ri yor du. Yi ğit çe çar pı şan 
bu ye ni ku man dan, da ha hız lı, da ha se ri ha re ket ler le kı lıç sal lı yor, 
düş ma na göz aç tır mı yor du. Hazret-i Ca’fer, ken di sin den geç miş bir 
hâl de çar pı şır ken, ar ka daş la rın dan bir hay li ile ri git miş ti. Rum la rın 
or ta sın da tek ba şı na dö vü şü yor, her bi ri ne ay rı ay rı kı lıç vu ru yor du. 
Fa kat bu gi di şin, dö nü şü ol ma dı ğı nı an la mak ta ge cik me di. Kah ra-
man ku man dan; “Ba na dü şen, kâ fir le rin her bi ri ne kı lı cım la vur mak-
tır!” di yor, Al la hü te âlâ nın mü bâ rek is mi ni di lin den dü şür mü yor ve 
bit mez bir güç le çar pı şı yor du. Ni hâyet bir düş man as ke ri, Hazret-i 
Ca’fer’in sağ ko lu na bir kı lıç vur du. Sağ eli ke si len Hazret-i Ca’fer, 
mu kad des İs lâm san ca ğı nı sol eliy le ye re düş me den ya ka la dı. Kal dı-
rıp yi ne dal ga lan dır dı. Der ken bir kı lıç dar be si da ha... Sol eli de ke sil-
miş ti. Bu de fa san ca ğı, ke sik kol la rı nın ara sın da göğ sü ne bas tı ra rak 
dal ga lan dır ma ya ça lış tı. Fa kat bir bi ri ardından şid det le inen düş man 
kı lıç ları ile çok istediği şe hâ det mer te be si ne ka vuş tu. Mü bâ rek rû hu, 
Cen net’in en yük sek de re ce le ri ne uç muş tu... Be de nin de dok san dan 
zi yâ de kı lıç ve mız rak ya ra sı sa yıl mış tı.( 294)

Ku man dan la rı nın şe hîd düş tü ğü nü gö ren kah ra man mü câ hid-
ler, ye re dü şen İs lâm san ca ğı nı kap tık la rı gi bi, Ab dul lah Bin Re vâ ha 
haz ret le ri ne teslîm et ti ler. O da, atı nın üze rin de san ca ğı dal ga lan dı-
ra rak düş ma na şid det le sal dır dı. Bir ta raf an önü ne ge len düş ma nı 
te pe li yor, bir ta raf an da şöy le di yor du:

“Ey nefsim, bana
boyun eğeceksin elbette. 
Bugün şehîd olurum, 
yemîn ettim bu harpte.

Ya sen kendiliğinden, 
râzı olursun buna, 
Ya kabûl ettiririm, 
bunu ben, zorla sana.

Eğer öldürülmezsen, 
şâyet sen bu savaşta, 
Hiç ölmeyecek misin, 
ey nefsim söyle bana.

Ca’fer Bin Ebî Tâlib ve 
Zeyd Bin Hârise’nin 
Yaptığını yaparsan, 
bil ki iyi edersin.

Onlar şehîd oldular, 
ey nefsim durma geri, 
Sonra bedbaht olursun, 
haydi atıl ileri.”

294) Vâkıdî, el-Megâzî, II, 756.
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Hazret-i Ab dul lah da; “Al la hü ek ber!” nidâ la rı ara sın da düş-
man la aman sız bir mü câ de le ye tu tuş muş tu. Bir ara bir kı lıç dar be si 
par ma ğı na isa bet et ti ve ke sik par mak elin de sal lan ma ya baş la dı. 
Al la hü te âlâ nın ve Re sû lü nün aş kıy la ya nan bu mü bâ rek ku man dan, 
der hal atın dan ye re at la dı, çar pış ma sı na en gel olan ya ra lı par ma ğı-
nı, aya ğı nın al tı na alıp; “Sen sâ de ce, ya ra lı bir par mak de ğil mi sin? 
Zâ ten bu ka za ya da Al la hü te âlâ nın yo lun da uğ ra mış bu lu nu yor-
sun!” di ye rek çe kip ko par dı. Şim şek gi bi atı na at la yıp, olan ca gü cü 
ile yi ne çar pış ma ya baş la dı. Fa kat bu ka dar çar pış ma sı na rağ men, 
şe hîd lik mer te be si ne ka vu şa ma dı ğı için ken di ken di ni kı na ma ya 
baş la dı...Tek rar tek rar düş ma na sal dır dı. So nun da bir mız rak dar-
be si ile ye re düş tü. Al la hü te âlâ ve Re sû lü yo lun da çar pı şır ken şe hîd 
olup, mü bâ rek rû hu Cen net’e uç tu...

O an da Hazret-i Ab dul lah’ın ya nın da çar pı şan Ebû’l-Yüsr Ka’b 
Bin Umeyr, san ca ğı dal ga lan dır ma ya ça lış tı. 

Göz le ri ni Es hâb ara sın da do laş tı ra rak ken di sin den da ha yaş lı ve 
ol gun bi ri ni araş tır dı. Sa bit Bin Ek rem’i gö rün ce, san ca ğı ona teslîm 
et ti. Hazret-i Sa bit, san ca ğı mü câ hid le rin önü ne dik dik ten son ra; 
“Ey kar deş le rim! Ace le içi niz den bi ri ni ku man dan se çi niz ve ona 
tâ bi olu nuz” de di. On lar; “Se ni seç tik” de di ler se de, Hazret-i Sa bit 
bu nu ka bul et me di. Göz le ri Hâ lid Bin Ve lîd haz ret le ri ne ta kıl dı. Ona; 
“Ey Ebû Sü ley mân! San ca ğı sen al!” de di. Müs lü man lar ara sı na ye ni 
ka tı lan Hazret-i Hâ lid, ede bin den mu kad des san ca ğı al mak is te-
me di ve mü bâ rek du dak la rın dan; “Ben bu san ca ğı sen den ala mam! 
Sen bu na ben den da ha çok lâ yık sın. Zî râ da ha yaş lı sın ve Bedr ga-
zâ sın da Re sû lul lah’ın ya nın da çar pış mak la şe ref en miş sin!...” söz-
le ri dö kül müş tü. 

Fa kat za man kıy met li idi. Et raf a rın da ki Es hâb-ı ki râm, düş man la 
kı ya sı ya vu ru şu yor, yüz bin ki şi lik düş ma nı ge ri let me ye ça lı şı yor du. 
Hazret-i Sa bit, sö zü nü tek rar la dı: “Ey Hâ lid! Re sû lul lah’ın mu kad-
des san ca ğı nı ça buk al! Val la hi, bu nu sa na ver mek için al mış tım. 
Sen, har bin usû lü nü ben den da ha iyi bi lir sin!” de di ve et ra fın da ki 
mü câ hid le re; “Ey kar deş le rim! Hâ lid’in ku man dan ol ma sın da ki gö-
rü şü nüz ne dir?” di ye sor du. On lar da hep bir ağız dan; “Onu ba şı mı-
za ku man dan yap tık” de di ler. 

Bu nun üze ri ne Hazret-i Hâ lid, Âlem le rin efen di si nin mü bâ rek 
eliy le teslîm et ti ği san ca ğı, bü yük bir hür met ve edeb ile alıp öp tü. 
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Atı na at la yıp düş ma na bü tün haş met ve hey be tiy le sal dır dı.( 295)

Kah ra man sa hâ bî ler ye ni ku man dan la rı nın pe şin de tek rar hü-
cûma geç ti ler. Hazret-i Hâ lid gö rül me miş bir ce sâ ret ve ma hâ ret le 
çar pı şı yor du. Önü ne ge le ni de vi rip dü şü rü yor du. Bir ara Kut be Bin 
Ka tâ de haz ret le ri, düş man ku man dan la rın dan Mâ lik Bin Zâ fi le’nin 
ba şı nı göv de sin den ayır dı. Rum la rın mâ ne vi yat la rı bo zul muş tu. Fa-
kat va kit da ral mış, ak şam ol muş ve ha va ka rar ma ya baş la mış tı. 
Ka ran lık ta sa vaş mak ol duk ça teh li ke liy di. Çün kü yan lış lık la ken di 
ar ka daş la rı nı vu ra bi lir ler di...

Bu se bep le her iki ta raf da ka rar gâh la rı na çe kil di. Ya ra lı lar te da-
vi al tı na alın dı. Hazret-i Hâ lid, harp san’atın da dâhi idi. Sa bah le yin 
düş ma nın kar şı sı na ye ni bir tak tik le çık mak ve on la rı şa şırt mak is-
ti yor du. O ge ce, as ker le rin yer le ri ni de ğiş tir di. Sağ ta raf a ki leri so la, 
sol da ki le ri sa ğa, ön de ki le ri ar ka ya, ar ka da ki le ri de öne al dı.

Sa bah le yin tek rar hü cûma kal kan kah ra man mü câ hid ler, “Al la-
hü ek ber” nidâ la rı ara sın da çar pış ma ya baş la dı. Düş man as ker le-
ri, ken di le ri ne sal dı ran as ker le ri ilk de fa gö rü yor du. Bun lar dün kü 
çar pış tık la rı kim se ler de ğil di. Her hal de, müs lü man la ra ye ni bir or du 
yar dı ma gel miş ti!... Bu korkuyla Rum as ker le ri nin mâ ne vi yat la rı bo-
zul du. Pa ni ğe ka pıl dı lar. Bu nu fır sat bi len Hazret-i Hâ lid ve kah ra-
man sa hâ bî ler, o gün çok da ha gü zel çar pı şa rak düş ma na kı lıç vur-
du lar ve bin ler ce si nin ca nı nı Ce hen nem’e gön der di ler. O gün Hâ lid 
Bin Ve lîd haz ret le ri nin elin de do kuz kı lıç kı rıl mış tı.( 296) Al la hü te âlâ-
nın ih sâ nı, Re sûl-i ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di mi zin 
du âla rı be re ke tiy le üç bin mü câ hid gâ zi, yüz bin düş man as ke ri ni 
boz gu na uğ rat mış tı. Bu bü yük mey dan mu ha re be sin de on beş şe-
hîd ve ril miş ti. Böy le ce, Bi zans İm pa ra tor lu ğu na, hadleri bil di ril miş, 
da ha gü ne ye akın lar dü zen le me le ri ne en gel olun muş tu...

Re sûl-i ek rem ve Ne biy yi muh te rem efen di miz, ken di si ne harp 
mey da nın dan bir ha ber gel me den ön ce, Mû te’de olan la rı bil dir mek 
üze re Es hâ bı nı mes ci de top la mış tı. Sev gi li Pey gam be ri mi zin mü-
bâ rek yüz le rin den çok üzün tü lü ol du ğu an la şı lı yor, da ha çok üzü lür 
kor ku su ile kim se bir şey so ra mı yor du. Ni hâyet Es hâb-ı ki râm dan 

295) Vâkıdî, el-Megâzî, II, 756; İbni Sa’d, et-Tabakât, II, 129, Abdürrazzâk, el-Musannef, 
III, 390; Taberânî, el-Mu’cemü’l Kebîr, II, 105; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, IV, 130.

296) Buhârî, “Megâzî”, 42; İbni Sa’d,  et-Tabakât, IV, 253; İbni Ebî Şeybe, el-Musannef, 
IV, 582; Hâkim, el-Müstedrek, III, 44.
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bi ri; “Ca nı mız sa na fe dâ ol sun yâ Re sû lal lah! Siz de olan üzün tü yü 
gör dü ğü müz den be ri içi miz kan ağ lı yor, üzün tü mü zün de re ce si ni 
an cak Ce nâb-ı Hak bi lir!” de di. 

Sev gi li Pey gam be ri mi zin mü bâ rek göz le rin den yaş lar bo şan dı 
ve bu yur du lar ki: “Ben de gör dü ğü nüz üzün tü, be ni hü zün için-
de bı ra kan şey, Es hâ bı mın şe hîd ol ma la rı idi. Bu hâl, on la rı, 
Cen net’te kar şı lık lı taht lar üze rin de otur muş kar deş ler ola-
rak gö rün ce ye ka dar de vam et ti. Zeyd Bin Hâ ri se, san ca-
ğı eli ne al dı. Ni hâ yet şe hîd edil di. O şim di Cen net’e gir di. 
Ora da ko şup du ru yor. Son ra san ca ğı Ca’fer bin Ebî Tâ lib 
al dı. Düş man or du la rı na sal dır dı. Çar pış tı ve ni hâ yet o da 
şe hîd ol du. O, şe hîd ola rak Cen net’e gir di ve ya kut tan iki 
ka nat ile di le di ği gi bi uçup du ru yor. Ca’fer’den son ra san-
ca ğı, Ab dul lah bin Re vâ ha al dı. Elin de san cak ol du ğu hâl de 
düş man lar la çar pış tı ve şe hîd ol du ve Cen net’e gir di. On lar, 
Cen net’te al tın dan taht lar üze rin de ba na gös te ril di. Ey Al-
lah’ım! Zeyd’i mağfiret ey le!... Ey Al lah’ım! Ca’fer’i mağfiret 
ey le! Ey Al lah’ım Ab dul lah Bin Re vâ ha’yı mağfiret ey le!”

Âlem le rin efen di si nin mü bâ rek göz le rin den hâ lâ yaş lar bo şa-
nı yor du. Göz yaş la rı ara sın da şöy le de vam et ti ler: “Ab dul lah bin 
Re vâ ha’dan son ra san ca ğı Hâ lid bin Ve lîd al dı. İş te şim di 
harp şid det len di. Ey Al lah’ım! O (Hâ lid bin Ve lîd) se nin kı lıç-
la rın dan bir kı lıç tır. Ona yar dım ey le!...” bu yur du lar.( 297)

Sev gi li Pey gam be ri miz, Al la hü te âlâ nın iz ni ile bin ki lo met re-
den da ha uzak olan harp mey da nın da ki du ru mu, bir mû ci ze ola rak 
gör müş ve Es hâ bı na bil dir miş ti. Ca’fer bin Ebî Tâ lib haz ret le ri nin 
şe hîd düş tü ğü gün bu hâ di se yi an lat tık tan son ra kalk tı lar, Hazret-i 
Ca’fer’in evi ne git ti ler. Ha nı mı Es mâ evi nin iş le ri ni bi tir miş, ço cuk-
la rı nı yı ka yıp saç la rı nı ta ra mış tı. 

Sev gi li Pey gam be ri miz; “Ey Es mâ! Ca’fer’in oğul la rı ne re-
de? On la rı ba na ge tir!” bu yur du lar. Es mâ Hâ tûn ço cuk la rı ge ti-
rin ce, Re sû lul lah efen di miz on la rı bağ rı na bas tı ve do ya do ya öpüp 
kok la dı. Mü bâ rek kalb le ri da ya na ma dı, mü bâ rek göz le rin den yaş lar 
si cim gi bi ak ma ya baş la dı. Bu nu gö ren Hazret-i Ca’fer’in ha nı mı; 

297) Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, V, 299; İbni Sa’d,  et-Tabakât, VII, 395; İbni Ebî 
Şeybe, el-Musannef, VIII, 546; Taberî, Târih, II, 322; Heysemî, Mecmâ’uz-Zevâid, 
VI, 150.
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“Anam-ba bam, ca nım sa na fe dâ ol sun yâ Re sû lal lah! Ni çin oğul la-
rı ma ye tim le re yap tı ğı nız mer ha me ti gös te ri yor su nuz? Yok sa Ca’fer 
ve ar ka daş la rın dan acı bir ha ber mi al dı nız?” di ye yal va ra rak sor du. 
Âlem le rin efen di si, çok mü te es sir ol muş tu: “Evet!... On lar, bu-
gün şe hîd ol du lar!...” bu yur du. Haz ret-i Es mâ vâli de miz de ye tim 
yav ru la rı nı bağ rı na ba sa rak ağ la ma ya baş la dı. Bu man za ra ya sev gi li 
Pey gam be ri miz faz la da ya na ma mış, ora dan ay rıl mış lar dı.( 298)

Se âdet hâ ne le ri ne dö nen Ha bîb-i ek rem (sal lal la hü aley hi ve 
sel lem) efen di miz, zev ce-i mu tah ha ra la rı na; “Ca’fer’in ai le si için 
ye mek ha zır la ma yı ih mâl et me yi niz!” bu yur du. Üç gün şe hîd 
ai le le ri ne ye mek ler gön de ril di.

Ara dan gün ler geç miş ti ki, Me dî ne’ye müj de ha be ri ni Ya’lâ bin 
Ümey ye haz ret le ri ulaş tır dı. Olup bi ten le ri da ha söy le me den Re sûl-i 
ek rem efen di miz, ona; “İs ter sen olan la rı sen ha ber ver, is ter-
sen ben sa na söy le ye yim!” bu yu ra rak harp mey da nın da olan la rı 
te fer ru atıy la an lat tı lar. Bu nun üze ri ne Ya’lâ Bin Ümey ye; “Se ni hak 
din ve Ki tâb’la pey gam ber ola rak gön de ren Al la hü te âlâ ya ye min 
ede rim ki, mü câ hid le rin ba şın dan ge çen olay lar dan an lat ma dık bir 
tek hâ di se bı rak ma dınız” de di. Efen di miz de; “Al la hû te âla, be-
nim için ara da ki me sa fe yi kal dır dı da, harp mey da nı nı göz-
le rim le gör düm” bu yur du lar.

Birkaç gün son ra ha ber ci ler, İs lâm or du su nun Me dî ne’ye yak laş-
tı ğı nı bil dir di ler. Pey gam ber efen di miz, Es hâ bı ile kalk tı lar, Me dî-
ne’nin dı şı na kar şı la ma ya çık tı lar. Uzak lar dan bir toz bu lu tu kal kı yor, 
mu kad des İs lâm san ca ğı dal ga la nı yor du. Kı lıç, kal kan pa rıl tı la rı, et-
ra fı ay na gi bi ışıl da tı yor du... Her kes te, de rin bir he ye can gö ze çar-
pı yor du. Bi raz son ra baş la rın da Hâ lid Bin Ve lîd haz ret le ri ol du ğu 
hâl de, mü câ hid gâ zi ler Me dî ne’ye gir di ler...

MEKKE’NİN FETHİ
Hic re tin se ki zin ci se ne si idi. Hu dey bi ye sulh nâ me si nin bir mad-

de si de; “Her iki ta ra fın dı şın da ka lan Arap ka bî le le ri, is te dik le ri ta-
ra fın hi mâ ye si ne gi re bi le cek ler, müs lü man lar ve ya müş rik ler le bir-
leş mek te ser best ola cak lar” idi. Bu na gö re; pey gam ber efen di mi zin 

298) Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, VI, 370; İbni Hişâm, es-Sire, II, 380; İbni Sa’d,  
et-Tabakât, VIII, 282; İbni Kesîr, el-Bidâye, III, 474; IV, 251; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, 
IV, 126; Heysemî, Mecmâ’uz-Zevâid, VI, 156.
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müt te fi ki olan Hu zâa ka bî le si, müs lü man lar; Be nî Bekr ka bî le si de 
müş rik ler ta ra fın da yer al mış lar dır. Hu zâa ka bî le si ile Be nî Bekr ler 
es ki den be ri düş man olup, fır sat bul duk ça bir bir le ri ne sal dı rır lar-
dı. Hu dey bi ye sul hu na gö re, on lar da bir müd det için sal dı rı la rı nı 
dur dur muş lar dı. Fa kat, bu na Be nî Bekr ler iki se ne uya bil miş ler di. 
Bek ro ğul la rın dan bi ri, sev gi li Pey gam be ri mi ze ha kâ ret eden bir şi ir 
söy le miş, bu nu işi ten Hu zâa ka bî le sin den bir genç, da ya na ma mış 
ve ba şı nı yar mış tı. 

Bek ro ğul la rı, bu nu fır sat bi lip and laş ma ge re ği teh li ke den emin 
olan Hu zâa ka bî le si ne sal dır mış lar dı. Bu sal dı rı ya, Ku reyş li müş rik-
ler, si lâh ve re rek ve giz li adam gön de re rek yar dım et miş ler, Ha rem-i 
şe rîf de Hu zâa ka bî le sin den yir mi den faz la kim se yi öl dür müş ler di. 
Çar pış ma es nâ sın da Hu zâa ka bî le sin den bâzı müs lü man lar, pey-
gam ber efen di miz den yar dım is te miş ler di. Hu zâa ka bî le sin den, ge-
ce ya pı lan bu bas kın lar da, Bek ro ğul la rı ara sın da, Ku reyş li müş rik le-
rin de bu lun du ğu nu gö ren ler ol muş tu. 

O ge ce, Me dî ne’de, Hazret-i Mey mû ne vâli de mi zin evin de bu lu-
nan sev gi li Pey gam be ri miz, na maz kıl mak için kal kıp ab dest alır ken; 
Al la hü te âlâ nın iz ni ile bir mû ci ze ola rak, Mek ke’de ki müs lü man la rın 
ken di sin den yar dım ta leb et tik le ri ni işit miş ti. On la ra ce vâb ola rak; 
“Leb beyk!” (Dâ ve ti ni ze icâ bet edi yo rum!) bu yur du. Mey mû ne vâ li-
de miz, Pey gam ber efen di mi zin ya nın da kim se ol ma dı ğı hâl de böy le 
ko nuş tu ğu nu gö rün ce; “ Ya Re sû lal lah! ya nı nız da bir kim se mi var?” 
di ye sor du. 

Sev gi li Pey gam be ri miz ona, Mek ke’de mey da na ge len hâ di se yi 
ve Ku reyş li le rin bu işe or tak ol duk la rı nı ha ber ver di. 

Ku reyş müş rik le ri Be nî Bekr le re yar dım ede rek, Hu zâa ka bî le si ne 
bas kın ya pıp on la rı öl dür mek le, Hu dey bi ye sulh nâ me si nin mad de-
le ri ne ay kı rı ha re ket et miş, böy le ce sulh nâ me yi boz muş olu yor lar-
dı. Fa kat, bu hâ di se den, o sı ra da Şam’a ticâret için gi den Ku reyş 
li de ri Ebû Süf yan’ın ha be ri ol ma mış tı. Şam’dan dö nün ce hâ di se-
yi ona an lat tı lar ve; “Bu, mut la ka dü zel til me si lâ zım olan bir iş tir. 
Giz len me si müm kün de ğil dir. Eğer dü zel til mez se, Mu ham med bi zi 
Mek ke’den sü rer!” de di ler. Ebû Süf yan ise; “Her ne ka dar bu hâ di-
se den be nim ha be rim ol ma dıy sa da, ya pı lan katliam ha be ri Me-
dî ne’ye ulaş ma dan, sul hü ye ni le yip uzat mak üze re ace le git mem 
lâ zım” de di.
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Hâl bu ki, sev gi li Pey gam be ri miz, ha be ri ânın da öğ ren miş ti. Ay-
rı ca hâ di se den üç gün son ra, Hu zâa ka bî le sin den Amr Bin Sâ lim, 
ya nın da kırk sü vâ ri ile ge lip, du ru mu Re sûl-i ek rem (sal lal la hü aley-
hi ve sel lem) efen di mi ze an lat tı. Ha bî bul lah efen di miz de; “Hu zâa 
oğul la rı na yar dım et mez sem, ba na da yar dım olun ma sın!” 
bu yu ra rak bir mek tup yaz dır dı. Ku reyş müş rik le ri ne gön de ri len bu 
mek tupta, sev gi li Pey gam be ri miz; “... Siz, ya Bekr oğul la rı ile 
olan it ti fâ kı nız dan vaz ge çip ge ri du rur su nuz, yâ hut da Hu-
zâa oğul la rın dan öl dü rü len le rin di yet le ri ni öder si niz! Şâyet 
bu söy le dik le rim den bi ri ni ye ri ne ge tir me ye cek olur sa nız, 
si zin le har be de ce ği mi bil di ri rim!...” bu yu ru yor lar dı. 

Ku reyş li ler, bu mer ha me ti da hi an la ya ma dı lar. “Hem it ti fâ kı mı-
zı kes me yiz, hem de di ye ti öde me yiz! An cak har b e de bi li riz” di ye 
ha ber gön der di ler. Fa kat, böy le yap tık la rı na bin de fâ piş mân olup, 
kor ku la rın dan mu âhe de yi ye ni le mek üze re Ebû Süf yân’ı Me dî ne’ye 
doğ ru he men yo la çı kar dı lar. 

Da ha Ebû Süf yân Me dî ne’ye gel me den, sev gi li Pey gam be ri miz, 
onun ge le ce ği ni Es hâb-ı ki râ mı na bil dir di ve; “Şöy le an la rım ki, 
Ebû Süf yân, sul hü ye ni le yip, sulh müd de ti ni de uzat mak 
üze re ge li yor. Lâ kin, mu râ dı hâ sıl ol ma yıp gel di ği gi bi ge ri 
dö ner!...” bu yur du.

He nüz müs lü man ol ma yan Ebû Süf yân, Me dî ne-i mü nev ve re ye 
gel di. Kı zı ve Pey gam ber efen di mi zin mü bâ rek ha nı mı, mü’min le rin 
an ne si olan Üm mü Ha bî be’nin evi ne git ti. Sev gi li Pey gam be ri mi-
zin dö şe ği üze ri ne otur mak is te di. Hazret-i Üm mü Ha bî be vâ li de-
miz, otur ma dan ye ti şip dö şe ği kal dır dı. Ba ba sı bu na çok üzü lüp; 
“Ey kı zım! Bu dö şe ği ben den mi esir gi yor sun? “ di ye rek hay re ti-
ni be lir tin ce, Re sû lul lah’ın mu hab be ti ni her şe yin üze rin de tu tan 
mü’min le rin an ne si Hazret-i Üm mü Ha bî be, ba ba sı na; “Bu dö şek, 
Al la hü te âlâ nın Re sû lü nün dö şe ği dir. Ona müş rik ler otu ra maz! Sen, 
müş rik ve ne cis sin! Bu dö şek üze ri ne otur man, as lâ lâ yık de ğil dir!” 
di ye ce vap ver di. 

Ba ba sı; “Ey kı zım! Evim den ay rı la lı sa na bir şey ler ol muş!” de-
yin ce, o da; “El ham dü lil lah ki, Al la hü te âlâ ba na İs lâ mi ye ti na sîb 
et ti. Sen ise hâ lâ, işit me yen, gör me yen taş tan ya pıl mış put la ra ta-
pı yor sun! Ey ba ba! Se nin gi bi Ku reyş’in bü yü ğü ve yaş lı sı olan bir 
kim se, na sıl olur da İs lâm’a uzak ka lır?...” de di. Ba ba sı, çok hid det-
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le nip; “Ba na bu ka dar hür met siz lik edip câ hil lik le suç lu yor sun! De-
mek ben, ata la rı mın se ne ler dir tap tık la rı nı bı ra kıp, Mu ham med’in 
dî ni ne mi gi re ce ğim?” di ye rek ora dan ay rıl dı.( 299) 

Sev gi li Pey gam be ri mi zin hu zû ru na ge len Ku reyş li de ri; “Ben, 
Hu dey bi ye sulh nâ me si ni ye ni le mek ve müd de ti ni de uzat mak için 
gel dim. Hay di, ara mız da ki bu mu âhe de yi bir ya zı ile ye ni le ye lim!” 
de di. Habîb-i ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz; “Biz, 
Hu dey bi ye sulh nâ me si ne ay kı rı bir dav ra nış ta bu lun ma-
yız ve onu de ğiş tir me yiz!” bu yur du. Ku reyş li de ri, tek rar tek rar; 
“Sulh nâme yi de ğiş ti re lim! Ye ni le ye lim!...” de diy se de, sev gi li Pey-
gam be ri miz, ona hiç bir ce vab da bu lun ma dı. Ku reyş li de ri gös ter di ği 
bü tün ça ba la rın hiç bir fay da ver me di ği ni gö rün ce, Mek ke’ye dö nüp, 
müş rik le re du ru mu an lat tı. Müş rik ler; “De mek hiç bir şey ya pa ma-
dan ge ri dön dün öy le mi?!...” di ye rek onu kı na dı lar. Ar tık on lar için 
bek le mek ten baş ka ya pa cak bir şey kal ma mış tı. 

EBÛ SÜFYÂN’IN MÜSLÜMAN OLMASI
Ebû Süf yân Me dî ne’den ay rı lın ca, Sev gi li Pey gam be ri miz Mek-

ke’yi fet het me ye ka rar ver di. Çün kü Ku reyş li ler, ahd le rin de dur ma-
mış lar ve an laş ma yı boz muş lar dı. Fa kat bu sır rı gâ yet giz li tu tu yor, 
müş rik le re ha zır lan ma fır sa tı ver me den ve Ha rem-i şerîf’te kan dö-
kül me den Mek ke’yi teslîm al mak is ti yor du. Bu bir harp ted bi ri idi. 
Zi râ, Mek ke fet he di lin ce, kim bi lir ni ce le ri müs lü man ol mak la şe-
ref e ne cek ti. 

Bu du ru mu, Hazret-i Ebû Bekr’e ve es hâ bı nın ile ri ge len le rin den 
birka çı na bil dir di. Es hâ bı na, se fer için ha zır lık yap ma la rı nı emretti 
fakat ne re ye gi di le ce ği ni bil dir me di. Es hâb-ı ki râm, ci hâd için ha-
zır lı ğa baş la dı lar. Pey gam ber efen di miz, ay rı ca çev re de ki müs lü man 
ka bî le ler den Es lem, Eş ca, Cü hey ne, Hu sayn, Gı fâr, Mü zey ne, Sü leym, 
Dam ra ve Hu zâ ao ğul la rı na ha ber gön der di; “Al la hü te âlâ ya ve 
âhiret gü nü ne îmân eden ler, ra ma zân-ı şerîfin ba şın da Me-
dî ne’de bu lun sun lar” buy ru lu yor, har be ka tıl ma ya dâ vet edi li yor du. 

Ha bî bul lah efen di miz (sal lal la hü aley hi ve sel lem), bir ted bir 
ola rak, Mek ke’ye gi den yol la rı tu tup ir ti ba tı kes mek üze re, Hazret-i 
Ömer’e va zi fe ver di. Hazret-i Ömer, der hal dağ yol la rı na, ge çit le re 

299) Beyhekî, Delâil-ün-nübüvve, V, 43; İbni Kesîr, es-Sire, III 530.
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ve di ğer yol baş la rı na nö bet çi ler di kip; “Mek ke’ye git mek is te yen 
her ke si ge ri çe vi re cek si niz!” em ri ni ver di. 

Sev gi li Pey gam be ri miz, bu işin giz li ce yü rü tül me si için; “Yâ Râb-
bi!Yurt la rı na an sı zın va rıp, ka vu şun ca ya ka dar, Ku reyş li le rin 
câ sus ve ha ber ci le ri ni tut, gör mez ve işit mez ey le. Bi zi an sı-
zın gö rüp işit sin ler” di ye rek Al la hü te âlâ ya duâ edi yor du.

Pey gam ber efen di miz, ku zey de ki müş rik ler ve ya Bi zans lı lar üze-
ri ne yü rü ne cek in ti bâ ını ver mek için de, Ebû Ka tâ de haz ret le ri ni as-
ke rî bir bir lik ile ku ze ye, İzâm vâ di si ne doğ ru gön der di. 

Bu ara da Me dî ne’de ki ha zır lık la rı, Mek ke li müş rik le re bil dir mek 
üze re gön de ri len bir mek tu bu, Sev gi li Pey gam be ri miz bir mû ci ze 
ola rak ha ber ver di. Hazret-i Ali’yi gön de re rek ya ka lat tı. 

Ra ma zan ayı nın ikin ci gü nü ne ka dar, çev re ka bî le ler den yar dım 
gel miş, Ebû İne be ku yu su ba şın da ki ka rar gâh da top la nıl mış tı. Es-
hâb-ı ki râ mın sa yı sı on iki bi ne ulaş mış tı. Bun lar dan dört bi ni En sâr, 
ye di yü zü Mu hâ cir, ge ri ka la nı da çev re de ki müs lü man ka bî le ler-
den di.( 300) 

Sev gi li Pey gam be ri miz, Me dî ne’ye ve kil ola rak, Ab dul lah bin 
Üm mi Mek tum haz ret le ri ni bı rak tı.( 301) Zü beyr bin Av vâm haz ret-
le ri ni de iki yüz ki şi lik bir sü vâ ri bir li ği nin ba şın da ke şif ko lu ola rak 
ile ri gön der di. 

Âlem le rin efen di si, gö nül le ri Al la hü te âlâ ve Re sû lü nün mu hab-
be tiy le do lu olan on iki bin ki şi lik mu az zam or du su nun ba şın da, Al-
la hü te âlâ nın is mi ile yo la çık tı lar. Bun dan se kiz se ne ön ce, iş ken ce, 
zu lüm ya pı la rak hic re te mec bur bı ra kıl dık la rı yurt la rı na, Mek ke’ye 
gi di yor lar dı. Put hâ ne hâ li ne çev ri len mu az zam Kâ be yi put lar dan te-
miz le me ye gi di yor lar dı... İnat la rın dan bir tür lü vazgeç mek is te me-
yen müş rik le re, hak, adâ let ve mer ha met gös ter me ye gi di yor lar dı... 
Al la hü te âlâ nın di ni ni yay ma ya, ora da ki le rin ebe dî ce hen nem azâ-
bın dan kur tul ma la rı na ve sî le ol ma ya gi di yor lar dı. Aman yâ Rab bi! 
Bu ne bü yük mer ha met ti! ...

İs lâm or du su Zü’l-hu ley fe’ye gel di ği sı ra da, Mek ke’den âi le si ile 
bir lik te hic ret eden Pey gam ber efen di mi zin am ca sı Hazret-i Ab-
bâs ile kar şı laş tı. Sev gi li Pey gam be ri miz, am ca sı nın gel di ği ne çok 

300) İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 135.

301) İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 135.
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se vin di ve; “Ey Ab bâs! Ben pey gam ber le rin so nun cu su ol-
du ğum gi bi, sen de, mu hâ cir le rin so nun cu susun” bu yu ra rak 
gön lü nü al dı. Hazret-i Ab bâs’ın ağır lık la rı nı Me dî ne’ye gön der di. 
Hazret-i Ab bâs, Pey gam ber efen di mi zin ya nın da ka lıp, Mek ke’nin 
fet hi ne ka tıl dı.( 302) 

Re sûl-i ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz, Mek ke’nin 
ya kı nın da bu lu nan Ku deyd’e gel di ğin de, şan lı Es hâ bı na harp dü ze ni 
al dır dı. Her bir ka bî le ye ay rı ayrı san cak lar ve bay rak lar ver di. On la rı, 
her ka bî le nin bay rak dâr ve san câk da rı na teslîm et ti. Mu hâ cir le rin 
bay ra ğı nı, Hazret-i Ali, Zü beyr bin Av vâm ve Sad bin Ebi Vak kâs 
ta şı yor du. En sâ rın on iki bay rak dâ rı, Eş câ la rın ve Sü leym le rin bir 
bay rak dâ rı, Mü zey ne le rin üç, Es lem le rin iki, Hu zâ ao ğul la rı nın üç, 
Cü hey ne le rin dört san cak dâ rı var dı.( 303) 

Me dî ne’den ay rı la lı on gün ol muş tu. Ak şam üze ri Mek ke’ye iyi-
ce yak la şıl mış, yat sı vak tin de Mer ruz-zah rân’a ge lin miş ti. Pey gam-
ber efen di miz, Es hâ bı na bu ra da dur ma la rı nı emir bu yur du. Ay rı ca 
Hazret-i Ömer’e va zi fe ve rip, her mü câ hi din ateş yak ma sı nı da emir 
ver di.( 304) Bir an da on bin den faz la ateş ya nın ca, Mek ke ay dın lı ğa 
bo ğul du. Hiç bir şey den ha be ri ol ma yan Mek ke li müş rik ler, şaş kı na 
dön dü ler. Ne ol du ğu nu an la mak için Ebû Süf yân’ı gö rev len dir di ler. O 
da ya nı na bi ri ni ala rak İs lâm or du su na doğ ru giz le ne giz le ne yak laş tı. 
Bu sı ra da sev gi li Pey gam be ri miz, Es hâ bın dan bâ zı la rı na; “Ebû Süf-
yân’a göz ku lak olu nuz. Mut la ka onu bu lur su nuz!” bu yur du. 

Ku reyş li ler, iler le dik çe hay ret le ri ar tı yor, deh şe te dü şü yor lar dı. 
Mek ke’nin çev re si ne ne ka dar çok as ker bi rik miş ti ve ne ka dar çok 
da ateş yak mış lar dı. On lar, bun la rı ko nu şa ko nu şa, Erak isim li ye re 
gel di ler. 

Bu sı ra da Pey gam ber efen di miz, yi ne; “Ebû Süf yân, şu an da 
Erak’ ta dır” bu yur du. Hazret-i Ab bâs, on la rı ta nı dı ve pey gam ber 
efen di mi zin huzûru na gö tür dü. Yol da Ebû Süf yân, Hazret-i Ab bâs’a; 
“Ha ber ler na sıl dır?” di ye sor du. O da; “Ey Ebû Süf yân! Sa na ya zık-
lar ol sun! Re sûl (aley his se lâm), kar şı ko ya ma ya ca ğı nız bir or du ile 
üze ri ni ze ge li yor. Ye min ede rim ki, Ku reyş li le rin hâ li ya man ola cak. 

302) İbni Asâkir, Târih-i Dımeşk, XXVI, 297.

303) Vâkıdî, el-Megâzî, II, 800.

304) İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 135.
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Vay on la rın ba şı na ge le cek le re!“ de di. Ebû Süf yân ve ya nın da ki ler, 
kor ku ile mü câ hid le rin ara sın dan ge çe rek Sev gi li Pey gam be ri mi-
zin hu zûr-i şe rîf e ri ne gel di ler. Kâ inâ tın sul tâ nı, on la rı gü zel kar şı-
la dı. Mek ke li ler hak kın da bil gi al dı. Geç va kit le re ka dar ko nuş tuk-
tan son ra, on la rı İs lâm’a dâ vet ey le di. Hâ kim bin Hi zâm ile Bü deyl, 
der hal Ke lî me-i şe hâ det ge ti re rek müs lü man ol du. Fa kat Ebû Süf-
yân’ın te red dü tü de vâm edi yor du. 

Sa bah olun ca, mer ha met der â sı sev gi li Pey gam be ri miz; “Ey 
Ebû Süf yân! Ya zık lar ol sun sa na! Al la hü te âlâ dan baş ka ilâh 
bu lun ma dı ğı nı öğ ren me za mâ nı hâ lâ gel me di mi?” bu yur du. 
O da; “Anam ba bam sa na fe dâ ol sun! Yu mu şak huy lu luk ta ve şe ref-
li lik te ve ak ra bâ hak kı nı gö zet mek te üs tü ne yok tur. Sa na et ti ği miz 
bu ka dar ce fâ dan son ra, sen, hâ lâ bi zi hi dâ yet yo lu na dâ vet edi-
yor sun. Ne gü zel ke rem sa hi bi sin. Al lah dan baş ka ilâh ol ma dı ğı na 
inan dım... Eğer ol say dı ba na bir fay da sı olur du. Sen de Al la hın Re-
sû lü sün” di ye rek Es hâ bı ki râm dan ol mak la şe ref en di.( 305) 

Hazret-i Ab bâs; “Yâ resûl lal lah! Ebû Süf yân’a Mek ke li ler ce iti bâr 
ka zan dı ra cak bir şey ih sân eder mi si niz?” de di. Pey gam ber efen di-
miz, bu nu ka bul edip; “Kim Ebû Süf yân’ın evi ne gi rer, sı ğı nır-
sa, ona emân ve ril miş tir, öl dü rül mek ten kur tu lur” bu yur du. 
Ebû Süf yân haz ret le ri; “Yâ Resûlal lah! Bi raz da ha ge niş le tir mi si niz? 
di ye is tir ham da bu lu nun ca, Sev gi li Pey gam be ri miz; “Kim Mes ci di 
Ha ra ma gi rer, sı ğı nır sa ona emân ve ril miş tir! Kim ka pı sı nı 
ka pa yıp evin de otu rur sa, ona emân ve ril miş tir” bu yur du. 

Re sûl-i ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz, Ebû Süf-
yân’ın, İs lâm or du su nun hey be ti ni ve çok lu ğu nu gö rüp, Mek ke li 
müş rik le re bu nu an lat ma sı için Hazret-i Ab bâ s’a; “Onu, vâ di nin 
da ral dı ğı, at la rın sı kı şa sı kı şa geç ti ği dağ bo ğa zı na ilet. 
Müs lü man la rın, Al la hü te âlâ nın or du su nun ih ti şâ mı nı gör-
sün” bu yur du.

Ebû Süf yân gör me liy di ki, şâ hid ol du ğu man za ra yı müş rik le re 
an lat sın ve kar şı çı kan ol ma sın... Böy le ce, Ha re m-i şe rîf e kan dö-
kül me sin...

Hazret-i Ab bâs, Ebû Süf yân ile dağ ge çi di ne gi der ken, mü câ-

305) İbni Hişâm, es-Sire, II, 400; Vâkıdî, el-Megâzî, II, 811; Beyhekî, Delâil-ün-nübüvve, 
V, 62; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, IV, 155.
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hid ler harp dü ze ni ne gir di. Her ka bî le, san cak la rı nı aç mış ol du ğu 
hâl de ge çit ten geç me ye baş la dı lar. Her bi ri nin üze ri zırh lı ve si lâh lı 
idi. Her grup ge çer ken tek bir ge ti ri yor lar dı. Ebû Süf yân haz ret le ri; 
“Bun lar kim?” di ye so ru yor, Hazret-i Ab bâs da; “Bun lar, Sü ley mo-
ğul la rı! Ku man dan la rı Hâ lid bin Ve lid ’dir!” “ Bun lar Gı fâ ro ğul la rı!” “ 
Bun lar Kâ bo ğul la rı!...” di ye rek ce vap ve ri yor du. Ye ri gö ğü; “Al la hü 
ek ber! Al la hü ek ber!” ni dâ la rı dol du ru yor, mü câ hid le rin çok lu ğu ve 
si lâh la rın pa rıl tı la rı göz ka maş tı rı yor du. 

Hazret-i Ebû Süf yân’ın en çok me rak et ti ği, Fahr-i âlem (sal-
lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz di. Onun çev re sin de ki as ker le-
rin ge çi şi ni çok me rak edi yor, di ğer le rin den fark lı ola ca ğı nı tah min 
edi yor du. Bu se bep le sık sık; “Bun lar Re sû lul la hın bir li ği mi dir?” di-
ye sor mak tan ken di ni ala mı yor du... Ni hâ yet pey gam ber le rin sul tâ nı, 
Âlem le rin efen di si gü neş gi bi, nûr sa ça rak de ve si Kus vâ’ nın üze-
rin de gö rün dü. Et ra fın da Mu hâ cir ler ve En sâr bu lu nu yor du. Her bi ri 
te pe den tır na ğa Dâ vu dî zırh la ra bü rün müş, hin dî kı lıç lar ku şan mış, 
cins at la ra ve de ve le re bin miş ola rak ge li yor lar dı. 

Ebû Süf yân haz ret le ri on la rı gö rün ce; kim bun lar yâ Ab bâs di ye-
rek me rak la sor du. O da; “Or ta da ki Resûl (aley his se lâm). Et râ fın da-
ki ler de şe hid ol mak aş kı ile ya nan En sâr ve Mu hâ cir ler dir!...” de di. 

Sev gi li pey gam be ri miz (sal lal la hü aley hi ve sel lem), on la rın ya-
nın dan ge çer ken Ebû Süf yân haz ret le ri ne; “Bu gün, Al la hü te âlâ-
nın, Kâ be’ nin şâ nı nı yü cel te ce ği bir gün dür. Bu gün, Bey tul-
la ha ör tü ör tü le ce ği gün dür! Bu gün, mer ha met gü nü dür... 
Bu gün, Al la hü te âlâ nın Ku reyş li le ri (İs lâm) ile azîz ede ce ği 
bir gün dür.” bu yur du.

Hazret-i Ebû Süf yân, gö re ce ği ni gör müş, işi te ce ği ni de işit miş-
ti. “Ben, Kay se rin de, Kis râ nın da sal ta na tı nı gör düm. Fa kat böy le 
ih ti şam lı sı nı gör me dim. Ben, hiç bir za man bu gün kü gi bi bir or du ve 
ce mâ at ile kar şı laş ma dım. Böy le bir or du ya hiç kim se kar şı ko ya-
maz. On la ra güç ye ti re mez.” di ye rek Mek ke’ nin yo lu nu tut tu...

Ebû Süf yân Mek ke’ ye ge lip, ken di si ni me rak la bek le yen müş rik-
le re müs lü man ol du ğu nu açık la dık tan son ra, “Ey Ku reyş ce mâ ati! 
Mu ham med (aley his se lâm) kar şı sın da da ya na ma ya ca ğı nız ka dar 
bü yük bir or du ile ya nı ba şı nı za gel miş bu lu nu yor. Boş ye re ken di 
ken di ni zi al dat ma yı nız. Müs lü man olu nuz ki, kur tu la sı nız. Ben si zin 
gör me dik le ri ni zi gör düm. Sa yı sız ba ha dır lar, at lar ve si lah lar gör-



382

düm. Hiç kim se nin on la ra gü cü yet mez. Kim, Ebû Süf yân’ın evi ne 
gi rer se, ona emân ve ril miş, öl dü rül mek ten kur tul muş tur. Kim Bey-
tul lah’a sı ğı nır sa, ona emân ve ril miş tir. Kim, evi ne gi rip ka pı sı nı ka-
pa tır sa, ona da emân ve ril miş tir.” de di.( 306) 

Bu nun üze ri ne müş rik le rin azı lı la rın dan bâ zı ları, Ebû Süf yân haz-
ret le ri ne kar şı çı ka rak, ha kâ ret et ti ler. Hat tâ, İs lâm or du su na kar şı 
çık mak için, ace le ha zır lı ğa baş la dı lar. Fa kat bun la rın sa yı la rı çok 
az dı. Di ğer le ri, bun la ra il ti fat et me yip ev le ri ne koş tu lar. Bir kıs mı da 
Mes cid-i Ha râ m’a sı ğın dı lar. 

Ser ver-i âlem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) ve şan lı sa hâ bi ler, Zî-
tu vâ vâ di si ne ge lip top lan dı lar. Âlem le rin efen di si, mü bâ rek göz le-
riy le Es hâ bı ki râ mı nı şöy le bir süz dük ten son ra, hâ tı rı na, se kiz se ne 
ön ce Mek ke’den ay rı lı şı, hic re ti gel di. O za man sa âdet hâne le ri nin 
et ra fı nı müş rik le rin sar dı ğı nı, Yâ si n-i şe rîf en âye ti kerîme ler oku ya-
rak çık tı ğı nı, Hazret-i Ebû Bekr ile kim se le re gö rün me den Sevr ma-
ğa ra sı na gir dik le ri ni, Mek ke hu dut la rın dan ay rıl ma dan son bir de fâ 
gö rüp, “(Ey Mek ke) Val la hi, bi li yo rum ki sen, Al la hü te âlâ nın 
ya rat tı ğı yer le rin için de en ha yır lı sı sın. Rab bim ka tın da da 
be nim ya nım da da en sev gi li ola nı sın. Sen den zor la çı ka rıl-
ma mış ol say dım, sen den çık maz ay rıl maz dım.” bu yur du ğu nu, 
bu mah zûn lu ğu kar şı sın da, Ceb râ il (aley his se lâm)ın Ka sas sû re-
si 85. âye ti ke rî me si ni oku yup, mü bâ rek hâ tı rı nı te sel lî et ti ği ni ve 
Mek ke-i Mü ker re me ye dö ne ce ği ni müj de le di ği ni, bir avuç Es hâ bı 
ile Bedr’de, Uhud’da, Hen dek’te, Hay ber’de, Mû te’de düş man la ra 
na sıl gâ lip gel di ğini ha tır la dı. Şim di, on iki bin es hâ bı et ra fın da per-
vâ ne ol muş, Mek ke’ ye gir mek için bir em ri ni bek li yor lar dı. Ser ver-i 
âlem efen di miz, bü tün bun la rı ih sân eden Al la hü te âlâ ya, en de rin 
min net ve şük ran duy gu la rıy la do lu ola rak hamd et ti. Te vâ zu ile 
mü bâ rek ba şı nı önü ne eğ di.

Fahr-i kâ inât efen di miz, kah ra man Es hâ bı nı dört gru ba ayır dı. 
Sağ kol ku man dan lı ğı na Hâ lid bin Ve lid haz ret le ri ni, sol kol ku man-
dan lı ğı na Zü beyr bin Av vâm haz ret le ri ni, pi yâ de le rin ba şı na Ebû 
Übey de bin Cer râh haz ret le ri ni, di ğer gru ba da Sa’d bin Ubâ de haz-
ret le rini tâ yin ey le di. Hazret-i Hâ lid, Mek ke’nin gü ne yin den gi re cek, 
müş rik ler den kim kar şı çı kar sa ce zâ la rı nı ve re cek, Sa fâ te pe sin de, 

306) Ebû Dâvûd, “Harac”, 25; Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, II, 292; İbni Hişâm, es-
Sire, II, 401; Vâkıdî, el-Megâzî, II, 817; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, IV, 155.
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Fahr-i kâ inât efen di miz le bir le şe cek ti. Hazret-i Zü beyr, Mek ke’nin 
ku ze yin den gi re cek, Ha cun mev ki ine bay ra ğı nı di kip Ser ver-i âlem 
efen di mi zi bek le ye cek ti. Ba tı dan, Hazret-i Sa’d bin Ubâ de haz ret-
le ri iler le ye cek ti.( 307) 

Re sûl-i ek rem efen di miz, ku man dan la rı na, “Si ze sal dı rıl ma-
dık ça, as lâ, hiç kim sey le, çar pış ma ya gir me ye cek si niz. Hiç 
kim se yi öl dür me ye cek si niz.” bu yur du. An cak isim le ri be lir ti len 
on beş ki şi den kim ya ka la nır sa, Kâ be’nin ör tü sü al tı na bi le giz len-
se ler, baş la rı uçu ru la cak tı.( 308)

HAK GEL Dİ, BÂ TIL ZÂ İL OL DU... 
Ra ma zâ nı şerîfin on üçü, Cu mâ gü nü idi. Mü câ hid ler den en ön-

ce ha re ke te ge çen, Hâ lid bin Ve lîd haz ret le ri ol du. Mek ke’nin gü-
ne yin den, Han de me da ğı nın etek le ri ne gel dik le rin de, azı lı Ku reyş 
müş rik le ri nin ken di le ri ne ok yâğ dır dık la rı nı gör dü. İki mü câ hid şe-
hîd ol muş tu. Hazret-i Hâ lid, sa vaş dü ze nin de ki as ker le ri ne, “An-
cak boz gu na uğ ra yıp ka çan lar öl dü rül me ye cek tir.” em ri ni ver dik ten 
son ra, ile ri atıl dı lar. Bir an da müş rik le ri ge ri ye püs kürt tü ler. Çar pış-
ma es nâ sın da yet miş müş rik öl dü rül dü. Di ğer le ri, dağ baş la rı na, ev-
le ri ne kaç tı lar. 

Mu kad des Mek ke’ye di ğer yön ler den gi ren şan lı sa hâ bi ler, her 
han gi bir di re niş le kar şı laş ma dı lar. Öl dü rül me si em re di len ler için de 
beş tâ ne si ya ka la nıp ce zâ la rı ve ril di. Di ğer le ri Mek ke’den kaç tı lar. 
Mü câ hid ler, bü yük bir he ye can la, dal ga dal ga, “Al la hü ek ber! Al la-
hü ek ber!” tek bir le ri ara sın da Mek ke ye gi ri yor lar dı. Ser ver-i âlem 
(sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz, de ve si Kus vâ ’nın üze rin de, 
ter ki sin de Üsâ me bin Zeyd ol du ğu hal de bü yük bir te vâ zu için de, 
doğ du ğu bel de mu kad des Mek ke’ye gi ri yor du. Ken di si ne bu gün le ri 
gös te ren Al la hü te âlâ ya ham de di yor, Mek ke’nin fet hi ni müj de le yen, 
Fe tih sû re si ni ti lâ vet bu yu ru yor du. 

Fahr-i kâ inât efen di miz, bü yük bir sü rûr için de, mu zaf er Es-
hâ bı nın ara sın da Kâ be-i mu az za ma ya doğ ru yö nel di ler. Sa ğın da 
Hazret-i Ebû Bekr, so lun da Üseyd bin Hu dayr haz ret le ri ol du ğu hal-
de Kâ be-i mu az za ma ya yak laş tı lar. Ha cer-ül Es ve d’i ziyâ ret et-

307) Ebû Dâvûd, “Harac”, 25; Abdürrazzâk, el-Musannef, V, 377; Beyhekî, Delâil-ün-
nübüvve, II, 431.

308) İbni Hişâm, es-Sire, II, 859
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tik ten son ra, tel bi ye ve tek bir ge tir di ler. Bu nu sa hâ bî ler tâ kib et ti 
ve “Al la hü ek ber! Al la hü ek ber!” ses le ri ile Mek ke-i mü ker re me se-
mâ la rı in le me ye baş la dı. Bu ul vî man za ra kar şı sın da Müs lü man lar 
se vinç göz yaş la rı dö kü yor. Ha rem-i şerîfe sı ğın mış, ev le ri ne ka pan-
mış müş rik ler, kor ku ile bek le şi yor lar dı.

Son ra âlem le rin efen di si ve şan lı Es hâ bı ta vâ fa baş la dı lar. Ta-
vâ fın ye din ci dev re si ni bi tir dik ten son ra, de ve sin den inen sev gi li 
Pey gam be ri miz, ma kâm-ı İb râ him ’de iki re kat na maz kıl dı. Son-
ra Haz re t-i Ab bâ s’ın ku yu dan çı kar dı ğı Zem zem ’den iç ti. Zem zem 
ile ab dest al ma yı ar zu bu yur du lar. Fahr-i kâ inât efen di miz ab dest 
alır ken, Es hâb-ı ki râm, sev gi li Pey gam be ri mi zin mü bâ rek vücûdu na 
de ğen ab dest su yu nu ye re dü şür me den ha va da ka pış ma ya baş la dı-
lar. Bu du ru mu gö ren müş rik ler, “Biz ha yâ tı mız da böy le bir hü küm-
dar ne gör dük ne de işit tik.” di ye rek hay re te düş tü ler.

Ser ver-i âlem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz, Kâ be’nin 
çev re si ne taş tan ve tah ta dan ya pıl mış bü tün put la rın yı kıl ma sı nı 
mu râd et ti ler. “Hak ge lin ce bâ tıl gi der, bâ tıl her za man gi-
di ci dir.”( 309) meâlin de ki âye ti ke rî me yi oku ya rak, mü bâ rek elin de ki 
asâ yı put la ra doğ ru uzat tı lar. Âsâ nın değ di ği her put, bi rer bi rer yü-
zü üze re yı kı lı ver di. Üç yüz alt mış put yer le bir edil di.( 310) 

Öğ le vak ti gir di ğin de, Re sûl-i ek rem efen di miz Hazret-i Bi lâl’e 
Kâ be’de ezâ nı şe rî fi oku ma sı nı emir bu yur du. O da, der hâl bu mu-
kâd des va zi fe yi îfâ ey le di. Ezân oku nur ken, mü min le rin kal bin de 
en gin bir sü rûr mey da na ge li yor, müş rik ler ise zi yâ de elem ve üzün-
tü için de kah ro lu yor lar dı.( 311)

Sev gi li Pey gam be ri miz, Kâ be’nin anah ta rı nı is te di. Ge tir di ler. 
İçer de ki re sim le ri ve yı kı lan bü tün put la rı te miz let tik ten son ra, ya-
nın da Hazret-i Üsâ me bin Zeyd, Hazret-i Bi lâl, Hazret-i Os man bin 
Tal hâ ol du ğu hal de, Kâ be’ye gir di ler. Pey gam ber efen di miz, içer de 
ka pı yı ar ka sı na ala rak iki re kat na maz kıl dı. Her kö şe de tek bir ge-
ti rip duâ ey le di. Hâ lid bin Ve lid haz ret le ri ka pı nın önün de du ru yor. 
Hal kın ora ya yı ğıl ma sı na mâ ni ol ma ya ça lı şı yor du.

Kâ inâ tın sul tâ nı, Kâ be’nin ka pı sı nın iki ka na dın dan iki mü bâ rek 

309) İsrâ sûresi, 17/81.

310) İbni Hişâm, es-Sire, II, 416.

311) Süheylî, Ravzü’l-ünüf, IV 172.
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eliy le tut muş tu. Bü tün Ku reyş li ler Mes cid-i Ha ra ma dol muş lar, kor-
ku ile ka rı şık ümit le, sev gi li Pey gam be ri mi ze ba kı yor lar dı. Zi râ on lar, 
Pey gam ber efen di mi ze ve es hâ bı na her tür lü iş ken ce yi yap mış lar dı. 
Bo yun la rı na ip bağ la yıp, sü rü müş ler di. Ate şe atıp, yak ma ya ça lış-
mış lar dı. Kız gın ka ya la rı gö ğüs le ri ne ko yup, ba yı lın ca ya ka dar iş-
ken ce yap mış lar dı. Ateş te kı zar tıl mış şiş le ri vü cut la rı na sok muş lar-
dı. Üç se ne aç su suz bir ma hal le ye hap se dip, her şey den mah rum 
bı rak mış lar dı. Ayak la rın dan de ve le re bağ la yıp, ay rı yön le re çek mek 
sûre tiy le par ça la mış lar dı. Hep sin den öte yurt la rın dan çı kar mış lar dı. 
Bu yet mi yor muş gi bi, ta mâ men or ta dan kal dır mak için kaç de fâ 
har bet miş ler di. 

Fa kat bü tün bun la ra rağ men ümit li idi ler. Çün kü kar şı la rın da, 
âlem le re rah met ola rak gön de ri len mer ha met der â sı var dı. Sev gi-
li Pey gam be ri miz, bir müd det on la ra bak tık tan son ra, “Ey Ku reyş 
ce ma âti, şim di hak kı nız da be nim ne ya pa ca ğı mı zannedi yor-
su nuz?” bu yur du lar. On lar  da; “Biz sen den ha yır bek li yor, ha yır ümîd 
edi yo ruz. Çün kü sen, ke rîm kar deş sin. Ke rem ve iyi lik sâ hi bi bir kar-
de şi mi zin oğ lu sun. Bi ze gâ lip gel din. Sen den iyi lik umu yo ruz” de di ler. 

Re sûl-i ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) on la ra te bes süm bu-
yur du lar ve “Be nim hâ lim le si zin hâ li niz, Yû suf (aley his se lâm)
ın kar deş le ri ne söy le di ği gi bi ola cak tır. Onun gi bi ben de; 
bu gün (den son ra gü nâ hı nızı yüz le ri ni ze vur mak sû re tiy le be nim 
ta ra fım dan) si ze, bir kı na ma ve ayıp la ma yok tur. Al la hü te âlâ 
si zi mağfiret bu yur sun.( 312) di yo rum. Gi di niz. Hür sü nüz, ser-
best si niz.” bu yur du. 

Bu mu az zam mer ha met, ka tı kalb le ri yu mu şat mış, nef ret hâ-
li ni mu hab be te çe vir miş ti. Âlem le rin efen di si, on la rı İs lâ ma dâ vet 
edin ce, müs lü man ol mak için top lan dı lar. Sev gi li Pey gam be ri miz, 
pey gam ber li ği ni, Ku reyş li le re bil di rip ilk İs lâ ma dâ vet et ti ği Sa fâ te-
pe si ne çık tı. Yi ne ora da, bü yük, kü çük, ka dın, er kek, bü tün Mek ke li-
le rin bî’atı nı ka bûl et ti. Böy le ce Ku reyş li ler müs lü man ola rak Es hâ bı 
ki râm ara sı na ka tıl mak la şe ref en di ler. 

Er kek ler le söz leş tik ten son ra ka dın lar dan da bâzı ko nu lar da söz 
alın dı.( 313) 

312) Yusuf sûresi, 12/92.

313) İbni Sa’d,  et-Tabakât, VIII, 9; Safedî, el-Vâfî, VIII, 432.
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Al la hü te âlâ ya şirk koş ma mak, Pey gam ber efen di mi ze is yân et-
me mek, hır sız lık yap ma mak, if et ve nâ mu su nu ko ru mak, kız ço-
cuk la rı nı öl dür me mek bun lar dan dı. Müs lü man olan ka dın la rın için-
de öl dü rü le cek kim se le rin lis te sin de is mi bu lu nan Hazret-i Ebû 
Süf yân’ın ha nı mı Hind de var dı. Fa kat Âlem le re rah met olan sev gi li 
Pey gam be ri miz onu da ba ğış la mış tı. 

Müs lü man olan her kes ev le rin de ki bü tün put la rı kır dı lar. Çev-
re ka bî le le re as ke rî bir lik ler gön de ri le rek ora lar da ki put lar  da yer le 
bir edil di. Böy le ce hak kın gel me si ile bâ tı lın kö kü ka zın dı. Mer ha-
me te ka vu şan lar ara sın da Ebû Cehl’in oğ lu İk ri me, Hazret-i 
Ham za’yı şe hîd eden Vah şi gi bi kim se ler de var dı. Bun lar dan 
Hazret-i İk ri me Yer mük mu ha re be sin de şe hid düş müş tü. Hazret-i 
Vah şi de Ye mâ me sa va şın da Mü sey le met-ül- Kez zâb’ı öl dür-
müş tü.( 314) 

HUNEYN GAZÂSI
Ser ver-i âlem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz Mek ke’yi 

fet het mek ni ye tiy le Me dî ne’den çık tık la rı za man Mek ke çev re sin-
de otu ran He vâ zin ve Sa kîf is min de ki iki bü yük ka bî le, müs lü-
man lar bi zim üze ri mi ze yü rü ye cek zan nı ile sa vaş mak için ha zır lık 
yap ma ya baş la dı lar. Âlem le rin efen di si nin Mek ke’yi fet het mek için 
gel di ği ni öğ ren dik le rin de bi raz ra hat la mış lar sa da; “Ku reyş li ler den 
son ra sı ra mu hak kak bi ze ge le cek tir.” dü şün ce siy le ha zır lık la rı na 
hız ver di ler. 

Ay rı ca; “Ye min ede riz ki müs lü man lar iyi çar pı şan bir ka vim le 
kar şı laş ma dı lar. O, bi zim üze ri mi ze yü rü me den biz O’nun üze ri ne 
yü rü ye lim de harb et mek na sıl olur muş gös te re lim” de di ler. He vâ-
zin re isi Mâ lik bin Avf ku man da sın da yir mi bin ki şi lik çok güç lü bir 
or duy la ha re ke te geç ti ler. As ker le ri nin ce sâ re ti ni ar tır mak ve zo ru 
gö rün ce kaç ma ma la rı için bü tün kıy met li mal la rı nı, ka dın ve ço cuk-
la rı nı da be râ ber gö tü rü yor lar dı. 

Bu ha ber kı sa za man da Mek ke’de du yul du. Fah ri kâ inât efen-
di miz ha be rin doğ ru lu ğu nu an la mak için Ab dul lah bin Ebî Had red’i 
He vâ zin ka bî le si ne gön der di. Hazret-i Ab dul lah kı lık kı yâ fe ti ni de-
ğiş ti re rek düş ma nın içi ne gir di. Fi kir le ri ni ve ha re ket tarz la rı nı öğ-

314) Vâkıdî, el-Megâzî, II, 863; Taberânî, el-Mu’cemü’l Kebîr, XXII, 36; Safedî, el-Vâfî, 
V, 392; İbni Asâkir, Târih-i Dımeşk, LXII, 404.
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re nip du ru mu he men sev gi li Pey gam be ri mi ze bil dir di. 

Re sûl-i ek rem efen di miz der hal şan lı Es hâ bı nı top la dı. Mek ke’ye 
yir mi ya şın da ki At tâb bin Esîd haz ret le ri ni vâ li ya pa rak sü rat le yo la 
çık tı. On iki bin ki şi lik  or du su ile müş rik He vâ zin ve Sa kîf ka bî le-
le ri ni ka rar gâh la rın da bas tır mak is ti yor lar dı. Mü câ hid le rin san ca ğı nı 
Hazret-i Ali ta şı yordu.( 315) Ön cü kuv vet le rin ku man dan lı ğı nı da Hâ-
lid bin Ve lîd haz ret le ri ya pı yor du.( 316) Âlem le rin efen di si miğ fe ri ni 
ve üst üs te zır hı nı giy miş, Dül dül is min de ki ka tı rı na bin miş ti. Şev-
vâl ayı nın 11. gü nü Hu neyn vâ di si ne va rıl dı. O ge ce Ser ver-i âlem 
efen di miz or du su nu tef iş edip, harp dü ze ni ne sok tu. Sa bah na ma-
zı nı kıl dır dık tan son ra, ha re ke te geç ti.

Müş rik le rin ku man da nı ge ce den is ti fâ de Hu neyn vâ di si nin iki 
ya ma cı na or du su nu yer leş tir miş pu su kur muş tu. Ön de, bir lik le ri 
ile gi den Hâ lid bin Ve lîd haz ret le ri pu su dan ha ber siz ge çi de doğ ru 
atı nı sür müş tü. Sa bahın ala ca ka ran lı ğı düş ma nı gör me yi en gel li-
yor du. Bir an da bin ler ce ok mü câ hid le rin üze ri ne yağ ma ya baş la dı. 
Bu bek len me dik ok yağ mu run dan kur tul mak için mü câ hid ler ge ri 
çe kil mek mec bu ri ye tin de kal dı lar. Bu hız lı ge ri dö nüş ar ka dan ge-
len as ker le rin dü ze ni ni ka rış tır dı. On lar  da ge ri çe kil mek için dö nüş 
yap tı ğın da yir mi bin ki şi lik düş man bir lik le ri nin sel gi bi vâ di ye ak-
ma ya baş la dı ğı gö rül dü. 

Sev gi li Pey gam be ri miz tek ba şı na, hü cu ma kal kan müş rik-
le re doğ ru ile ri atıl dı. Yal nız Hazret-i Ab bâs, Hazret-i Ebû Bekr 
ve yüz ka dar kah ra man sa hâ bî öl me yi gö ze alıp Re sûl-i ek rem 
efen di mi ze ye tiş ti ler. Vü cûd la rı nı sev gi li Pey gam be ri mi ze kal kan 
yap tı lar. Hazret-i Ab bâs, ka tı rın diz gi ni, Süf yân bin Hâ ris haz ret-
le ri de üzen gi si ni tu ta rak hı zı nı kes me ye, Re sû lul lah efen di mi zin 
düş man bir lik le ri nin ara sı na dal ma sı na mâ ni ol ma ya ça lı şı yor-
lar dı. Âlem le rin efen di si Al la hü te âlâ nın dî ni nin yok ola ca ğı na 
üzül dü ğün den; “Yâ Ab bâs! sen on la ra “Ey Me dî ne li ler! Ey 
Se mü re ağa cı nın al tın da bî’at eden sa hâ bî ler” di ye rek 
ses len!” bu yur du. 

Hazret-i Ab bâs iri ya pı lı ve hey bet li idi. Ba ğır dı ğı za man se si 

315) İbni Sa’d,  et-Tabakât, IV, 357; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, IV, 204.

316) Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, IV, 350; İbni Hişâm, es-Sire, II, 428; Vâkıdî, el-
Megâzî, II, 912; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, IV, 195.
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çok uzak lar dan du yu lur du. Bü tün gü cü ile; “Ey Me dî ne li ler! Ey Se-
mü re ağa cı nın al tın da Pey gam be ri mi ze söz ve ren es hâb, da ğıl ma-
yı nız. Bu ra ya top la nı nız.” di ye ba ğır dı. Bu nu işi ten Es hâb-ı ki râm 
ge ri dön mek is te di ler. Fa kat hay van la rı nın pek zi yâ de ürk me si ge ri 
dön me le ri ne mâ ni olu yor du. Ni hâyet zır hı nı kı lı cı nı mız ra ğı nı alıp 
hay van la rın dan ken di le ri ni at mak mec bû ri ye tin de kal dı lar. Sü rat le 
Resûlul lah efen di mi zin ya nı na ye ti şip düş man la müt hiş bir çar pış-
ma ya gir di ler. “Al la hü ek ber! Al la hü ek ber!” sa dâ la rı ye ri gö ğü in le-
ti yor, düş ma nı kor ku tup deh şe te dü şü rü yor lar dı. Bedr’de, Uhud’da, 
Hen dek’de ve Hay ber’de pek bü yük kah ra man lık gös te ren Es hâb, 
bil has sa Hazret-i Ali, Ebû Dü câ ne, Zü beyr bin Av vâm dö ne dö ne 
çar pı şı yor düş ma nı saf dı şı edip, ge ri püs kür tü yor lar dı. 

Âlem le rin efen di si, Es hâ bı nın can la baş la yap tı ğı bu çar pış ma-
yı tâ kib edi yor, mü bâ rek du dak la rın dan; “Al la hım bi ze yar dı mı nı 
in dir. Şüp he siz sen on la rın bi ze gâ lip gel me si ni is te mez-
sin.” du âla rı işi ti li yor du. Sev gi li Pey gam be ri miz Al la hü te âlâ ya olan 
yal var ma la rı ara sın da yer den bir avuç kum al dı; “Yüz le ri ka ra ol-
sun.” bu yu ra rak müş rik le rin üze ri ne sa vur du. Sev gi li Pey gam be-
ri mi zin bir mû ci ze si ola rak, düş man as ker le rin den göz le ri ne kum 
dol ma dık kim se kal ma dı. Me lek ler  de yar dı ma gel miş ti. Pey gam-
ber efen di miz; “Al la hü te âlâ ya and ol sun ki on lar boz gu na 
uğ ra dı lar.” bu yur du lar. Müş rik ler, bo zul ma ya, ge ri dö nüp kaç ma ya 
baş la mış lar dı. Ge ri dön dük çe arkalarında şan lı sa hâ bî le ri gö rü yor-
lar, harp mey da nı na ge tir dik le ri ha nım la rı nı, ço cuk la rı nı ve mal la rı nı 
bı ra ka rak son sür’at le ka çı yor lar dı. 

Harp mey da nın da yet miş ölü, al tı bin esir ve had siz he sap sız mal 
bı rak mış lar dı. Ka çan la rın bir kıs mı Tâ if ka le si ne sı ğın dı. Bir kıs mı  da 
Nah le’ye, Ev tas’a git ti ler. Ku man dan la rı Mâ lik bin Avf Tâ if’e sı ğı nan-
lar ara sın da idi. Es hâb-ı ki râm on la rı bir müd det tâ kip et ti. Ev tas’ta 
yi ne şid det li çar pış ma lar ol du. Düş man yi ne boz gu na uğ ra dı. 

Bu ga zâ da Al la hü te âlâ nın iz ni, Re sûl ul lah (sal lal la hü aley hi ve 
sel lem) efen di mi zin him me ti be re ke ti ile za fer yi ne müs lü man la rın 
ol muş tu. Dört şe hîd ve ril miş, bâ zı sa hâ bî ler de ya ra lan mış tı. Hâ lid 
bin Ve lîd haz ret le ri nin de ya ra lı ol du ğu nu işi ten sev gi li Pey gam be-
ri miz, onun ya nı na var mış ya ra sı nı mü bâ rek el le riy le sı vaz la yın ca 
ya ra ânın da iyi ol muş tu. 
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TÂİF SEFERİ
Kâ inâ tın sul tâ nı (sal lal la hü aley hi ve sel lem), Tâ if’e ka çan düş-

ma nın da üze ri ne yü rü ye rek ke sin ne tî ce yi al mak is ti yor du. Mek-
ke’ye ya kın olan bu ka le, küf rün son, fa kat en muh kem ka le le rin den 
bi riy di. Pey gam ber efen di miz hic ret ten ön ce Tâ if’e ge lip bir ay on-
la ra na sî hat et miş ti. Fa kat Tâ if i ler, Âlem le rin efen di si ne gö rül me-
dik iş ken ce ve zu lüm ler de bu lun muş lar dı. Hat tâ mü bâ rek ayak la rı nı 
kan için de bı rak mış lar dı. Efen di miz bu ra da Zeyd bin Hâ ri se haz ret-
le riy le ha ya tı nın en acık lı ve en ız dı rap lı gün le ri ni ya şa mış tı. 

Sev gi li Pey gam be ri miz, Hâ lid bin Ve lid haz ret le ri ni ön den gön-
der di. Şan lı Es hâ bıy la ken di le ri ar ka dan Tâ if ön le ri ne gel di ler. Sa-
kîf ka bî le si muh kem olan ka le le ri ne ön ce den bol mik dar da yi ye cek 
de po et miş ler di. Es hâb-ı ki râ mın gel di ği ni gö rün ce ka pı la rı ka pa tıp 
sa vun ma ya geç ti ler. Ka le nin ya kın la rı na ka dar so ku lan mü câ hid le re 
ok atış la rı ile kar şı lık ve ri yor lar dı ve sa vaş bu şe kil de de vâm edi-
yor du. Tâ if i ler bir tür lü ka le den çıkıp da mey dan da, gö ğüs gö ğü se 
çar pış ma ya ce sâ ret ede mi yor lar dı.

Es hâb-ı ki râm dan bâ zı la rı ka le nin içi ne man cı nık la taş atıl ma-
sı nı tek lif et ti ler. Pey gam ber efen di miz, uy gun gö rüp, man cı nık lar 
yap tır dı. On lar la müş rik le re taş at tı ra rak mu hâ sa ra ya de vâm et ti. 
Es hâb-ı ki râm can la baş la uğ ra şı yor bir an ön ce ka le yi fet het me ye 
ça lı şı yor lar dı. Bu ara da on dört sa hâ bî şe hâ det mer te be si ne ka vuş-
muş tu. Fa kat ka le nin çok muh kem ol ma sı fet hi en gel li yor du. 

Mu hâ sa ra nın yir min ci gü nü ne doğ ru bir ge ce, Re sûl-i ek rem 
(sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz, rü yâ sın da ken di si ne he di-
ye edi len bir kab do lu su te re ya ğı nın bir ho roz ta ra fın dan ga ga la nıp 
ye re dö kül dü ğü nü gör dü. Bu nu Tâ if’in bu se ne fet he dil me ye ce ği ne 
yo ra rak mu hâ sa ra yı kal dır dı. 

Mer ha met der â sı olan sev gi li Pey gam be ri miz bun dan 8 se ne 
ön ce ken di si ne ezi yet eden Tâ if i ler için; “İzin ve rir sen şu dağ la rı 
baş la rı na yıkayım” di yen me le ğe; “Ben âlem le re rah met ola rak 
gön de ril dim. İs te diğim tek şey, Al lahü te âlâ nın, bu müş rik-
le rin sulbün den, hak te âlâ ya hiç bir or tak koş mak sı zın ibâ-
det ede cek bir ne sil or ta ya çı ka rma sıdır.” bu yur muş tu. Şim-
di  de mer ha met bu yu ru rup; “Yâ Rab bi! Sa kîf i le re doğ ru yo lu 
gös ter! On la rı bi ze ge tir.” di ye duâ edi yor du. 
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Ha bîb-i ek rem efen di miz Es hâ bı ile Tâ if’ten ay rı lıp Hu neyn’de 
ele ge çi ri len esir ler ile ga nî met le rin top lan dı ğı Ci râ ne’ye gel di. Al tı 
bin esi rin ya nı sı ra yir mi bin den zi yâde bü yük, ve kırk bin den zi yâ de 
de kü çük baş hay van ile he sap sız zî net eş yâ sı ga nî met alın mış tı. 
On la rı, hak sa hi bi mü câ hid le re pay laş tır mış tı. 

O sı ra da He vâ zin ka bî le sin den bir he ye tin hu zû ra ka bûl edil mek 
için is tir hâm da bu lun duk la rı öğ re nil di. Sev gi li Pey gam be ri miz on-
la rı ka bûl et ti. Heyet, He vâ zin ka bî le si nin top tan müs lü man ol du-
ğu nu bil di rin ce Âlem le rin efen di si çok mem nûn ol muş lar dı. Bu nun 
üze ri ne ken di si ne dü şen esir le ri der hal âzâd edip ge ri ver di. Es hâ bı 
ki râm  da ay nı şe kil de sev gi li Pey gam be ri mi zi tâ kib et ti. Re sû lul lah 
efen di mi zin bir mer ha me ti bir an da al tı bin esi rin hür ri ye ti ne ka-
vuş ma sı na se bep ol muş tu. Bu ha ber, Tâ if’e sı ğı nan He vâ zin ka bî-
le si nin re isi Mâ lik bin Avf’a ulaş tı rıl dı ğın da, o da ge lip müs lü man 
ol muş tur. Pey gam ber efen di miz, onu ih sân la ra boğ muş tu.( 317) 

Ar tık, bu ra da ya pı la cak iş kal ma mış tı. Kâ inâ tın sul tâ nı her za-
man ol du ğu gi bi mu zaf er ola rak Es hâ bı ile Mek ke’ye dön dü. At tâb 
bin Esîd’i Mek ke’ye vâ li yap tı.( 318) Mu âz bin Ce bel haz ret le ri ni de 
din iş le ri ni öğ ret mek için bı rak tı.( 319) Kâ be-i mu az za mayı ta vâf edip 
um re si ni yap tık tan son ra şan lı Es hâ bı ile tek rar Me dî ne’nin yo lu nu 
tut tu lar… 

Bir se ne son ra, Tâ if i ler, müs lü man ol mak için al tı ki şi lik bir 
heyeti, Me dî ne’ye sev gi li Pey gam be ri mi zin huzûru na gön der di ler. 
Âlem le rin efen di si bir se ne ön ce Tâ if’ten ay rı lır ken; “Yâ rab bi Sa-
kîf i le re doğ ru yo lu gös ter on la rı bi ze ge tir.” di ye duâ et miş ti. 
İş te şim di Sa kîf i ler, müs lü man ol mak için gel miş ler di. Re sûl-i ek-
rem efen di miz, on la rın müs lü man ol ma la rı na çok se vi nip, ken di-
le ri ne bâ zı im ti yaz lar ve rip Tâ if’e gön der di. Baş la rı na Os man bin 
Ebi’l- Âs haz ret le ri ni vâ li tâ yin ey le di.( 320) 

317) İbni Hişâm, es-Sire, II, 452; Vâkıdî, el-Megâzî, III, 925; İbni Sa’d,  et-Tabakât,I, 
312; Zehebî, Siyer, II, 207.

318) İbni Mâce, “Ticaret”, 20; İbni Hişâm, es-Sire, II, 440; Hâkim, el-Müstedrek, III, 
687; Beyhekî, es-Sünen, I, 498; II, 264; Vâkıdî, el-Megâzî, I, 890, 960; İbni Sa’d,  
et-Tabakât, II, 137; Fâkihî, Ahbâru Mekke, V, 144; Ezraki, Ahbâru Mekke, I, 232.

319) Vâkıdî, el-Megâzî, III, 959, İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 137.

320) Ebû Dâvûd, “Salât”, 12, İbni Mâce, “Mesâcid”, 3; Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, 
IV, 21; İbni Hişâm, es-Sire, II 541; İbni Sa’d,  et-Tabakât, V, 509.
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TEBÛK SEFERİ
Ser ver-i âlem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz Me dî ne-i 

mü nev ve re yi teş rif et tik ten son ra, çe şit li dev let le re el çi ler gön de-
rip on la rı İs lâ ma dâ vet ey le di. Um man, Bah reyn hü küm dar la rı te-
beasıy la beraber müs lü man ol mak la şe ref en di ler. Ay rı ca bir çok 
ka bî le ler den hey’et ler ge le rek Âlem le rin efen di si ne tâ bi ol duk la rı nı 
bil dir di ler ve sa âde te ka vuş tu lar.

Ar tık İs lâ mi yet bü yük bir hız la ya yı lı yor du. Çev re ka bî le le re, dev-
let le re di nin esas la rı nı öğ ret mek üze re mu al lim ler, on la rı idâ re et-
mek için vâ li ler gön de ri li yor du. Hic re tin do ku zun cu se ne sin de Me-
dî ne, müs lü man olan heyet le rin akı nı na uğ ra dı. 

Hic re tin do ku zun cu se ne si nin Re ceb ayı idi. Bir gün Re sû lul lah 
efen di miz, Es hâ bı na; “Bu gün sâ lih bir kar de şi niz ve fât ey le di. 
Kal kı nız onun na ma zı nı kı lı nız.” bu yur du. Pey gam ber efen di-
miz imâm olup gâ ib ce na ze na ma zı nı kıl dır dı. Son ra bu yur du lar ki, 
“Kar de şi niz Ne câ şi Es ha me için Al lahü te âlâ dan mağfiret 
ta lep et tik.” 

Bir müd det son ra Ha be şis tan’dan ge len ha ber de Ne câ şi Es ha-
me’nin vefât et ti ği öğ re nil di. Pey gam ber efen di mi zin ce nâ ze na-
ma zı nı kıl dır dı ğı gü ne rast lı yor du.( 321) 

İs lâ mi yet’in Arab ya rımada sın da hız la ya yıl dı ğı bu do ku zun cu 
se ne de “İs lâm Dev le ti ni” kıs ka nan ve bü yü me si ni en gel le mek is-
te yen Bi zans im pa ra to ru He rak li us’a Hı ris ti yan Arab lar; “Şu pey-
gam ber lik dâ vâ sıy la or ta ya çık mış bu lu nan ki şi ve fât et ti. Müs lü-
man lar şim di kıt lık ve yok luk için de ler. Eğer on la rı dî ni ne çe vir mek 
is ti yor san şim di tam sı ra sı dır.” di ye mek tup yaz dı lar. Bu mek tup 
üze ri ne He rak li us, kırk bin ki şi lik bir or du yu, Ku bâd’ın ku man da sın-
da müs lü man lar la sa vaş mak için yo la çı kar dı. 

Bu du ru mu ha ber alan Fah ri kâ inât efen di miz, Es hâ bı nı top la ya-
rak har be ha zır lan ma la rı nı emir bu yur du. O se ne ku rak lık ol du ğun-
dan sa hâ bî ler mad dî yön den bü yük bir dar lık için de bu lu nu yor lar dı. 
Sâ de ce ti câ ret ya pan la rın du ru mu, bi raz iyiy di. Pey gam ber efen di-
miz, Es hâ bı nın, har be ka tı la cak olan as ke rin tec hi zâ tı için mâ li yar-
dım da bu lun ma la rı nı da ar zu bu yur muş lar dı. Efen di mi zin (sal lal la hü 

321) Buhârî, “Cenâiz”, 52; Nesâî, “Cenâiz”, 37; İbni Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 183; 
Şemseddin Şâmî, Sübülü’l-Hüdâ, III, 92.
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aley hi ve sel lem), bu ar zu la rı sa hâ bi le ri ha re ke te ge çir di. Her kes 
elin de avu cun da ne var sa ge ti ri yor, ma lı ve ca nı ile ci hâ da ha zır lan-
ma ya ça lı şı yor du. 

Pey gam ber efen di mi zin ma ğa ra ar ka da şı Hazret-i Ebû Bekr, 
ma lı nın ta mâ mı nı ge tir miş ti. Re sûl-i Ek rem efen di miz, “Âi le ef-
râ dı na ne bı rak tın yâ Ebâ Bekr?” bu yu run ca, o; “Al la hü te âlâ yı 
ve Re sû lü nü bı rak tım.” di ye ce vap ver miş tir. Hazret-i Ömer ma lı-
nın ya rı sı nı yar dım ola rak ge tir miş, Pey gam ber efen di miz ona da; 
“Âi le ne ne bı rak tın yâ Ömer?” di ye su âl edin ce, “Ge tir dik le rim 
ka dar bı rak tım ” di ye ce vap ver miş. Pey gam ber efen di miz de; “İki-
ni zin ara sın da ki fark söz le ri niz ara sın da ki fark gi bi dir.” bu-
yur muş tur. Bu nun üze ri ne Hazret-i Ömer “Anam-ba bam sa na fe dâ 
ol sun yâ Ebâ Bekr! Ha yır yo lun da ki bü tün ya rış lar da be ni ge çi yor-
sun. Ar tık hiç bir şeyde se ni ge çe me ye ce ği mi iyi ce an la dım” di ye rek 
onu tak dir et miş ti.( 322)

Es hâ bı ki râm gü cü yet ti ği ka dar yar dım et me ye ça lı şı yor du. Fa-
kat mü nâ fık lar; “Siz gös te riş için ve ri yor su nuz.” di ye Es hâb-ı ki-
râm la alay edi yor du. Pey gam ber efen di miz; “Kim bu gün bir sa-
da ka ve rir se, sa da ka sı kı yâ met gü nü Al la hü te âlâ ka tın da 
onun le hin de şâ hit lik ya pa cak tır.” bu yur du. Pey gam ber efen di-
mi zin, mü bâ rek söz le ri üze ri ne mü’min ler da ha faz la yar dım et me ye 
baş la dı lar. 

Hazret-i Os man bin Af ân, or du nun üç te bi ri ni tec hîz et ti. Böy-
le ce müs lü man la rın en faz la yar dım ede ni ol du. Hazret-i Os man 
or du nun ih ti yaç la rı nı o şe kil de kar şı la mış tı ki, su tu lum la rı nı tâ-
mir eder ken kul la na cak la rı çu val dı zı bi le koy ma yı ih mâl et me miş ti. 
O’nun bu yar dı mı üze ri ne Re sûl-i ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) 
efen di miz, “Bu gün den son ra, Os man’a gü nah ya zıl maz.” bu-
yur du.( 323) Mad dî du ru mu çok za yıf olan sa hâ bî ler den bi ri de, ci hâ-
da yar dım se va bı na ka vuş mak için o ge ce sa ba ha ka dar bir hur ma 
bah çe sin de su çek miş, ka zan dı ğı hur ma yı Pey gam ber efen di mi ze 
ge tir miş ve “Yâ Re sû lal lah! Rab bi min rı zâ sı nı ka zan mak için elim de 
ola nı ge tir dim. Ka bûl bu yu ru nuz.” de miş ti.

Müs lü man er kek ler, el le rin den gel di ği ka dar yar dı ma ça lı şır ken, 

322) Vâkıdî, el-Megâzî, II, 990; İbni Asâkir, Târih-i Dımeşk, II, 34.

323) Vâkıdî, el-Megâzî, II, 990.
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ka dın lar  da bu yol da ken di le ri ne dü şen va zi fe yi hak kıy la ya pı yor-
lar dı. 

Te bük se fe ri ne ha zır lan dık la rı za man, müs lü man lar çok sı kın-
tı lı bir za man da idi ler. Kıt lık öy le şid det li idi ki, elin de avu cun da 
bir şe yi kal ma yan Es hâb-ı ki râm dan pek çok kim se ler, Re sû lul lah 
efen di mi zin huzûru na ge lip; “Yâ Re sû lal lah! Ya ya kal dık! Yi ye cek bir 
şe yi miz  de yok! Bu ga zâ da siz den ay rıl ma yıp ci had se vâ bı na ka vuş-
mak is te riz.” di yor lar dı. Sev gi li Pey gam be ri miz, on la ra, ken di le ri ni 
bin di re cek bir şe yi kal ma dı ğı nı üzü le rek bil di ri yor lar dı. Bir de fâ sın da 
Sâ lim bin Umeyr, Ab dul lah bin Mu gaf el, Ebû Ley lâ Mâ zî nî, Ul be bin 
Zeyd, Amr bin Hü mâm, He re mî bin Ab dul lah, İr bâd bin Sâ ri ye, sev-
gi li Pey gam be ri mi zin hu zû ru na ge le rek ay nı di lek te bu lun muş lar dı. 

Efen di miz  de on la ra bü yük bir üzün tü için de; “Si zi bin di re-
cek bir şey bu la mı yo rum.” bu yu run ca, on lar, Pey gam ber efen-
di miz den ay rı kal mak ve ci hâ da ka tı la ma ma nın ver di ği üzün tü ile 
ağ la ma ya baş la dı lar. Bu nun üze ri ne Al la hü te âlâ, şu âye ti ke rî me yi 
gön der di. Me âlen; “Bir de o kim se le re gü nah yok tur ki ken-
di le ri ni bin di rip sa va şa sev ke de sin di ye sa na gel dik le ri za-
man on la ra “si zi bin di re cek bir hay van bu la mı yo rum” de-
miş tin. Bu uğur da sarf ede cek le ri şe yi bu la ma dık la rın dan 
do la yı ke der le rin den, göz le ri yaş dö ke dö ke dön dü ler.”( 324) 
bu y ru lu yor du. So nun da on la rı  da Hazret-i Ab bâs ile Hazret-i Os-
man, ga zâ ya ha zır la dı lar. 

Ha zır lık ta mam la nın ca Pey gam ber efen di miz or du yu Se ni yet-ül 
Ve dâ’da top la dı. Ga zâ ya ka tıl ma yan yok de ne cek ka dar az dı. Re-
sûl-i ek rem efen di miz, or du yu top la yıp ha re ke te ka rar ve rin ce Mu-
ham med bin Mes le me’yi Me dî ne’de ken di ye ri ne bı rak tı.( 325) Se fe re 
baş la ya ca ğı sı ra da, Pey gam ber efen di miz; “Ya nı nı za faz la ayak-
ka bı alı nız. Ye dek ayak ka bı nız bu lun du ğu müd det çe sı kın tı 
çek mez si niz” bu yur du. 

Or du ha re ket et ti ği za man, mü nâ fık la rın ba şı Ab dul lah bin 
Übeyy, müs lü man la rı kor kut mak için, ol ma ya cak söz söy le di. Hat tâ; 
“Ye mîn ede rim ki, san ki O’nu ve Es hâ bı nı iki şer iki şer ip le re bağ lan-

324) Tevbe sûresi, 9/92.

325) İbni Hişâm, es-Sire, II, 519; Vâkıdî, el-Megâzî, I, 8; Beyhekî, Delâil-ün-nübüvve, V, 
294; İbni Kesîr, es-Sire, IV, 12; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, IV, 297; Huzâî, et-Tahrîc, s, 
327; Kettânî, et-Terâtîbü’l-idâriyye, I, 485.
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mış hâl de gö rür gi bi olu yo rum…” di yor du. Fa kat bu söz le re, Es hâb-ı 
ki râm hiç al dı rış et mi yor, ci hâ da ka tıl ma aş kı git tik çe ar tı yor du. Bu-
nu gö ren mü nâ fık lar kah ro lu yor lar dı. 

Resûlul lah efen di miz Se niy yet-ül-Ve dâ’dan Te bük’e ha re ket 
ede ce ği za man, or du nun bay rak la rı nı ve san cak la rı nı aç tır dı. En 
bü yük san ca ğı Hazret-i Ebû Bekr’e, en bü yük bay ra ğı da Zü beyr 
bin Av vâm haz ret le ri ne ver miş ti. Evs ka bî le si nin bay ra ğı nı Üseyd 
bin Hu dayr’a, Haz rec ka bî le si nin san ca ğı nı Ebû Dü câ ne’ye ver di.( 326) 
Pey gam ber efen di mi zin ku man da sın da ki Es hâb-ı ki râ mın sa yı sı, on 
bi ni sü vâ ri ol mak üze re, otuz bin ki şi idi. Sağ kol ku man dan lı ğı na 
Hazret-i Tal ha bin Ubey dul lah, sol ko la da Ab dur rah mân bin Avf 
haz ret le ri tâ yin edil di. ( 327)

Şan lı sa hâ bî ler pek sı cak bir ha va da ve Pey gam ber le ri nin ku-
man da sı al tın da ha re kete geç ti ler. Baş la rın da Al la hü te âlâ nın Ha-
bî bi ol duk tan son ra, yi ye cek ve içe cek le ri nin ol ma ma sı on la rı yol la-
rın dan dön dü re mez; gi de cek le ri yo lun uzak lı ğı, düş man as ker le ri nin 
çok lu ğu da göz le ri ni kor ku ta maz dı. Bu hâl de her ye re gi di lir di.

Sev gi li Pey gam be ri miz ve kah ra man sa hâ bî ler her ko nak ye rin-
de bir müd det is ti râ hat tan son ra tek rar yol la rı na de vam edi yor lar dı. 
Se kiz ci ko nak yer le ri, Sâ lih (aley his se lâm)ın kav mi nin he lâk edil di-
ği Hicr’di. Pey gam ber le ri nin em ri ni din le me dik le ri için Al la hü te âlâ, 
şid det li bir say ha yâ ni ses ile on la rı he lâk et miş ti. 

Kâ inâ tın sul tâ nı es hâ bı na; “Bu ge ce kuv vet li ve ters is ti kâ-
met ten bir fır tı na ese cek tir. Kim se ya nın da ar ka da şı ol ma-
dık ça aya ğa kalk ma sın. Her kes de ve si nin di zi ni bağ la sın. 
Bu ra sı azâb inen yer dir. Kim se bu su dan iç me sin ve ab dest 
al ma sın!..” bu yur du lar. Her kes bu em re uy du. Ge ce çı kan kuv vet li 
bir fır tı na her ta ra fı alt-üst et me ğe baş la dı. Bu sı ra da de ve si ni bağ-
la ma yı ih mâl eden bi ri, ara mak için tek ba şı na aya ğa kalk tı ğın da 
fır tı na ya ka pı la rak sü rük le nip Tayy da ğı nın etek le ri ne atıl dı. Bi ri si 
de çok sı kış mış tı. Ab dest boz mak için git ti ği yer de, Hu nak de ni len 
has ta lı ğa ya ka lan dı. Pey gam ber efen di mi zin duâ bu yur ma sı ile ye-
ni den sıh ha te ka vuş tu. 

326) Vâkıdî, el-Megâzî, II, 996; İbni Asâkir, Târih-i Dımeşk, II, 36; Şemseddin Şâmî, 
Sübülü’l-Hüdâ, V, 443.

327) Vâkıdî, el-Megâzî, II, 1001; İbni Asâkir, Târih-i Dımeşk, II, 36.
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O sa bah su kap la rın da hiç su kal ma mış tı. Su suz luk tan her kes 
öle cek hâ le gel miş ti. Mü nâ fık lar bu nu fır sat bi lip; “Mu ham med ger-
çek ten pey gam ber ol say dı, duâ edip yağ mur yağ dı rır dı.” di ye fit ne 
çı kar ma ya yel ten di ler. Du rum Âlem le rin efen di si ne arz edil di ğin de, 
mü bâ rek el le ri ni kal dır dı lar ve Al la hü te âlâ ya yağ mur ih sân et me si 
için yal var dı lar. Sı cak ve bu lut suz bir ha va da der hal yağ mur bu lut-
la rı pey dâ ol du. Şid det li bir yağ mur baş la dı. Her kes kap la rı nı dol-
du ra rak ab dest alıp, hay van la rı su la dı. Yağ mur du rup bu lut lar da ğı-
lın ca yağ mu run yal nız or du nun üze ri ne yağ dı ğı gö rül müş tü. Sev gi li 
Pey gam be ri miz ve sa hâ bî ler tek bir ge tir di ler. Al la hü te âlâ ya hamd 
et ti ler. Mü nâ fık la ra da; “Ar tık bir öz rü nüz kal ma dı. Al la hü te âlâ ya ve 
Re sû lü ne îmân edin ve sâ lih bir müs lü man olun!...” de di ler. Fa kat 
ha yâ sız mü nâ fık lar; “Ne ol muş ki?... Bir bu lut ge çer ken yağ dı ve 
git ti!...”di ye kar şı lık ver di ler. 

Aç lık da son had di ne gel miş ti. Öy le ki, bir hur ma yı iki ki şi bö lü-
şür va zi ye te düş müş ler di. Şid det li sı ca ğa, çe ki len aç lık ve su suz lu-
ğa rağ men, Te bük’e yak la şıl mış tı. Ha bîb-i ek rem (sal lal la hü aley hi 
ve sel lem) efen di miz; “Ya rın in şâ al lah kuş luk vak tin de Te-
bük kay na ğı na va ra cak sı nız. Ben ge lin ce ye ka dar o su ya el 
uzat ma yınız” bu yur du lar. Er te si gün ora ya var dı lar. Kay na ğın su yu 
ol duk ça az dı. Sev gi li Pey gam be ri miz, o su dan, bir ka ba koy dur du lar 
ve içi ne mü bâ rek eli ni so kup duâ et ti ler. Son ra kay na ğa dök tü ler. 
Su lar bir an da ka ba rıp ço ğal dı. Otuz bin ki şi lik İs lâm or du su iç ti ği 
hâl de hiç ek sil me di. Son ra dan Fahr-i kâ inât efen di mi zin bir mû-
ci ze si olan bu su ile her ta raf su lan dı. O böl ge yem ye şil bir sah ra 
olup, be re ket ler le do lup taş tı. 

Re sûl-i ek rem efen di miz, şan lı Es hâ bı ile Te bük’e gel dik le rin-
de, Bi zans lı lar la, Âmi le, Lahm ve Cü zâm gi bi Hı ris ti yan laş tı rıl mış 
Arab ka bî le le rin den mü te şek kil Rum or du la rı nı kar şı la rın da bu la-
ma dı lar. Mû te’de üç bin mü câ hi de kar şı yüz bin ki şi lik Rum or du su 
mağ lûb ol muş tu. Şim di ise, kar şı la rın da otuz bin mü câ hid var dı ve 
ko mu tan la rı Kâ inâ tın efen di si idi. Rum lar sev gi li Pey gam be ri mi zin 
kah ra man Es hâ bı nı top la yıp gel di ği ni du yun ca, her bi ri ka ça cak yer 
ara mış lar dı. 

Re sû lul lah efen di miz, Es hâ bıy la is ti şâ re ede rek Te bük’ten öte 
git me di ler. Bu sı ra da o böl ge de otu ran bâ zı ka bî le ler ve dev let ler, 
İs lâm or du su nun gel di ği ni işit miş ler di. Kor ku la rın dan Pey gam ber 
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efen di mi ze bi rer hey’et gön de rip, ciz ye ver mek üze re emân di le di-
ler. Pey gam ber efen di miz, mer ha met bu yu rup, tek lif e ri ni ka bûl ey-
le di ve her bi riy le ay rı ay rı and laş ma mad de le ri ya zı la rak, em ni yet te 
ol duk la rı söy len di.

HAİN TU ZAK!
Peygamber efendiniz (aley hisselam) yir mi gü ne ya kın düş ma nı 

bek le di. Te bük’te Es hâb-ı ki râ mıy la ni ce soh bet ler edip, gö nül le ri ni 
nûr der â sı ile yı ka dı. Mü bâ rek kal bin den fış kı ran feyz ve be re ket-
le ri on la rın kalb le ri ne akıt tı. Yap tı ğı ben ze ri bu lun maz soh bet le rin-
den bi rin de bu yur du ki: “İn san la rın en iyi si ni ve şe ref i si ni si ze 
ha ber ve re yim mi?” Es hâb-ı ki râm; “Ve ri niz, yâ Re sû lal lah!” de-
di ler. Bu nun üze ri ne; “İn san la rın ha yır lı sı, atı nın ve ya de ve si-
nin sır tın da, yâ hut iki aya ğı nın üze rin de son ne fe si ne ka dar 
Al la hü te âlâ nın yo lun da ça lı şan kim se dir. İn san la rın kö tü sü 
de, Al la hü te âlâ nın Ki tâ bı nı oku yup on dan hiç fay da la na-
ma yan az gın kim se dir” bu yur du.

Şehîd lik hak kın da so ran bir kim se ye de; “Var lı ğı mı kud re ti 
elinde bu lun du ran Al la hü te âlâ ya ye mîn ede rim ki, şe hîd ler, 
kı yâ met gü nü, kı lıç la rı bo yun la rın da ası lı ola rak ge le cek ler. 
Nûr dan min ber le rin üze ri ne otu ra cak lar dır” bu yur du lar.( 328) 

Te bük’ten Me dî ne’ye dön mek için ha zır lık lar ya pıl dı ğı bir sı ra, 
aç lık tan da ya nı la ma ya cak hâ le ge len sa hâ bî ler, du rum la rı nı Pey-
gam ber efen di mi ze ar zet ti ler. Re sû lul lah efen di miz on la rın ar ta 
ka lan ye mek le ri ni bir de ri yay gı üze ri ne top lat tı. Bun lar kü çük bir 
ten ce re yi zor dol dur du. Ser ver-i âlem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) 
efen di miz, ab des ti ni tâ ze le yip iki re kat na maz kıl dı. Mü bâ rek el le-
ri ni açıp yi ye cek le rin be re ket li ol ma sı için duâ ey le di ler. Son ra Es-
hâ bı na, kab la rı nı ge tir me le ri ni em ret ti ler. Ko ca or du da hiçbir kab 
boş bı ra kıl ma ya cak şe kil de dol du rul du. Ay rı ca, bü tün mü câ hid ler 
do yun cu ya ka dar ye dik le ri hâl de, sof ra da ki yi ye cek le rin hiç ek sil-
me di ği gö rül dü. 

Mü câ hid ler, Te bük’ten ay rı lıp Me dî ne’nin yo lu nu tut muş lar dı. 
Bir ge ce mü nâ fık lar, iler de ki dar ge çit te, sev gi li Pey gam be ri mi ze 
tu zak ku rup öl dür mek üze re ara la rın da an laş tı lar ve pu su da bek-

328) Vâkıdî, el-Megâzî, II, 1018.
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le me ye baş la dılar. Pey gam ber efen di mizin de ve si nin yu la rı nı Am-
mâr bin Yâ ser haz ret le ri çe ki yor, ar ka sın da da Hazret-i Hu zey fe 
bin Ye mân ge li yor du. Mü nâ fık la rın an la şıp, sûikast ter tib et tik le-
ri ni Ceb râ il (aley his se lâm), ha ber ver di. Re sûl-i ek rem (sal lal la hü 
aley hi ve sel lem) efen di miz ora ya yak la şın ca, bu mü nâ fık gru bu 
yüz le ri ni mas ke le ye rek hü cû ma geç ti ler. Hazret-i Hu zey fe; “Ey Al-
la hü te âlâ nın düş man la rı!” di ye rek elin de ki so pa ile mü nâ fık la ra ve 
hay van la rı na vur ma ya baş la dı. Bu ba ğı rıp ça ğır ma dan kor kan on iki 
mü nâ fık, der hal as ker le rin ara sı na ka rış tı lar. Re sû lul lah efen di miz, 
on la rın isim le ri ni Hazret-i Hu zey fe’ye bil dir di ve baş ka la rı na söy le-
me me si ni ten bih et ti. 

Hâ di se yi işi te rek hu zû ra ge len Üseyd bin Hu dayr haz ret le ri, Pey-
gam ber efen di mi ze; “Ca nım sa na fe dâ ol sun yâ Re sû lal lah! On la rı 
ba na bil dir de baş la rı nı si ze ge ti re yim!” di ye rek çok yal var dı. Fa kat 
Re sû lul lah (sal lal la hü aley hi ve sel lem) mü saa de et me di.( 329)

MES CİD-İ DI RÂR
Ni hâ yet sev gi li Pey gam be ri miz ve kah ra man Es hâ bı, Bi zans lı-

la rın gö zü nü kor kut muş, mu kâ ve met le ri ni kır mış ola rak, nûr lu Me-
dî ne’ye yak laş mış lar dı. Kâ inâ tın sul tâ nı, Me dî ne’ye çok ya kın olan 
Zî-Evân de ni len yer de, Es hâ bı na ko nak la ma la rı nı em ret ti. Sa hâ bî ler 
din le nir ken bir kaç mü nâ fık, sev gi li Pey gam be ri mi ze ge lip, Mes cid-i 
Dı râr’a teş rif et me si ni is te di. 

Mes cid-i Dı râr, Ku bâ’da bu lu nu yor du. Re sû lul lah efen di mizin 
Me dî ne’ye hic re ti es nâ sın da Ku bâ’da yap tır dı ğı ilk mes ci din kar şı-
sı na, mü nâ fık lar ta ra fın dan ya pıl mış tı. Sev gi li Pey gam be ri miz, Es-
hâ bıy la Te bük’e gi der ken, mü nâ fık lar hu zû ra ge lip; “Yâ Re sû lal lah! 
Ye ni bir mes cid yap tık, teş rif edip bi ze na maz kıl dı rır mı sı nız?” di-
ye rek dâ vet et miş ler, fa kat se fer hâ lin de olan âlem le rin efen di si, 
na sîb olur sa Te bük’ten dö nüş te uğ ra ya bi le cek le ri ni bu yur muş lar dı. 

Mü nâ fık la rın mak sa dı; müs lü man ce mâ ati böl mek, ken di 
emel le ri ne âlet et mek, fit ne çı ka ra rak on la rı bi bir le ri ne dü şür-
mek ti. Hat tâ, Bi zans as ker le ri ni Me dî ne’ye dâ vet edip, bu mes ci-
de de po et tik le ri si lah lar la on la ra yar dım ede cek ler di. Pey gam ber 
efen di mi zin ora da na maz kıl ma sı nı sağ la mak la, Mes cid-i Dı râr’ın 

329) Vâkıdî, el-Megâzî, II, 1040.
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mu kad des bir yer ol du ğu in ti bâı hâ sıl ola cak tı. Böy le ce müs lü-
man lar ora da na maz kıl mak için bir bir le riy le ya rış ede cek ve gü yâ 
mü nâ fık la rın ağı na dü şe cek ler di!...

Ser ver-i âlem (sal lal la hü aley hi ve sellem) efen di miz, mü nâ fık-
la rın bu dâ ve ti ni ka bûl bu yur muş, git me ğe ka rar ver miş ti. Al la hü 
te âlâ Tev be sû re si nin 107-108. âyet-i ke rî me le ri ni gön de re rek işin 
iç yü zü nü bil dir di. Bu nun üze ri ne Âlem le rin efen di si, Mâ lik bin Duh-
şüm ile Âsım bin Adiy’e; “Şu, hal kı zâ lim olan mes ci de gi ri niz. 
Onu yı kı nız, ya kı nız” bu yur du lar. On lar ak şam ile yat sı ara sın da 
gi dip, bi nâ yı ate şe ver di ler. Son ra da yı kıp yer le bir et ti ler. Mü nâ fık-
lar dan hiç ses çık ma dı.( 330)

Pey gam ber efen di mi zin ve şan lı es hâ bı nın gel mek te ol du ğu nu 
işi ten Me dî ne li ler, der hal to par la nıp bü yük bir he ye can la kar şı la ma-
ya çık tı lar… 

Sev gi li Pey gam be ri mi zin Te bük se fe ri dö nü şün den iki ay son ra, 
mü nâ fık la rın ba şı Ab dul lah bin Übeyy öl dü. Bun dan son ra mü nâ fık-
la rın bir lik le ri bo zu lup da ğıl dı lar.( 331)

Böy le ce, sâ de ce mü nâ fık la rın de ğil, Ara bis tan’da müş rik le rin ve 
Ya hû di le rin de baş la rı ezil miş, İs lâ ma kar şı dur ma, en gel le me fa ali-
yet le ri sön dü rül müş ol du. 

VEDÂ HACCI 
İs lâm’ın beş şar tın dan bi ri olan Hac da, hic re tin do ku zun cu yı-

lın da farz kı lın dı. Nâ zil olan âyet-i ke rî me de bu y ru lu yor du ki: “Ora-
da (Kâ be ’de) apa çık alâ met ler, İb râ him’in ma kâ mı var dır. Kim 
ora ya gi rer se ta ar ruz dan emîn olur. Ona bir yol bu la bi len-
le rin (gü cü ye ten le rin) o Beyt’i hac (ve zi yâ ret) et me si, Al la hü 
te âlâ’nın in san lar üze rin de bir hak kı dır, far zı dır. Kim bu far-
zı in kâr eder se, şüp he siz ki, Al la hü te âlâ bü tün âlem ler den 
müs tag nî dir.”( 332)

Fah ri Âlem (sal lal la hü aley hi ve sellem) efen di miz, Al la hü te âlâ-
nın bu em ri ni Es hâ bı na bil dir di. O se ne Hazret-i Ebû Bekr’i üç yüz 

330) İbni Hişâm, es-Sire, II, 529; Vâkıdî, el-Megâzî, II, 1040; İbni Sa’d,  et-Tabakât, III, 
466, 549; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, IV, 306.

331) Beyhekî, Delâil-ün-nübüvve, II, 332; İbni Kesîr, es-Sire, IV, 74.

332) Âl-i İmrân sûresi, 3/97.
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ki şi lik bir kâ fi le ye hac emî ri tâ yin et ti. Bu kâ fi le de bu lu nan Es hâb-ı 
ki râm, Hazret-i Ebû Bekr’in emir li ğin de Mek ke’ye git ti. Bu sı ra da 
“Be râe” sû re si nin ilk âyet-i ke rî me le ri nâ zil ol du. Bu ra da mu âhe-
de hak kın da ki bâ zı hü küm ler bil di ril di. Sev gi li Pey gam be ri miz bu nu 
bil dir mek üze re Hazret-i Ali’yi de Mek ke’ye gön der di.( 333)

O za man Arap lar ara sın da yay gın olan bir ge le ne ğe gö re, bir 
an laş ma ya pı lır ve ya ya pıl mış bir ant laş ma bo zu lur sa, bu nu biz zat 
ya pan ve ya onun tâ yîn et ti ği bir ak ra bâ sı îlân eder di. Pey gam ber 
efen di miz, bu iş için Hazret-i Ali’yi Hac ka fi le si nin ar dın dan Mek-
ke’ye gön der di. Hazret-i Ali kâ fi le ye ye ti şip bir lik te Mek ke’ye gir di-
ler.( 334) 

Hazret-i Ebû Bekr bir hut be oku du ve hac ibâ de ti ni an lat tı. Es-
hâb-ı kî ram aley hi mür rıd vân, öğ re ti len esas la ra gö re hac yap tı lar. 
Hac ibâ de ti edâ edi lir ken, Hazret-i Ali  de Mi nâ’da “Cem re-i Aka be” 
de ni len yer de bir hut be oku du. Bu hut be sinde; 

“Ey in san lar! Be ni si ze Re sû lul lah gön der di” di ye rek sö ze baş la dı 
ve Be râe sû re si nin ilk âyet-i ke rî me si ni oku du. Bun dan son ra; “Ben 
si ze dört şe yi bil dir me ye memû rum” de di. Bu dört hu sus şun lar idi. 

1- Mü’min ler den baş ka hiç kim se Cen net’e gi re mez.

2- Bu se ne den son ra hiç bir müş rik, Kâ be’ye yak la şa ma ya cak.

3- Hiç bir kim se Kâ be’yi çıp lak ta vâf et me ye cek. (O za manlarda 
müş rik ler Kâ be’yi çıp lak ol duk la rı hal de ta vâf eder ler di.)

4- Her ki min Re sû lul lah ile and laş ma sı var sa, müd de ti bi tin ce ye 
ka dar mû te ber ola cak. Bu nun dı şın da ki le re dört ay müh let ta nın-
mış tır. Bun dan son ra hiç bir müş rik için ahd ve hi mâ ye yok tur.

O gün den son ra hiç bir müş rik, Kâ be’ye gel me di ve hiç kim se 
çıp lak ola rak Kâ be’yi ta vâf et me di. Bu hu sus lar bil di ril dik ten son ra, 
müş rik ler den ço ğu Müs lü man ol du. Hac fa rî za sı ye ri ne ge ti ril dik ten 
son ra, Hazret-i Ebû Bekr ve Hazret-i Ali, yan la rın da ki Es hâb-ı ki râm 
ile Me dî ne’ye dön dü ler.

Hic re tin onun cu yı lın da İs lâ mi yet bü tün Arab ya rı ma da sı na ya-
yıl dı. Ara bis tan’ın her ta ra fın dan in san lar Me dî ne’ye ge li yor; Müs lü-

333) Kettânî, et-Terâtîbü’l-idâriyye, I, 256.

334) Buhârî, “Megâzî”, 68; “Cizye”, 16; İbni Hişâm, es-Sire, IV, 545-546; İbni Sa’d,  et-
Tabakât, II, 169; el-Kilâ’î, el-İktifâ, II, 409; Kettânî, et-Terâtîbü’l-idâriyye, I, 256.
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man ol mak la şe ref en mek, ebe dî sa âde te ka vuş mak için bir bir le riy-
le ya rış edi yor lar dı. Ar tık Ara bis tan’da Müs lü man la ra kar şı ko ya cak 
hiç bir kuv vet kal ma mış, İs lâ mi yet her ta ra fa hâkim ol muş tu. Sâ de-
ce bâ zı Ya hu di ve Hı ris ti yan ka bî le le ri Müs lü man ol ma mış tı. 

Sev gi li Pey gam be ri miz hic re tin onun cu yı lın da, Hâ lid bin Ve lîd’i 
dört yüz mü câ hid ile Ye men ci vâ rın da bu lu nan Hâ ris bin Ka’bo ğul-
la rı nı İs lâ ma dâ vet et mek üze re gön der di. Ha lid bin Ve lîd haz ret le ri 
Re sû lul lah efen di mi zin em ri üze ri ne bu ka bî le yi üç gün üst üs te 
İs lâ ma dâ vet et ti. On lar  da dâ ve te icâ bet ede rek müs lü man ol du lar. 
Yi ne bu yıl da Re sûl-i ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz, 
Nec rân lı Hı ris ti yan lar la sulh and laş ma sı yap tı. Bun lar dan bâ zı la rı 
da ha son ra ken di lik le rin den müs lü man ol du. Ay nı yıl Hazret-i Ali 
de, Es hâb-ı ki râm dan üç yüz ki şi ile bir lik te, Ye men’de bu lu nan 
Med lec ka bî le si ni İs lâm’a dâ vet et mek için gön de ril di. Ön ce kar şı 
çık ma la rı na rağ men, da ha son ra müs lü man ol du lar. Pey gam ber 
efen di miz, bu se ne, İs lâm’ın ya yıl dı ğı bü tün bel de le re vâ li ler ve 
ze kât top la mak üze re gö rev li ler (âmil, sâi) gön der di.( 335) 

Hic re tin onun cu se ne sin de Pey gam ber efen di miz, hac için ha-
zır la nıp Me dî ne’de ki müs lü man la ra da hac için ha zır lan ma la rı nı 
emir bu yur du. Me dî ne dı şın da bu lu nan la ra da ha ber gön der di. Bu-
nun üze ri ne bin ler ce müs lü man Me dî ne’de top lan dı. Ha zır lık lar ta-
mam la nın ca, sev gi li Pey gam be ri miz Zil ka’de ayı nın 25. gü nü kırk 
bin ki şi lik bir ka fi le ile öğ le na ma zın dan son ra Me dî ne’den ha re ket 
et ti. Ser ver-i kâ inât efen di miz; “Ey Al la hım! Bu nu ba na, için de 
ri yâ, gös te riş ve şöh ret bu lun ma yan meb rûr ve mâk bul bir 
hac kıl” di ye rek duâ ey le di. İh râ ma gi rip, Ceb râ il (aley his se lâm)
ın ha ber ver me si ile yük sek ses le, tel bi ye ge tir me ye baş la dı. Bu na 
eshâb-ı ki râm da ka tı lın ca, yer gök tel bi ye ni dâ la rı ile in le me ye 
baş la dı. “Leb beyk! Al la hüm me leb beyk! Leb beyk! Lâ şe rî ke le ke 
leb beyk! İn nel ham de ven ni’me te le ke vel mül ke lâ şe ri ke lek!...” 

Sev gi li Pey gam be ri miz, ke sil mek üze re 100 kur ban lık de ve gö-
tür dü. 10 gün sü ren yol cu luk tan son ra, Zil hic ce’nin 4.gü nü Mek-
ke’ye var dı lar. Ye men’den ve di ğer bel de ler den hac yap mak üze-
re ge len le rin de ka tıl ma sıy la, müs lü man la rın sa yı sı 124 bi ni aş tı. 
Sev gi li Pey gam be ri miz, zil hic ce nin 8. gü nü Mi na’ya, 9. Are fe gü nü 

335) Vâkıdî, el-Megâzî, II, 974, İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 160; İbni Asâkir, Târih-i Dı-
meşk, XVIII, 23.
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Ara fat’a git ti ler. Ara fat vâ di si nin or ta sın da öğ le den son ra, Kus vâ 
adın da ki de ve si nin üs tün de, Ve dâ Hut be si ni oku yup eshâb-ı ki râm 
ile ve dâ laş tı lar.( 336)

VE DÂ HUT BE Sİ
Ey in san lar! 
Sö zü mü iyi din le yi niz! Bil mi yo rum, bel ki bu se ne den son-

ra si zin le bu ra da ebe dî ola rak bir da ha bir le şe me ye ce ğim.
İn san lar! Bu gün le ri niz na sıl mu kad des bir gün ise, bu 

ay la rı nız na sıl mu kad des bir ay ise, bu şeh ri niz (Mek ke) na-
sıl mü bâ rek bir şe hir ise, can la rı nız, mal la rı nız, na mûs la rı-
nız da öy le mu kad des tir. Her tür lü te câ vüz den ko run muş tur.

Es hâ bım! Ya rın Rab bi ni ze ka vu şa cak sı nız ve bu gün kü 
her hâl ve ha re ke ti niz den mu hak kak so ru la cak sı nız. Sa kın 
ben den son ra es ki sa pık lık la ra dö nüp de bir bi ri ni zin boy nu-
nu  vur ma yı nız! Bu va si ye ti mi bu ra da bu lu nan lar bu lun ma-
yan la ra bil dir sin! Ola bi lir ki bil di ri len kim se, bu ra da bu lu-
nup işi ten den da ha iyi an la ya rak mu hâ fa za et miş olur. 

Es hâ bım! Ki min ya nın da bir emâ net var sa onu sa hi bi ne 
ver sin! Fâ izin her çe şi di kal dı rıl mış tır. Aya ğı mın al tın da dır. 
Lâ kin bor cu nu zun as lı nı ver me niz ge re kir. Ne zulm edi niz, 
ne de zul me uğ ra yı nız. Al la hü te âlâ nın em riy le, fâ iz ci lik ar-
tık ya sak tır. Câ hi liy yet ten kal ma bu çir kin âde tin her tür lü-
sü aya ğı mın al tın da dır. İlk kal dır dı ğım fâ iz  de Ab dül mut ta-
lip’in oğ lu (am cam) Ab bâs’ın fâ izi dir. 

Es hâ bım! Câ hi li yet dev rin de gü dü len kan dâ vâ la rı da ta-
mâ men kal dı rıl mış tır. Kal dır dı ğım ilk kan dâ vâ sı Ab dül mut-
ta lib’in to ru nu (am ca moğ lu) Re bîa’nın kan dâ vâ sı dır.

Ey in san lar! Harb ede bil mek için ha ram ay la rın yer le ri-
ni de ğiş tir mek, şüp he siz ki, kü für de çok ile ri git mek tir. Bu, 
kâ fir le rin ken di si ile da lâ le te dü şü rül dük le ri bir şey dir. Bir 
se ne, he lâl ola rak ka bûl et tik le ri (bir ayı), öbür se ne ha ram 
ola rak îlân eder ler. Ce nâb-ı Hakk’ın he lâl ve ha ram kıl dık la-
rı nın sa yı sı na uy dur mak için bu nu ya par lar. On lar, Al la hü te-
âlâ nın ha ram kıl dı ğı nı he lâl, he lâl kıl dı ğı nı da ha ram eder ler. 

336) Buhârî, “Hac”, 95; İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 173; İbni Kesîr, es-Sire, IV, 617.
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Hiç şüp he yok ki, za man Al la hü te âlâ nın ya rat tı ğı gün de-
ki şe kil ve ni zâ mı na dön müş tür. 

Ey in san lar! Bu gün şey tan, si zin şu top rak la rı nız da ye ni-
den te’sir ve hâ ki mi ye ti ni kur ma gü cü nü ebe dî sû ret te kay-
bet miş tir. Fa kat siz; bu kal dır dı ğım şey ler dı şın da, kü çük 
gör dü ğü nüz iş ler de ona uyar sa nız bu onu mem nûn ede cek-
tir. Dî ni ni zi ko ru mak için bun lar dan da sa kı nı nız! 

Ey in san lar! Ka dın la rın hak la rı nı gö zet me ni zi ve bu hu sus-
ta Al la hü te âlâ dan kork ma nı zı tav si ye ede rim. Siz, ka dın la rı, 
Al la hü te âlâ nın emâ ne ti ola rak al dı nız; on la rın nâ mus la rı nı 
ve if et le ri ni Al la hü te âlâ adı na söz ve re rek he lâl edin di niz. 
Si zin ka dın lar üze rin de hak kı nız; on la rın da si zin üze ri niz de 
hak la rı var dır. Si zin ka dın lar üze rin de ki hak kı nız; on la rın, âi le 
mah re mi ye ti ni zi, si zin hoş lan ma dı ğı nız hiçbir kim se ye çiğ-
net me me le ri dir. Eğer râ zı ol ma dı ğı nız her han gi bir kim se yi 
âi le yu va nı za alır lar sa, on la rı ha fif çe dö ğüp sa kın dı ra bi lir si-
niz. Ka dın la rın da si zin üze ri niz de ki hak la rı, meş rû bir şe kil-
de, her tür lü yi yim ve gi yim le ri ni te’min et me niz dir.

Ey mü’min ler! Si ze bir emâ net bı ra kı yo rum ki, ona sı-
kı sa rıl dık ça, yo lu nu zu hiç şa şır maz sı nız. O emâ net, Al la-
hü te âlâ nın ki tâ bı Kur’ân-ı ke rîm dir. (Baş ka ri vâ yet ler de; “ 
Sün ne tim” ve “Ehl-i bey tim” di ye de bil di ril miş tir.)

Ey Mü’min ler! Sö zü mü iyi din le yi niz ve iyi mu hâ fa za edi-
niz! Müs lü man, müs lü ma nın kar de şi dir ve böy le ce bü tün 
müs lü man lar kar deş tir. Din kar de şi ni ze âid olan her han gi 
bir hak ka te câ vüz, baş ka sı na he lâl de ğil dir. Me ğer ki gö nül 
hoş lu ğuy la ken di si ver miş ol sun. 

Es hâ bım! Nef si ni ze (ken di ni ze) zul met me yi niz. Ken di ni-
zin de üze ri niz de hak kı var dır. 

Ey in san lar! Al la hü te âlâ her hak sâ hi bi ne hak kı nı 
(Kur’ân-ı ke rîm de) ver miş tir. Vâ ri se, va si ye te lü zum yok tur. 
Ço cuk ki min dö şe ğin de doğ muş sa, ona âit tir. Zi nâ eden 
için mah rû mi yet var dır. Ba ba sın dan baş ka sı na âit soy id diâ 
eden soy suz, yâ hud efen di sin den baş ka sı na in ti sâ ba kal kan 
nan kör, Al la hü te âlâ nın ga zâ bı na, me lek le rin ve bü tün müs-
lü man la rın lâ ne ti ne uğ ra sın! Ce nâb-ı Hak, bu gi bi in san la rın 
ne töv be le ri ni, ne de adâ let ile şe hâ det le ri ni ka bûl eder. 
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Ey in san lar! Rab bi niz bir dir. Ba ba nız da bir dir; he pi niz 
Âdem’in ço cuk la rı sı nız. Âdem ise top rak tan dır. Al lah ka-
tın da en kıy met li niz, tak vâ sı çok ola nı nız dır. Ara bın Arab 
ol ma ya na bir üs tün lü ğü yok tur. Üs tün lük an cak tak vâ ile dir.  
Ey in san lar! Ya rın be ni siz den so ra cak lar, ne di ye cek si niz?...

Es hâb-ı ki râm; “Al la hü te âla nın dî ni ni teb liğ et tin. Va zi fe ni ye ri-
ne ge tir din. Bi ze va si yet ve na sî hat te bu lun dun, di ye şe hâ det ede-
riz” de di ler. 

Bu nun üze ri ne Re sûl-i ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen-
di miz, mü bâ rek şe hâ det par ma ğı nı kal dı ra rak ce mâ at üze ri ne in dir-
di ler ve; “Şâhid ol yâ Rab! Şâhid ol yâ Rab! Şâhid ol yâ Rab!” 
bu yur du lar. 

Sev gi li Pey gam be ri miz, Ve dâ Hut be si’ni oku du ğu gün, Mâ ide 
sû re si nin; “Bu gün dî ni ni zi si zin için ik mâl ey le dim. Üze ri ni-
ze olan nî me ti mi ta mam la dım ve si ze din ola rak İs lâ mi yet’i 
ver mek le râ zı ol dum…” me âlin de ki 3. âyet-i ke rî me si nâ zil ol du. 
Pey gam ber efen di miz, bu âyet-i ke rî me yi, Es hâb-ı ki râ ma oku yun-
ca Hazret-i Ebû Bekr ağ la ma ya baş la dı. Es hâb-ı ki râm, ağ la ma sı nın 
se be bi ni so run ca; “Bu âyet-i ke rî me , Re sû lul lah’ın ve fâ tı nın ya kın 
ol du ğu na de lâ let edi yor. Onun için ağ lı yo rum” bu yur du.( 337)

Re sû lul lah efen di miz Mek ke’de 10 gün ka lıp, Ve dâ Hac cı nı 
yap tı ve Ve dâ ta vâ fı nı ya pa rak Me dî ne’ye dön dü. Ve dâ hac cın dan 
son ra, Es hâb-ı ki râm gel dik le ri yer le re gi dip, Re sû lul lah‘ın bil dir di ği 
ve em ret ti ği şey le ri ora lar da an lat tı lar.

Hic re tin onun cu yı lın da vu kû bu lan bir hâ di se de, Pey gam berlik 
id di âsın da bu lu nan ya lan cı la rın or ta ya çık ma sı dır. Bun lar dan bi ri-
si Ye men’de or ta ya çı kan Es ved-i An sî’dir. Sev gi li Pey gam be ri mi-
zin em ri üze ri ne Es ved-i An sî, Ye men’ de ki Müs lü man lar ta ra fın dan 
evin de öl dü rül dü.. (Di ğe ri Mü sey le met-ül Kez zâb’dır. Pey gam ber 
efen di mi zin ve fâ tın dan son ra Hazret-i Ebû Bekr, Mü sey le me üze-
ri ne Hâ lid bin Ve lîd ku man da sın da bir or du gön der di. Mü sey le me, 
Vah şi (ra dı yal la hü anh) ta ra fın dan öl dü rül dü).( 338)

337) İbni Hişâm, es-Sire, II, 603; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, IV, 383.

338) Vâkıdî, el-Megâzî, II, 863; Taberânî, el-Mu’cemü’l Kebîr, XXII, 36; Safedî, el-Vâfî, 
V, 392; İbni Asâkir, Târih-i Dımeşk, LXII, 404.
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VEFÂTI
Hic re tin on bi rin ci se ne si idi. Ceb râ il (aley his se lâm), bu se ne gel-

di ğin de sev gi li Pey gam be ri mi ze, Kur’ân-ı ke rî mi iki de fâ baş tan so na 
oku du. Hâl bu ki, da ha ön ce ki yıl lar da Kur’ân-ı ke rî mi bir de fâ oku-
muş tu. Ser ver-i âlem (sal lal la hü aley hi ve sellem) efen di miz, Ceb râ il 
(aley his se lâm)ın, en son teb lîğ et ti ği “Al la hü te âlâ nın yar dı mı ve 
za fer gü nü ge lip, in san la rın, Al la hü te âlâ nın dî ni ne (İs lâ mi-
yet’e) akın akın gir dik le ri ni gö rün ce, Rab bi ni hamd ile tes bîh 
et! O’ndan af di le! Çün kü O, tev be le ri dâ imâ ka bûl eder.” 
me âlin de ki Nasr sû re si ni din le dik ten son ra; “Yâ Ceb râ il! İçim den, 
ölü mü mün yak laş tı ğı nı du yu yo rum” bu yur du. Bu nun üze ri ne 
Ceb râ il (aley his se lâm), şu âyet-i ke rî me le ri oku du, me âlen: “Âhı ret, 
se nin için dün yâ dan da ha ha yır lı dır. Rab bin sa na râ zı ol dum 
de yin ce ye ka dar her is te di ği ni ve re cek.”( 339)

Sev gi li Pey gam be ri miz, o gün Me dî ne’de bu lu nan bü tün Es-
hâb-ı ki râ mı nın, öğ le na ma zın da mes cid de top lan ma la rı için ha ber 
gön der di. Ser ver-i âlem efen di miz, na ma zı kıl dır dık tan son ra, bir 
hut be irâd et ti ler. Bu öy le bir hut be idi ki, din le yen bü tün kalb ler 
ür per miş, göz ler den yaş lar bo şan mış tı. Da ha son ra; “Ey in san lar! 
Si zin Pey gam be ri niz ola rak be ni na sıl bul du nuz” bu yu run ca, 
Es hâb-ı ki râm; “Yâ Re sû lal lah! Al la hü te âlâ, sa na bi zim ta ra fı mız-
dan bol bol ha yır lar ih sân bu yur sun. Sen, bi zim için çok şef ât li bir 
ba ba, na sî hat te bu lu nan şef ât li bir kar deş gi biy din. Al la hü te âlâ-
nın sa na lüt fet ti ği Pey gam ber lik va zi fe si ni ye ri ne ge tir din. Vah ye-
di len le ri bi ze ulaş tır dın. Rab bi nin yo lu na, İs lâm’a hik met ile, gü zel 
na sî hat ile dâ vet et tin, ça ğır dın. Al la hü te âlâ sa na en gü zel ve en 
yük sek kar şı lık lar ver sin” de di ler. 

Pey gam ber efen di miz; “Ey mü’min ler! Al lah aş kı na ki min 
ben de hak kı var sa, kalk sın gel sin, kı yâ met ten ön ce bu ra da 
al sın” bu yur du lar. Fa kat, hak kı nı al mak için kal kıp ge len ol ma dı. Re-
sû lul lah efen di miz, ikin ci ve üçün cü de fâ lar da Al la hü te âlâ nın adı nı 
ana rak; ”Hak kı olan gel sin al sın” bu yur du. Bu nun üze ri ne Es hâb-ı 
ki râm dan pîr-i fâ nî olan Hazret-i Ukâ şe kalk tı. Re sû lul lah’ın hu zû ru-
na var dı. Son ra; “Anam-ba bam sa na fe dâ ol sun yâ Re sû lal lah! Te bük 
ga zâ sın da se nin le be ra ber dim. Te bük’ten ay rıl dı ğı mız sı ra da be nim 

339) Duha sûresi, 93/ 4-5.
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de vem le, si zin ki yan ya na gel miş ler di. Ben de vem den in dim. Sa na 
yak laş tım. Mak sa dım se nin mü bâ rek vü cû du nu öp mek ti, o za man 
kam çı ile sır tı ma vur muş tun. Ni çin vur du ğu nu bil mi yo rum” de di.

Pey gam ber efen di miz; “Yâ Ukâ şe! Al la hü te âlâ se ni, Re sû-
lü nün kas ten vur ma sın dan mu hâ fa za ey le sin. Yâ Bi lâl! Kı-
zım Fâ tı ma’nın evi ne git. O kam çı yı ba na ge tir” di ye em ret ti. 
Hazret-i Bi lâl, mes cid den çık tı. Eli ni ba şı na koy muş, “Re sû lul lah 
ken di si ne kı sas yap tı ra cak!” di ye hay ret ler içe ri sin de kal mış tı. Eve 
va rın ca ka pı yı ça lıp; “Ey Re sû lul lah’ın ke rî me si! Ba na Re sû lul la hın 
kam çı sı nı ver!” de yin ce Hazret-i Fâ tı ma vâ li de miz; “Yâ Bi lâl! Şim di 
ne hac za mâ nı, ne de ga zâ! Ba bam kam çı yı ne ya pa cak?” di ye sor-
du. Hazret-i Bi lâl: “Ey Fâ tı ma! ha be rin yok mu? Re sû lul lah’a onun la 
kı sas ya pı la cak!” de di. 

Fâ tı ma vâ li de miz; “Yâ Bi lâl! Re sû lul lah’tan kı sas ile hak kı nı al ma-
ya ki min gön lü râ zı olur? Mâ dem ki is te di ve re yim. Fa kat Ha san ve 
Hü se yin’e söy le, hak kı nı kim ala cak sa, kı sa sı ken di le ri ne yap tır sın lar. 
O zât, hak kı nı on lar dan al sın. Sa kın Re sû lul lah’a kı sas yap tır ma sın-
lar” di ye Hazret-i Bi lâl’e sı kı ca ten bih et ti. Hazret-i Bi lâl mes ci de 
gel di ve kam çı yı Re sû lul lah efen di mi ze, O da Hazret-i Ukâ şe’ye ver di. 

Ebû Bekr ve Ömer bu du ru mu gö rün ce; “Ey Ukâ şe! İş te biz ya-
nın da ha zı rız, hak kı nı biz den al. Ne olur, Re sû lul lah’dan al ma!” di ye 
yal var dı lar. Bu nun üze ri ne Pey gam ber efen di miz Hazret-i Ebû Bekr’e; 
“Ey Ebû Bekr! Sen bı rak, çe kil ara dan. Ey Ömer! Hay di sen 
de çe kil. Al la hü te alâ, si zin yük sek de re ce ni zi bil mek te dir” 
bu yur du. Son ra Hazret-i Ali kalk tı; “Ey Ukâ şe! Re sû lul lah’a vur ma na, 
gön lüm ra zı ol mu yor, iş te sır tım ve kar nım, Gel hak kı nı ben den al, 
is ter sen yüz ker re vur. Fa kat Re sû lul lah’a do kun ma!” de yin ce, Pey-
gam ber efen di miz; “Ey Ali! Sen de otur. Al la hü te âlâ, se nin de 
yük sek mer te be ni, du ru mu nu bil mek te dir” bu yur du. Bu de fa 
Hazret-i Ha san ile Hü seyin kalk tı lar; “Ey Ukâ şe! Sen de bi li yor sun ki, 
biz Re sû lul lah’ın to run la rı yız. Onun için bi ze kı sas, Re sû lul lah’a kı sas 
de mek tir. Hak kı nı biz den al, ne olur Re sû lul lah’a vur ma!” de yin ce, 
Pey gam ber efen di miz, on la ra; “Siz de otu ru nuz, ey iki gö zü mün 
neş’ele ri” bu yur du lar. Son ra; “Ey Ukâ şe! Gel vur!” bu yur du lar. 

Ukâ şe; “Yâ Re sû lal lah! Sen ba na vur du ğun za man be nim vü cû-
dum açık tı” de yin ce, sev gi li Pey gam be ri miz mübârek sır tı nı aç tı. 
Bu sı ra da Es hâb-ı ki râm dan hıç kı rık lar du yul du; “Yâ Ukâ şe! Re sû-
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lul lah’ın mübârek sır tı na vu ra cak mı sın?” de di ler. Her kes üzün tü 
içe ri sin de bek le şi yor du. Hazret-i Ukâ şe, Re sû lul lah efen di mi zin 
mü bâ rek sır tın da ki Pey gam ber lik müh rü nü gö rün ce, bir den bi re; 
“Anam-ba bam sa na fe dâ ol sun yâ Re sû lal lah! Hak kı nı al mak için, 
se nin o mü bâ rek sır tı na vur ma ya, sa na kı sas yap ma ya ki min gü cü 
ye ter, bu na kim ce sa ret ede bi lir?” di ye rek, Kâ ina tın sul tâ nı nın mü-
bâ rek mühr-i nü büv ve ti ni öpü ver di. Bu nun üze ri ne Re sûl-i ek rem 
(sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz ona; “Ha yır, ya vu ra cak-
sın, yâ hud af e de cek sin” bu yu run ca, Ukâ şe haz ret le ri; “Ca nım 
sa na fe dâ ol sun yâ Re sû lal lah! Af et tim. Aca ba Al la hü te âlâ da be ni 
kı ya met gü nün de af e der mi?” de di. 

Pey gam ber efen di miz; “Kim, be nim Cen net’te ki ar ka da şı mı 
gör mek is ter se, bu pîr-i fâ nî ye (ih ti ya ra) bak sın” bu yur du lar. 
Re sû lul lah efen di mi zin bu mü bâ rek sö zü nü du yan Es hâb-ı ki râm, 
onun iki gö zü ara sın dan öp me ye baş la dı. Hep si; “Ne mut lu sa na, ne 
mut lu sa na! Ey Ukâ şe! Re sû lul lah ile be ra ber ol ma nın hür me ti ne, 
Cen net’te yük sek de re ce le re ka vuş tun” di yor lar dı.( 340)

Sa fer ayı nın son gün le riy di. Âlem le rin efen di si (sal lal la hü aley-
hi ve sel lem), ku zey de ki Bi zans im pa ra tor lu ğu nu, müs lü man lar için 
bü yük bir teh li ke ol ma dan ön ce tek rar İs lâm’a dâvet et mek, ka bûl 
et mez ler se on la rla  har bet mek ve İs lâm Dev le ti’nin em ri ne sok mak 
is ti yor du. Bu se bep le Rum lar la mu ha re be et mek üze re kah ra man 
Es hâ bı nın ha zır lan ma sı nı emir bu yur du lar. 

Es hâb-ı ki râm ha zır lık yap mak için da ğıl dı. Re sûl-i ek rem efen-
di miz, Hazret-i Üsâ me bin Zeyd’i ça ğır dı lar; “Ey Üsâ me! Şam’a, 
Bel kâ sı nırı na, Fi lis tin’de ki Da rum’a, ba ba nın şe hîd edil di ği 
ye re ka dar, Al la hü te âlâ nın is miy le ve be re ke tiy le git. On la-
rı at la ra çiğ net. Se ni, bu or du ya baş ku man dan tâ yin et tim. 
Üb nâ lı la rın üze ri ne an sı zın va rıp, üzer le ri ne şim şek gi bi 
sal dır. Va ra ca ğın ye re ha ber ulaş ma ya cak şe kil de hız lı git. 
Ya nı na kı la vuz la rı alıp, ca sus ve göz cü le ri önün den iler let, 
Al la hü te âlâ za fer ih sân eder se, on la rın ara sın da az kal” 
bu yur du lar. Cürf’te ka rar gâh kur ma la rı nı emir bu yu rup, mü bâ rek el-
le riy le san ca ğı bağ la ya rak teslîm et ti ler.( 341) 

340) Taberânî, el-Mu’cemü’l Kebîr, III, 58; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, VIII, 318.

341) Vâkıdî, el-Megâzî, III, 1117; İbni Asâkir, Târih-i Dımeşk, II, 46; Süheylî, Ravzü’l-
ünüf, IV, 384.
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Mes cid de min be re çık tı lar; “Ey Es hâ bım! Üsâ me’nin ba ba sı 
Zeyd, ku man dan lı ğa na sıl lâ yık ve be nim ka tım da na sıl en 
sev gi liy se, on dan son ra, oğ lu Üsâ me de ku man dan lı ğa öy le 
lâ yık tır. Üsâ me, be nim ka tım da in san la rın en sev gi li le rin-
den dir” bu yur du. 

Hazret-i Üsâ me’nin ku man da sı al tın da, sa va şa gi decek le rin 
ara sın da; Hazret-i Ebû Bekr, Hazret-i Ömer, Hazret-i Ebû Ubey de 
bin Cer rah, Hazret-i Sa’d bin Ebî Vak kâs gi bi Es hâ bın ile ri ge len le ri 
de var dı.

Fa kat er te si gün, Kâ ina tın sul tâ nı ani den has ta lan dı ğı için, or-
du nun git me si Pey gam ber efen di mi zin âhire te ir ti hâ lin den son ra ya 
kal mış tı. Sev gi li Pey gam be ri miz, şid det li sıt ma ya ya ka lan mış lar dı. 
Git tik çe ate şi ar tı yor, has ta lık şid det le ni yor du. Ağ rı la rı nın azal dı-
ğı bir ge ce ya rı sı, ya ta ğın dan kalk tı lar. Gi yi ne rek git me ye ha zır lan-
dı lar. Bu nu gö ren Hazret-i Âi şe vâli de miz; “Anam-ba bam, ca nım 
sa na fe dâ ol sun yâ Re sû lal lah! Ne re ye gi di yor su nuz?” di ye sor du; 
Ser ver-i âlem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz; “Bâ kî kab-
ris tan lı ğın da med fûn bu lu nan lar için is tiğfar et mek üze re 
emir al dım. Ora ya gi di yo rum” bu yur du. Ya nı na Ebû Mü vey hib ile 
Ebû Râ fi’yi ala rak git ti ler. Me zar lık ta uzun uzun duâ edip, on la rın af 
ve mağ fi re ti için Al la hü te âlâ ya yal var dı lar. 

Pey gam ber efen di mi zin bu ıs rar lı yal var ma sı kar şı sın da, ya nın da 
bu lu nan sa hâ bî ler; “Biz de, şim di bu ra da med fûn bu lun say dık da, 
Re sû lul lah efen di mi zin bu du âsı na maz har ol mak la şe ref en sey dik!” 
de di ler. Sev gi li Pey gam be ri miz, Ebû Mü vey hib’e dö ne rek; “Ey Ebû 
Mü vey hib! Ben, dün yâ ha zî ne le ri ile âhi ret nîmet le ri ni seç-
me de ser best bı ra kıl dım. İs ter sen dün yâ da bâ ki ol, son ra 
Cen net’e git, is ter sen Li kâ ul lah (Al la hü te âlâ ya ka vuş mak) hâ-
sıl olup Cen net’e gir de di ler. Ben, Li kâ ul la hı ve son ra Cen-
net’i seç tim” bu yur du.

Bir gün de, Uhud’da bu lu nan şe hîd ler için mağfiret di le mek 
üze re yo la çık tı lar. On lar için, Al la hü te âlâ ya uzun uzun yal va ra rak 
duâ ey le di ler. Son ra mes ci de ge lip Es hâb-ı ki râ ma; “Ben, si zin 
Kev ser ha vu zu na en ön ce ka vu şa nı nız, kar şı la ya nı nız ola-
ca ğım. Si zin le bu luş ma ye ri miz ora sı dır... Ben, si zin için, 
ben den son ra müş rik li ğe dö ner si niz di ye kork mam. An cak 
dün yâ ya ka pı lır, onun için bir bi ri ni zi kıs ka nır, bir bi ri ni zi öl-
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dü rür sü nüz. Ne tî ce de siz den ön ce ki le rin yok olup git tik le ri 
gi bi, siz de, yok olur gi der si niz di ye kor ka rım...” bu yur du lar. 
Son ra sa adet hâ ne le ri ni teş rif et ti ler.

Has ta lık la rı ağır laş mış tı. Mü bâ rek ha nı me fen di le ri, sev gi li Pey-
gam be ri mi zin, Hazret-i Âi şe vâli de mi zin evin de kal ma la rı nı, ken di 
hak la rı nı ona ter cih et tik le ri ni bil dir di ler. Zev ce-i mu tah ha ra la rı nın 
bu fe dâ kâr lık la rı na mem nûn olup, hep si ne duâ et ti ler ve on dan son-
ra ki gün le ri ni Hazret-i Âi şe vâ li de mi zin evin de ge çir me ye baş la dı lar.

Re sûl-i ek rem (sal lal lahü aley hi ve sel lem) efen di mi zin, ate şi çok 
art mış tı. Ate şin şid detin den ya ta ğın da, bir ta raf an di ğer ta ra fa dön-
mek mec bu ri ye tin de ka lı yor du. O hâl de iken, Es hâb-ı ki râm, zi yâ re te 
gi di yor, Efen di mi zin çek ti ği şid det li sı kın tı ya zi yâ de siy le üzü lü yor-
lar dı. Ebû Sa’îd-i Hud rî an lat tı ki: “Re sû lul lah’ın mü bâ rek huzûru na 
git miş tim. Üze rin de ka di fe bir ör tü bu lu nu yor du. Sıt ma nın sı cak lı ğı 
ör tü den dı şa rı çı kı yor, ha râ ret ten eli mi zi ör tü ye do kun du ra mı yor duk. 
Hay re ti mi zi ve üzün tü mü zü gö ren Re sû lul lah efen di miz; 

“En şid det li be lâ, pey gam ber le re olur. Bu na rağ men pey-
gam be rin be lâ la ra se vin me si, si zin, ve ri len ih sân la ra se vin-
me niz den da ha faz la dır” bu yur du.

Üm mü Bişr bin Be râ an lat tı: “Re sû lul lah’ın ziyâ re ti ne git miş tim. 
Mü bâ rek vü cû du ateş gi bi ya nı yor du. “Ca nım sa na fe dâ ol sun yâ 
Re sû lal lah! Ben, hiçbir za man böy le şid det li bir has ta lık gör me-
dim!...” de dim. Bu yur du lar ki: “Ey Üm mü Bişr! Sıt ma nın şid det-
li ol ma sı, se va bı mın çok ol ma sı için dir. Bu has ta lık, Hay-
ber’de tat mış ol du ğum ze hir li etin ese ri dir. O etin acı sı nı 
her za man du yar dım. O gün ye di ğim ze hir, şim di eb he ri mi 
(yâ ni aort da ma rı mı) ko par mak ta dır” bu yur du.( 342)

Sev gi li Pey gam be ri miz, Ab dul lah bin Mes’ûd haz ret le ri ne de 
bu yur du ki: “Has ta lı ğa tu tu lan hiçbir müs lü man yok tur ki, Al-
la hü te âlâ, onun ha tâ ve gü nah la rı nı, ağa cın yap rak la rı dö-
kül dü ğü gi bi dök me sin!”( 343)

Has ta lık gün den gü ne şid det le ni yor du. Es hâb-ı ki râm bu du ru-

342) İbni Hişâm, es-Sire, II, 337; Vâkıdî, el-Megâzî, II, 678; Taberânî, el-Mu’cemü’l 
Kebîr, II, 303; İbni Kesîr, es-Sire, III, 399.

343) İbni Hibbân, es-Sahih, VII, 189; Bezzâr, el-Müsned, II, 460; Süyutî, Câmi-ul 
Ehâdis, XIX, 336.
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ma çok üzü lü yor, ev le rin de ra hat ede mi yor lar dı. Mes ci de top lan dı-
lar. Pey gam ber efen di mi zin du ru mu nu sor mak üze re Hazret-i Ali’yi 
hu zû ra gön der di ler. Âlem le rin efen di si, işa ret le; “Es hâ bım ne di-
yor lar?” di ye sor du lar.

O da; “Re sû lul lah ara mız dan gi der se!... di ye çok üzü lüp te lâş 
edi yor lar” de di. Es hâ bı na olan mer ha met le ri çok da ha faz la olan 
sev gi li Pey gam be ri miz, has ta lı ğı nın şid de ti ne kat la na rak kalk tı lar, 
Hazret-i Ali ve Hazret-i Fadl bin Ab bâs’a da ya na rak mes ci de gel-
di ler. Min be re çı ka rak Al la hü te âlâ ya hamd ve se nâ et tik ten son ra, 
Es hâb-ı ki râ ma; “Ey Es hâ bım! Be nim ölü mü mü dü şü nüp te laş 
edi yor muş su nuz. Hiçbir pey gam ber üm me ti ara sın da son-
suz kal dı mı ki, ben de si zin ara nız da son suz ka la yım? Bi li-
niz ki, ben Rab bi me ka vu şa ca ğım. Si ze na sî ha tim ol sun ki, 
Mu hâ cir le rin bü yük le ri ne say gı gös te ri niz! Ey Mu hâ cir ler! 
Si ze de va si ye tim şu dur ki, En sâ ra iyi lik edi niz! On lar si ze 
iyi lik et ti. Ev le rin de ba rın dır dı. Ge çin me le ri sı kın tı lı ol du ğu 
hâl de, si zi ken di le rin den üs tün tut tu lar. Mal la rı na si zi or tak 
et ti ler. Her kim En sâr üze ri ne hâ kim olur ise, on la rı gö zet-
sin, ku sûr eden le ri olur sa af et sin” bu yur du. Son ra çok gü zel 
te’sir li na sî hat ler edip; “Al la hü te âlâ, bir ku lu nu dün yâ da kal-
mak ile, Rab bi ne ka vuş mak ara sın da ser best bı rak tı. O kul, 
Rab bi ne ka vuş mak is te di” bu yur du. 

Hazret-i Ebû Bekr, Re sû lul lah efen di mi zin söz le riy le ve fâ tı na 
işa ret bu yur du ğu nu an la yıp; “Ca nı mız sa na fe dâ ol sun yâ Re sû-
lal lah!” di ye rek ağ la ma ya baş la dı. Mer ha met der â sı, sev gi li Pey-
gam be ri miz (sal lal la hü aley hi ve sel lem;) “Ağ la ma yâ Ebâ Bekr!” 
bu yu ra rak ona, sabır ve kat lan mak lâ zım gel di ği ni em ret ti. Mü bâ rek 
göz le rin den yaş akı yor du. “Ey Es hâ bım! Dîn-i İs lâm yo lun da 
sıdk ve ih lâs ile ma lı nı fe dâ eden Ebû Bekr’den çok râ zı yım. 
Âhi ret yo lun da ar ka daş edin mek el de ol say dı, onu se çer-
dim” bu yur du ve; “Mes ci de açı lan ka pı lar dan Ebû Bekr’in ki 
hâ riç hep si ni ka pa tı nız” di ye em ret ti ler. 

Son ra, min ber den ine rek Hazret-i Âi şe vâ li de mi zin oda sı na 
dön dü ler. Es hâb-ı ki râm ağ la ma ya baş la dı lar. Bu nun üze ri ne Pey-
gam ber efen di miz, Hazret-i Ali’nin ve Fadl bin Ab bâs’ın kol la rı na 
gi re rek tek rar mes ci di teş rif et ti ler. Min be rin alt ba sa ma ğın da du-
rup, Es hâb-ı ki râ ma şöy le bu yur du lar: 
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“Ey Mu hâ cir ler ve ey En sâr! Vak ti bel li olan bir şe ye ka-
vuş mak için ace le et me nin fay da sı yok tur. Al la hü te âlâ, hiç-
bir ku lu için ace le et mez. Bir kim se Al la hü te âlâ nın ka zâ ve 
ka de ri ni de ğiş tir me ye, irâ de sin den üs tün ol ma ya kal kı şır sa, 
onu kahr ve pe ri şân eder. Al la hü te âlâ ya hî le et mek, O’nu 
al dat mak is ti ye nin iş le ri bo zu lup, ken di al da nır. Bi li niz ki, 
ben siz le re kar şı ra ûf ve ra hî mim. Siz de ba na ka vu şa cak sı-
nız. Ka vu şa ca ğı nız yer Kev ser ha vu zu nun ba şı dır. Cen net’e 
gir mek, ba na ka vuş mak is te yen, boş ye re ko nuş ma sın. Ey 
müs lü man lar! Kâ fir ol mak, gü nah iş le mek; nî me tin de ğiş me-
si ne, rız kın azal ma sı na se beb olur. İn san lar, Al la hü te âlâ nın 
emir le ri ne ita at eder se, hü kü met baş kan la rı, âmir le ri, vâ li le ri 
on la ra mer ha met ve şef at eder. Fısk, fü cur, taş kın lık ya par, 
gü nah iş ler ler se, mer ha met li baş kan la ra ka vu şa maz lar. Be-
nim ha yâ tım, si zin için ha yır lı ol du ğu gi bi, ölü müm de ha yır-
dır ve rah met tir. Eğer bir kim se yi hak sız ye re döğ müş ve ya 
fe na bir söz söy le miş isem, ba na ay nı şe yi ya pa rak hak kı nı 
al ma sı na, bi ri niz den hak sız bir şey al mış isem, ge ri is te me-
si ne râ zı yım ve he lâl leş me ye ha zı rım. Çün kü, dün yâ ce zâ sı, 
âhi ret ce za sın dan pek ha fif ir. Bu na kat lan mak da ha ko lay-
dır.” Da ha ön ce Hazret-i Ebû Bekr’den mem nû ni ye ti ni ifâ de et tik-
le ri gi bi, bu hut be de de Hazret-i Ömer’den mem nû ni yet le ri ni bil di-
rip; “Ömer be nim le dir, ben de onun la yım. Ben den son ra hak 
Ömer’le be ra ber dir” bu yur du lar. 

Re sû lul lah efen di miz bu hut be den son ra min ber den in di. Na-
maz dan son ra tek rar min be re çı kıp, va siy yet ve na sî hat ten son ra; 
“Si zi Al la hü te âlâ ya ıs mar la dım” bu yur du lar ve Es hâb dan ay rı-
lıp oda sı nı teş rif et ti ler.

Âlem le rin efen di si (sal lal la hü aley hi ve sel lem), şid det li ağ rı-
la rı nın ol du ğu bir gün, Es hâb-ı ki râm ile he lâl laş mak, âhi re te kul 
hak la rıy la git me mek için Bi lâl-i Ha be şî haz ret le ri ni ça ğırt tı. Ona; 
“Hal ka ses len! Mes ci de top lan sın lar. On la ra son va si ye ti mi 
yap mak is ti yo rum!...” bu yur du lar. 

Hazret-i Bi lâl, Es hâ bı mes ci de top la dı. Sev gi li Pey gam be ri miz, 
Hazret-i Ali ve Fadl’a da ya na rak mes ci di teş rif et ti ler. Min be re otu-
rup, Al la hü te âlâ ya hamd ve se nâ dan son ra; “Ey Es hâ bım! Bil miş 
olu nuz ki, ara nız dan ay rıl mam yak laş tı. Ki min ben de hak kı 
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var sa, ben den is te sin. Be nim ya nım da sev gi li olan, ben den 
hak kı nı is te sin ve ya he lâl et sin ki, Rab bi me ve rah me ti ne 
bun la rı öde miş ola rak ka vu şa yım” bu yur du lar. Son ra min ber-
den inip, öğ le na ma zı nı kıl dır dı lar. Na maz dan son ra, tek rar min be re 
çı kıp, na maz dan ön ce bu yur du ğu nu tek rar et ti ler.

Sev gi li Pey gam be ri mi zin, ve fâ tı na üç gün ka la, has ta lı ğı ağır-
laş tı. Mes ci de çı kıp ce mâ ate na maz kıl dı ra ma dı lar. Ce ma at la kı-
la ma dı ğı ilk na maz, yat sı na ma zı idi. Hazret-i Bi lâl her za man ki 
gi bi, o va kit te ka pı ya ge lip; “Es-sa lât, yâ Re sû lal lah!” de di. Sev gi li 
Pey gam be ri mi zin der man sız lık tan mes ci de git me ye me ca li yok tu. 
“Ebû Bekr’e söy le yi niz! Es hâ bı ma na ma zı kıl dır sın” bu yur-
du. Hazret-i Âi şe vâ li de miz; “Ca nım sa na fe dâ ol sun yâ Re sû lal lah! 
Ba bam yu mu şak kalb li ve çok üzün tü lü dür. Zât-ı âli ni zin ma ka mı-
na du rup, ora da si zi gö re mez se ağ la mak tan oku ya maz. İmâ me te 
Ömer’in geç me si ni em re der mi si niz?” di ye rek su âl ey le di. Pey gam-
ber efen di miz tek rar; “Ebû Bekr’e söy le yi niz! Es hâ bı ma imâm 
olup na ma zı kıl dır sın” bu yur du lar. 

Hazret-i Bi lâl, Ebû Bekr-i Sıd dîk’a du ru mu bil dir di. Hazret-i Ebû 
Bekr, mih râb da Re sû lul lah efen di mi zi gö re me yin ce, kal bin den vu-
rul mu şa dön dü. Ağ la dı!... ağ la dı!... Es hâb-ı ki râm da ağ laş ma ya 
baş la dı lar. Ha bî bul lah efen di miz, mes cid den ge len bu fer âdın ne 
ol du ğu nu so run ca, Hazret-i Fâ tı ma vâ li de miz; “Ca nım sa na fe dâ 
ol sun yâ Re sû lal lah! Es hâ bın, ay rı lı ğı nı za da ya na ma dı ğı için ağ lı yor-
lar!...” di ye du ru mu ar zet ti.( 344) 

Mer ha met der â sı Sev gi li Pey gam be ri miz (sal lal la hü aley hi ve 
sel lem) çok mü te es sir ol muş lar dı. Es hâ bı nı te sel lî ey le mek için 
has ta lı ğı nın bu ka dar şid de ti ne rağ men, güç lük le kalk tı lar. Hazret-i 
Ali ve Hazret-i Ab bâs’a da ya na rak mes ci de gel di ler. Na mazdan 
son ra; “Ey Es hâ bım! Siz, Al la hü te âlâ nın hıf zın da sı nız ve si zi 
Al la hü te âlâ ya emâ net et tim! Tak vâ üze re olun. Al la hü te-
âlâ dan kor kun. Al la hü te âlâ nın em ri ni tu tun ve itâ at edin. 
Ben, ar tık bu dün yâ dan ay rı lı yo rum” bu yur du lar.

Hazret-i Ebû Bekr, Es hâb-ı ki râ ma on ye di va kit na maz kıl dır-
dı. Bir de fa sın da öğ le na ma zı kıl dı rı yor du. O sı ra da Kâ ina tın sul tâ-
nı, mübârek vü cûd la rın da bir ha fif ik his set miş ler, Hazret-i Ali ve 

344) Süheylî, Ravzü’l-ünüf, III, 198; Tirmizî, Şemâil-i Şerîf, s, 386-387.
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Hazret-i Ab bâs’a da ya na rak mes ci de gel miş ler di. Ebû Bekr-i Sıd-
dîk, sev gi li Pey gam be ri mi zin teş rif et ti ği ni an la yıp, ge ri ye çe kil mek 
is te di. Efen di miz ona; “Ye rin de dur!” an la mın da işa ret bu yur du. 
Pey gam ber efen di miz, Hazret-i Ebû Bekr’in so lun da, Es hâ bı na son 
de fa na maz kıl dır dı lar.( 345)

Sev gi li Pey gam be ri mi zin ve fâ tın dan üç gün ev vel di. Ceb râ il 
(aley his se lâm), Re sû lul lah efen di mi zi zi yâ re te ge lip; “Yâ Re sû lal lah! 
Al la hü te âlâ nın sa na se lâ mı var. Du ru mu nu zu bil di ği hal de, na sıl 
ol du ğu nu zu, ken di ni zi na sıl his set ti ği ni zi so ru yor” de di. Âlem le rin 
efen di si ise; “Mah zû num!” bu yur du lar. 

Ceb râ il (aley his se lâm), Pa zar gü nü de gel di ve ay nı şey le ri 
söy le di. Pey gam ber efen di miz yi ne ev vel ki ce vâ bı ver di ler. Ceb-
râ il (aley his se lâm) ay rı ca; Ye men’de pey gam ber ol du ğu nu söy le-
yen Esved-i An sî’nin öl dü rül dü ğü nü ha ber ver di. Re sûl-i ek rem de, 
Es hâ bı na bil dir di. Has ta lık tan ön ce, ken di le ri ne gel miş olan bir kaç 
al tı nı fa kir le re, birka çı nı da Hazret-i Âi şe’ye ver miş ler di. Pa zar gü-
nü, Re sû lul lah’ın has ta lı ğı ağır laş tı. Huzûru na ge len or du ku man da-
nı Hazret-i Üsâ me’ye bir şey söy le me di ler. Fa kat mübârek kol la rı nı 
kal dı rıp onun üze ri ne sür dü ler. Ona duâ et tik le ri an la şıl dı.

Sev gi li Pey gam be ri mi zin dün yâ yı şe ref en dir di ği ve âhire te ir ti-
hal bu yur du ğu gün Pa zar te si idi. Has ta lık la rı nın on üçün cü ve son 
gü nü... Es hâb-ı ki râm Mes cid-i şerîf e Ebû Bekr-i Sıd dîk haz ret-
le ri nin ar ka sın da sa bah na ma zı nı kı lar lar iken, âlem le rin efen di si, 
Mes cid-i şerîfe gel di ler. Üm me ti nin saf saf olup ibâ det et tik le ri ni 
gör dü ler. Se vi ne rek te bes süm bu yur du lar. Ken di le ri de Hazret-i Ebû 
Bekr’e uyup, ar ka sın da na maz kıl dı lar. Es hâb-ı ki râm, Re sû lul lah’ı 
mes cid de gö rün ce, has ta lık geç ti sa na rak se vin di ler. 

Re sûl-i ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) ise Hazret-i Âi şe’nin 
oda sı nı teş rif bu yu rup yat tı lar. “Al la hü te âlâ nın huzûru na, dün-
yâ ma lı bı rak ma dan git mek is te rim, ya nın da ka lan al tın la-
rı da, fa kir le re da ğıt” bu yur du lar. Son ra ate şi art tı. Bir müd det 
son ra, tek rar göz le ri ni açıp, Hazret-i Âi şe’ye al tın la rı da ğı tıp da-
ğıt ma dı ğı nı sor du lar. Da ğı ta ca ğı nı söy le di. Bun la rın he men da ğı-
tıl ma sı nı tek rar tek rar emir bu yur du lar. He men da ğı tı lıp bil di ri lin ce; 
“Şim di ra hat et tim” bu yur du lar.

345) Beyhekî, es-Sünen, II, 4; Ebu Ya’la, el-Müsned, XIII, 428.
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Ya tak la rın da bir müd det is ti ra hat bu yur duk tan son ra, hu zûr-i 
şe rîf e ri ne Hazret-i Ali’yi ça ğır dı lar. Mü bâ rek ba şı nı onun ku ca ğı na 
koy du lar. Mü bâ rek al nı ter le miş, mübârek ren gi de ğiş miş ti. Hazret-i 
Fâ tı ma vâ li de miz, mübârek ba ba sı nın o hâ li ni gö rün ce, bak ma ya 
da ya na ma dı ve oğul la rı Hazret-i Ha san ile Hazret-i Hü seyin’in ya-
nı na git ti. El le rin den tu tup ağ la ma ya baş la dı. “Ey be nim ba bam! 
Kı zı nı kim gö ze tir! Ha san ve Hü seyin’i ki me emâ net eder sin? Vay 
ba bam! Ca nım sa na fe dâ ol sun! Sen den son ra be nim hâ lim ni ce 
olur! Gö züm, mü bâ rek yü zün den son ra ki me ba kar!” 

Resûlul lah efen di miz kı zı nın gö nül le ri ya kan bu söz le ri ni işi tin ce, 
mü bâ rek göz le ri ni aç tı ve onu ya nı na ça ğır dı “Ya rab bi bu na sa bır 
ih sân ey le” di ye duâ et tik ten son ra “Ey Fâ tı ma! Ey gö zü mün 
nû ru! Ba ban can çe kiş me hâ lin de dir!” bu yu run ca, iç li inil ti ler le 
ağ la ma sı da ha da art tı. Hazret-i Ali; “Ey Fâ tı ma! Ne olur sus, Re sû-
lul lah’ı da ha faz la üz me!” de yin ce, sev gi li Pey gam be ri miz; ‘’İn cit me 
yâ Ali! Bı rak ba ba sı için göz le ri yaş dök sün!...” bu yur duk tan 
son ra, mü bâ rek göz le ri ni yu ma rak ken din den ge çer gi bi ol du.

Son ra Hazret-i Ha san, mü bâ rek de de si nin hu zûr-i şe rî fi ne ge lip; 
“Ey be nim mü bâ rek de dem! Se nin ay rı lı ğı na kim da ya na bi lir! Gö nül 
pe ri şân lı ğı mı zı ki me arz ede riz! Sen den son ra an ne me, ba ba ma ve 
kar de şi me kim şef at eder? Ez vâ cın ve Es hâ bın, o gü zel ah lâ kı-
nı zı ne re de bu lur lar!...” di ye rek ağ la yın ca, Pey gam ber efen di mi zin 
mü bâ rek ha nı me fen di le rin de da ya na cak hâl kal ma dı. Hep bir lik te 
ağ la ma ya baş la dı lar.

Dı şar da pek mü te es sir bir hâl de bek le yen Es hâb-ı ki râm, Pey-
gam ber efen di mi zin ra hat sız lık la rı nın çok art tı ğı nı işi tin ce, gö nül-
le ri dağ lan dı. Ağ la ma ya baş la dı lar. Son bir de fâ cık ol sun, sev gi li 
Pey gam ber le ri nin mü bâ rek ce mâ li ni gör mek için; “Ne olur, ka pı yı 
açın! Re sûl (aley his se lâm)ın mü bâ rek yü zü nü bir de fa da ha gö re-
lim!..” di ye rek ka pı da yal va rı yor lar dı. Âlem le re rah met ola rak gön-
de ri len Al la hü te âlâ nın ha bî bi, sev gi li si, Es hâ bı nın bu ya ka rış la rı nı 
işi tin ce, mer ha met ey le yip; “Ka pı yı açı nız!” bu yur du lar. Es hâ bın 
ile ri ge len le ri içe ri gir di ler. 

Sev gi li Pey gam be ri miz, on la ra sa bır tav si ye et tik ten son ra; “Ey 
Es hâ bım! Siz, in san la rın en üs tün le ri, en şe ref i le ri si niz. Siz-
den son ra kim ge lir se gel sin, siz hep sin den ön ce Cen net’e 
gi rer si niz. Dî ni ayak ta tut mak ta me tîn olun ve Kur’ân-ı azî-
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mi imâm (reh ber) edi nin. Dî nin hü küm le rin den gâ fil ol ma yın” 
bu yur du. Son ra; “Yâ Rab bî! Teb liğ et tim mi?” de yip mü bâ rek 
göz le ri ni ka pa dı. Mü bâ rek yü zü ter le di. Hazret-i Ali, Es hâ ba işa ret le 
çık ma la rı nı söy le di.

On lar git tik ten son ra, huzûra Hazret-i Âi şe vâli de miz ge lip, na-
si hat is te di. Pey gam ber efen di miz; “Ey Âi şe! Evi nin kö şe si ne 
otu ra rak ken di ni mu hâ fa za ey le!” bu yur duk tan son ra, mü bâ-
rek göz le rin den yaş lar ak ma ya baş la dı. Kâ ina tın sul tâ nı ağ lı yor du... 
Ora da ki le rin gö nül le ri ya ra lan dı, ci ğer le ri par ça lan dı. Hazret-i Üm-
mü Se le me vâ li de miz; “Ca nım sa na fe dâ ol sun yâ Re sû lal lah! Ni çin 
ağ lı yor su nuz?” di ye rek su âl ey le di ğin de; “Üm me ti me mer ha met 
olun ma sı için ağ lı yo rum” bu yur du.

Gü neş te pe ye doğ ru yük se li yor du. Va kit yak laş mış tı... Sev gi li 
Pey gam be ri mi zin mü bâ rek ba şı, Hazret-i Âi şe vâli de mi zin göğ sü-
ne yas lı bu lu nu yor du. Âlem le rin efen di si, ar tık son an la rı nı ya şı yor, 
mübârek du dak la rın dan “Aman! Aman! El le ri niz de ki kö le le ri-
ni ze iyi dav ra nı nız! On la rın üzer le ri ne el bi se giy di ri niz, ka-
rın la rı nı do yu ru nuz. On la ra yu mu şak ko nu şu nuz. Na ma za, 
na ma za de vâm edi niz. Ka dın la rı nız ve kö le le ri niz hak kın da 
Al la hü te âlâ dan kor ku nuz!.. Ey Al lah’ım! Be ni yar lı ğa! Ba na 
rah me ti ni ih sân ey le!... Be ni Re fik-i âlâ züm re si ne ka vuş-
tur!...” cüm le le ri dö kü lü yor du. 

Hazret-i Fâ tı ma vâ li de mi zin göz yaş la rı sel gi bi akı yor, inil ti-
si ci ğer le ri dağ lı yor du. Sev gi li Pey gam be ri miz (sal lal la hü aley hi ve 
sel lem) onu ya nı na otur tup; “Kı zım, bir mik dar sab rey le, ağ-
la ma. Zîrâ Ha me le-i Arş (me lek ler) se nin ağ la man üze ri ne 
ağ la şır lar” bu yur du. Hazret-i Fâ tı ma vâ li de mi zin göz ya şı nı sil di. 
Te sel lî ve rip, Al la hü te âlâ dan sa bır di le di ve; “Ey kı zım, be nim 
rû hum kabz ola cak. “İn nâ lil la hi ve in nâ iley hi râ cî’ûn” di ye sin. 
Ey Fâ tı ma! Ge len her mu sî be te bir kar şı lık ve ri lir” bu yur du. 
Bir müd det mü bâ rek göz le ri ni ka pa yıp, son ra; “Bun dan son ra ba-
ba na üzün tü ve gus sa (ke der, ta sa) ol maz. Zî râ fâ ni âlem den 
ve mih net ye rin den kur tu lu yor” bu yur du. Son ra Hazret-i Ali’ye; 
“Yâ Ali! Zim me tim de fi lan Ya hu di nin şu ka dar ma lı var dır. 
As ker ha zır la mak için al mış tım. Sa kın onu öde me yi unut-
ma. El bet te zim me ti mi kur ta rır sın ve Kev ser hav zı ba şın da 
be nim le gö rü şe cek le rin bi rin ci si sen sin. Ben den son ra sa-
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na çok za rar ge lir, sa bır ede sin, in san lar dün yâ yı is te dik le ri 
va kit sen âhire ti se çe sin” bu yur du.

Üsâ me tek rar gel di. Re sû lul lah efen di miz; “Al la hü te âlâ yar-
dım cın ol sun! Hay di cen ge git!” bu yur du. O da çı kıp or du su na 
git ti. He men ha re ket em ri ni ver di.( 346)

Âlem le rin efen di si, ar tık son ne fes le ri ni ve ri yor du... Va kit iyi-
ce yak laş mış tı... Al la hü te âlâ, Az râ il (aley his se lâm)a; “Ha bî bi me 
en gü zel su ret te git! Eğer izin ve rir se rû hu nu çok yu mu-
şak ve ha fif ola rak al. İzin ver mez se ge ri dön!” di ye vah yet ti. 
Az ra il (aley his se lâm), en gü zel sû ret te, in san kı yâ fe tin de, sev gi li 
Pey gam be ri mi zin sa adet hâ ne le ri nin ka pı sı na gel di ve; “Es se lâ mü 
aley küm ey nü büv vet evi nin sa hi bi! İçe ri gir me ğe izin ve rir mi si niz? 
Al la hü te âlâ si ze rah met ey le sin” de di. 

Hazret-i Âi şe vâ li de miz, sev gi li Pey gam be ri mi zin (sal lal la hü 
aley hi ve sel lem) ya nı ba şın da otu ran Hazret-i Fâ tı ma’ya; “Bu ge le-
ne sen ce vap ver” de di. O da, ka pı ya va rıp, çok üzün tü lü bir ses ile; 
“Ey Al la hü te âlâ nın ku lu! Re sû lul lah şu an da, ken di hâ liy le meş gûl-
dür” de di. Az râ il (aley his se lâm), tek rar izin is te di. Ay nı ce vap ve ril-
di. Üçün cü de fa se lâ mı nı tek rar la yıp, mut la ka gir me si ge rek ti ği ni 
yük sek ses le söy le yin ce, Pey gam ber efen di miz ha ber dâr ol du lar ve 
“Yâ Fâ tı ma! Ka pı da kim var!” bu yur du lar. 

Hazret-i Fâ tı ma; “Yâ Re sû lal lah! Ka pı da bi ri si gir mek için izin is-
ter. Birkaç de fa ce vap ver dim. Fa kat üçün cü ses le ni şin de vü cû dum 
ür per di” de di. Bu nun üze ri ne Re sû lul lah efen di miz; “Ey Fâ tı ma! 
Ka pı da ki kim dir, bi li yor mu sun? O; lez zet le ri yı kan, top lu-
luk la rı dar ma da ğı nık eden, ka dın la rı dul, ço cuk la rı ye tim 
bı ra kan, ev le ri ha râb, ka bir le ri mâ mûr eden, ölüm me le ği 
Az râ il’dir. Ey Az râ il gir” bu yur du. O za man Hazret-i Fâ tı ma vâ li-
de miz, tâ rif edil mez bir ız dı râ ba düş tü ve mü bâ rek ağız la rın dan şu 
cüm le ler dö kül dü; “Vah Me dî ne ha râb ol dun.” 

Pey gam be ri miz, Hazret-i Fâ tı mâ’nın eli ni tu tup mü bâ rek göğ-
sü ne koy du lar ve mü bâ rek göz le ri ni ka pa dı lar. Ha zır olan lar, mü-
bâ rek ru hu nun kab zol du ğu nu san dı lar. Hazret-i Fâ tı ma vâli de miz 
da ya na ma yıp, ba ba sı nın mü bâ rek ku la ğı na doğ ru eğil di ve gö nül-
le ri ya ra la yan bir ses le; “Ey be nim ba ba cı ğım!...” di ye ses len di. Hiç 

346) İbni Hişâm, es-Sire, II, 650; Taberî, Târih, II, 474; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, IV, 434.
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ce vap gel me yin ce bu se fer; “Ca nım sa na fe dâ ol sun yâ Re sû lal-
lah! Ne olur mü bâ rek göz le ri ni bir aç da ba na bir şey söy le...” de di. 
Âlem le rin efen di si, mü bâ rek göz le ri ni açıp, kı zı nın göz yaş la rı nı sil di 
ve onun ku la ğı na ve fât ede ce ği ni bil dir di. Bu nun üze ri ne Hazret-i 
Fâ tı ma ağ la ma ya baş la dı. Bu de fa ku la ğı na; “Ehl-i bey tim den, 
ilk ön ce, be nim ya nı ma ge le cek sen sin,” bu yur du lar. O da bu 
müj de ye se vi nip tesellî bul du lar.

Hazret-i Fâ tı ma vâ li de miz; “Ey ba ba cı ğım! Bu gün ay rı lık gü nü! 
Bir da ha sa na ne za man ka vu şu rum?” di ye sor du. Re sû lul lah efen-
di miz; “Ey kı zım! Be ni kı yâ met gü nü hav zın ke na rın da bu-
lur sun. Üm me tim den, hav za ge len le re su ve ri rim” bu yur du 
Hazret-i Fâ tı ma; “Eğer se ni ora da bu la maz sam, ne ya pa rım?” di-
ye so run ca, Pey gam ber efen di miz; “Mî zâ nın ya nın da bu lur sun. 
Ora da, ben üm me ti me şe fâ at ede rim” bu yur du. 

Hazret-i Fâ tı ma vâ li de miz; “Ora da da bu la maz sam yâ Re sû lal-
lah!” de yin ce, Pey gam ber efen di miz; “Sı râ tın ya nın da bu lur sun. 
Ben ora da Rab bi me; “Yâ Rab bî! Be nim üm me ti mi ateş ten 
mu ha fa za ey le” di ye yal va rı rım” bu yur du.

Bun dan son ra Hazret-i Ali hü zün lü bir ses le; “Yâ Re sû lal lah! Siz 
rû hu nu zu teslîm et tik ten son ra, si zin gas li ni zi kim ya pa cak, ne ye 
ke fen le ye ce ğiz. Na ma zı nı zı kim kıl dı ra cak, kab re kim ko ya cak?” di-
ye sor du. Pey gam ber efen di miz; 

“Ey Ali, be ni sen yı ka, Fadl bin Ab bâs sa na su dök sün. 
Ceb râ il si zin üçün cü nüz olur. Gasl (yı ka ma) işi mi bi ti rin ce, 
ke fe ni mi ya par sı nız. Ceb râ il, Cen net’ten gü zel ko ku ge ti rir. 
Son ra be ni mes ci de gö tü rü nüz ve çı kı nız. Çün kü ilk ön ce 
Ceb râ il son ra Mi kâ il, son ra İs râ fil, son ra me lek ler grup grup 
na ma zı mı kı la cak lar. Da ha son ra siz gi ri niz, saf saf olu nuz. 
Hiç kim se ben den öne geç me sin” bu yur du.( 347)

Son ra, bek le mek te olan Az ra il (aley his se lâm)a; “Ey Az râ il! Zi-
yâ ret için mi gel din, yok sa rû hu mu kab zet mek için mi?” di ye 
so run ca, Az râ il ai ey his se lâm; “Hem mi sâ fir, hem de va zi fe li ola rak 
gel dim. Al la hü te âlâ ba na, se nin hu zû ru na izin le gir me mi em ret ti. 
Mü bâ rek rû hu nu an cak iz nin le alı rım. Yâ Re sû lal lah! İzin bu yu rur-

347) İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 258; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, VIII, 329; Şemseddin Şâmî, 
Sübülü’l-Hüdâ, XII, 264.
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san, em ri ni ze uyar, rû hu nu zu kabz ede rim. Yok sa dö ner, Rab bi me 
gi de rim” de di. 

Pey gam ber efen di miz; “Ey Az râ il! Ceb râ il’i ne re de bı rak-
tın?” bu yur du. “Ceb râ il’i dün yâ se mâ sın da bı rak tım. Me lek ler, onu 
se nin ve fâ tın se be biy le tâ zi ye edi yor lar” de di. Böy le ko nu şur lar ken 
Ceb râ il (aley his se lâm) gel di. Re sû lul lah efen di miz; “Ey kar de şim 
Ceb râ il! Ar tık dün yâ dan göç vak ti gel di. Al la hü te âlâ nın ka-
tın da be nim için ne var? Ba na onu müj de le de gö nül ra hat-
lı ğı ile emâ ne ti sa hi bi ne teslîm ede yim” bu yur du. 

Ceb râ il (aley his se lâm); “Ey Al la hü te âlâ nın sev gi li si! Ben se mâ-
nın ka pı sı nı açık bı rak tım. Me lek ler saf saf ol muş lar, se nin rû hu nu 
sev giy le bek ler ler” de di. Pey gam ber efen di miz; “Hamd, Al la hü 
te âlâ ya mah sus tur. Sen ba na müj de ver! Rab bi min nez din de 
be nim için ne var?” bu yur du. Ceb râ il (aley his se lâm); “Yâ Re sû lal-
lah! Se nin teş ri fin den do la yı, Cen net ka pı la rı açıl mış, Cen net’in ne-
hir le ri ak mış, Cen net’in ağaç ları sark mış, hû rî ler süs len miş tir” de di.

Pey gam ber efen di miz yi ne; “Hamd, Al la hü te âlâ ya mah sus-
tur. Sen ba na baş ka müj de ver yâ Ceb râ il!” bu yur du. Ceb râ il 
(aley his se lâm); “Yâ Re sû lal lah! Sen kı ya met gü nü ilk şe fâ at eden 
ve ilk şe fâ ati ka bul olu nan sın” de di. Sev gi li Pey gam be ri miz tek-
rar; “Hamd Al la hü te âlâ ya mah sus tur. Yâ Ceb râ il! Ba na baş-
ka müj de ver” bu yu run ca, Ceb râ il (aley his se lâm); “Yâ Re sû lal lah! 
Sen ne yi so ru yor sun?” de di. Bu nun üze ri ne Pey gam ber efen di miz; 
“Be nim bü tün en di şem, üzün tüm ve ke de rim, ben den son ra 
ge ri de bı rak tı ğım üm me tim dir” bu yur du. Hazret-i Ceb râ il; “Ey 
Al la hü te âlâ nın Ha bî bi! Al la hü te âlâ kı yâ met gü nü, sen râ zı olun ca-
ya ka dar üm me ti ni ba ğış lar. Bü tün pey gam ber ler den ön ce se ni, bü-
tün üm met ler den ön ce se nin üm me ti ni Cen net’e ko ya cak tır” de di. 

Sev gi li Pey gam be ri miz, Ceb râ il (aley his se lâm)a; “Al la hü te âlâ 
ka tın da üç mu râ dım var dır: Bi ri, üm me ti min gü nah kâr la rı na 
be ni şe fâ at çi et me si, ikin ci si, dün yâ da yap tık la rı gü nah lar-
dan do la yı on la ra azâb et me me si, üçün cü sü, Per şem be ve 
Pa zar te si gün le ri üm me ti min amel le rinin ba na ar ze dil me si-
dir. (Eğer amel le ri iyi ise duâ ede rim, Al la hü te âlâ ka bûl eder. Kö tü ise 
şe fâ at edip, amel def e rin den si lin me si ni is te rim)” bu yur du. Ceb râ il 
(aley his se lâm), Al la hü te âlâ dan, bu üç ar zu su nun da ka bûl edil di ği 
ha be ri ni ver di. Bu nun üze ri ne sev gi li Pey gam be ri miz ra hat la dı lar.
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Al la hü te âlâ vahy et ti ki: “Ey Ha bî bim! Üm me ti ne bu ka dar mu-
hab bet ve şef ât gös ter me ni, mü bâ rek kal bi ne kim ge tir di?” Pey-
gam ber efen di miz; “Be ni ya ra tıp, ter bi ye eden Rab bim te âlâ” 
di ye ce vap ver di. Ce nâb-ı Hak da; “Se nin üm me ti ne, be nim rah me-
tim, mer ha me tim se nin kin den bin kat faz la dır. On la rı ba na bı rak” 
bu yur du. Son ra sev gi li Pey gam be ri miz; “Şim di ra hat la dım. Ey 
Az râ il! Em ro lun du ğun va zi fe yi ye ri ne ge tir!” bu yur du.

Az râ il (aley his se lâm), va zi fe si ni yap mak üze re hür me ti ne ya ra-
tıl dı ğı Kâ ina tın sul tâ nı nın hu zû ru na yak laş tı. Sev gi li Pey gam be ri-
miz, ya nın da ki su ka bı na mü bâ rek iki eli ni ba tı rıp, ıs lak el le ri ni mü-
bâ rek yü zü ne sür dü ve; “Lâ ilâ he il lal lah! Ey Al lah’ım! Re fîk-i 
âlâ!...” bu yur du. Az ra il (aley his se lâm), Âlem le rin efen di si nin mü-
bâ rek rû hu nu al ma ya baş la dı. 

Re sû lul lah efen di mi zin mü bâ rek ben zi bâ zan kır mı zı olu yor, ba-
zan sa ra rı yor du. Az râ il (aley his se lâm)a; “Üm me ti min ca nı nı da 
böy le şid det ve zor la mı alır sın!” bu yu run ca, o; “Yâ Re sû lal lah! 
Hiç kim se nin ca nı nı böy le ko lay al ma dım” ce vâ bı nı ver di. Son ânın da 
bi le üm me ti ni unut ma yan sev gi li Pey gam be ri miz; “Ey Az ra il! Üm-
me ti me ede ce ğin şid de ti ba na ey le! Zî râ on lar za yıf ır, da-
ya na maz lar...” bu yur du. Son ra; “Lâ ilâ he il lal lah! Re fîk-i âlâ!” 
bu yur du lar ve mü bâ rek rûh la rı alın dı ve âlâ-yı il liy yî ne ulaş tı rıl dı...

Es sa lâ tü ves se lâ mü aley ke yâ Re sû lal lah!

Es sa lâ tü ves se lâ mü aley ke yâ Ha bî bal lah!

Es sa lâ tü ves se lâ mü aley ke yâ Sey yi del ev ve li-ne vel-âhı rîn!

Şefâ at yâ Re sû lal lah! Da hıy lek yâ Re sû lal lah!

Ceb râ il (aley his se lâm), Pey gam ber efen di mi ze; “Es se lâ mü aley-
küm ey Al la hü te âlâ nın Re sû lü! Be nim mak sû dum, mat lû bum sen 
idin. Ar tık, bir da ha yer yü zü ne gel mem!” di ye rek ve dâ ey le di.

Re sûl-i ek rem efen di mi zin mü bâ rek ru hu, yük sek âle me gi din-
ce, Hazret-i Fâ tı ma vâ li de miz ve ez vâc-ı tâ hi rât( 348) (Ra dı yal la hü 
an hün ne) ses li ses li ağ la ma ya baş la dı lar.( 349)

Bu sı ra da sâ hi bi gö rün me yen bir ses;

348) Muhammed Aleyhisselam’ın Hanımları.

349) İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 262.
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“Es se lâ mü aley küm yâ Ehl-i beyt! Ve Rah me tul la hi ve be re kâ tü-
hü” di ye se lâm ver di ve; “Bi li niz ki, her can lı ölü mü ta da cak tır. 
Ve kı yâ met gü nü, si ze ecir le ri niz ta ma miy le ve ri le cek tir” me-
âlin de ki Âl-i İm rân sû re si nin 185. âyet-i ke rî me si ni oku du. Son ra, 
on la ra te sel lî ve rip; “Al la hü te âlâ nın ih sân la rı na, ik râm la rı na gü ve-
ni niz. O’na sa rı lıp, O’ndan umu nuz. Fer âd et me yi niz! Asıl mu sî be te 
uğ ra yan, se vâb dan mah rum ka lan dır!” di ye rek tâ zi ye de bu lun du.

Bu söz le ri ora da ki le rin hep si işi tip se lâ mı na ce vap ver di ler. Bun-
la rı söy le yen Hı zır (aley his se lâm) idi.

Re sûl-i ek rem de mevt (ölüm) alâ met le ri gö rü lün ce, Ümm-i Ey-
men, oğ lu Üsâ me’ye ha ber gön der di. Üsâ me, Hazret-i Ömer ve Ebû 
Ubey de bu acı ha be ri alın ca, or du dan ay rı lıp, Mes cid-i Ne be vî’ye 
gel di ler. Âi şe-i Sıd dî ka ve di ğer hâ tûn lar ağ la yın ca, Mes cid-i şe-
rîf de ki Es hâb-ı ki râm şa şır dı. Ne ol duk la rı nı an la ya ma dı lar. Be yin-
le rin den vu rul mu şa dön dü ler. Hazret-i Ali ölü gi bi, ha re ket siz kal dı. 
Hazret-i Os man’ın di li tu tul du. 

Hazret-i Ebû Bekr, o an da evin de idi. Ko şa rak gel di. He men hüc-
re-i se âde te gir di. Fahr-i âle min yü zü nü aç tı. Ve fât et miş ol du ğu nu 
gör dü. Mü bâ rek yü zü ve her ye ri la tîf, na zîf ola rak, nûr gi bi par lı-
yor du. “Me mâ tın da, ha yâ tın gi bi ne gü zel yâ Re sû lal lah!” di ye rek, 
öp tü. Çok ağ la dı. Mü bâ rek yü zü nü ört tü. Ev de ki le re te sel lî ver di. 

Mes cid-i şe rî fe gel di. Min be re çı ka rak Es hâb-ı ki râ ma bir hut be 
oku du. Al la hü te âlâ ya hamd ve se nâ et ti ve Re sûl-i ek rem (sal lal la-
hü aley hi ve sel lem) efen di mi ze sa lât oku duk tan son ra; “Her kim 
Mu ham med (aley his se lâm)a îmân et miş se bil sin ki, Mu-
ham med (aley his se lâm) ve fât et ti. Her kim Al la hü te âlâ ya 
ta pı yor sa, O, hayy (di ri) ve bâkî dir (öl mez, ebe dî dir)” bu yur-
du ve son ra; “Mu ham med (aley his se lâm) re sûl dür. O’ndan ön ce 
de re sûl ler gel miş tir. O da öle cek tir. Ve fât eder se ve ya öl-
dü rü lür se dî ni niz den, dö ner mi si niz? Dî nin den çı kan olur sa, 
Al la hü te âlâ ya za rar ver mez. Ken di ne za rar ve rir. Dî nin den 
dön me yen le re, Al la hü te âlâ se vâb lar ve rir” meâlin de ki Âl-i 
İm rân sû resi nin 144. âyet-i ke rî me si ni oku du. Es hâb-ı ki râ ma na-
sî hat edip, or ta lı ğı dü ze ne koy du.( 350) Böy le ce hep si Re sû lul lah’ın 

350) Buhârî, “Fezâil-üs-Sahabe”, 5; İbni Hişâm, es-Sire, II, 655; İbni Sa’d,  et-Tabakât, 
II, 271; Hâkim, el-Müstedrek, II, 323; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, IV, 443; İbni Kesîr, 
es-Sire, IV, 480.
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ve fât et miş ol du ğu na inan dı. Hü zün ve ke der, Es hâb-ı ki râ mın yü-
re ği ne bir ze hir li han çer gi bi sap lan dı. Göz ler ağ lar, göz yaş la rı çağ-
lar, has ret ate şi herkesin ci ğe ri ni dağ lar idi.

Es hâb-ı ki râm aley hi mür rıd vân ilk iş ola rak, bü tün iş le ri ida re 
et me si için Hazret-i Ebû Bekr’i, ha lî fe seç ti ler. Ona bî’at edip, tâ bi 
ol dular ve em ri ne gö re iş le ri gör me ye baş la dı lar.( 351)

Re sûl-i ek rem efen di miz, hic re tin on bi rin ci yı lın da (mi lâ dî 632) 
Re bi ül-ev vel-ayı nın 12’sin de Pa zar te si gü nü öğ le den ev vel âhire te 
ir ti hâl ey le di. O an da Ka me rî se ne ye gö re 63, şem sî se ne ye gö re de 
61 ya şın da bu lu nu yor du.( 352)

Pey gam ber efen di mi zi, Hazret-i Ali, Hazret-i Ab bâs, Hazret-i 
Fadl bin Ab bâs, Hazret-i Ku sem bin Ab bâs, Hazret-i Üsâ me bin 
Zeyd, Hazret-i Sa lih yı ka dı lar.( 353) Yı ka ma es nâ sın da mü bâ rek vü-
cû dun dan öy le bir misk ko ku su ya yıl dı ki, şim di ye ka dar hiç kim se 
öy le bir ko ku kok la ma mış tı. Son ra ke fen le di ler. Bir se dir üze rin de 
ta şı nıp, mes ci de ge ti ril di. 

Da ha ön ce sev gi li Pey gam be ri mi zin ha ber ver di ği şe kil de, her-
kes mes cid den dı şa rı çık tı. Me lek ler, bö lük bö lük ge lip na ma zı nı 
kıl dı lar. Me lek le rin kıl ma sı bi tin ce, sa hi bi gö rün me yen bir ses; “Gi-
ri niz! Pey gam be ri ni zin na ma zı nı kı lı nız!” di yor du. Bu nun üze ri ne Es-
hâb-ı ki râm içe ri gir di. İmâm sız ola rak sev gi li Pey gam be ri mi zin na-
ma zı nı kıl dı lar. Çar şam ba gü nü ak şa mı na ka dar an cak bi ti re bil di ler.

Es hâb-ı ki râm, sev gi li Pey gam be ri mi zin mü bâ rek kab ri nin ka zıl-
ma sı hu su sun da Hazret-i Ebû Bekr’in ha tır lat tı ğı şu ha dîs-i şe rî fe 
uy du lar: “Pey gam ber ler, rûh la rı nı teslîm et tik le ri yer de defn 
olu nur lar.” Ebû Tal ha-ı En sâ rî haz ret le ri nin, Lahd şek lin de kaz dı-
ğı kabr-i şe rî fe, Çar şam ba gü nü ge ce ya rı sı na doğ ru defn edil di. 
Hazret-i Ab bâs’ın oğ lu Ku sem, ka bir de ki hiz me ti bi ti rip en son çı-
kan idi. De di ki: “Re sû lul lah’ın mü bâ rek yü zü nü en son gö ren be-
nim. Mü bâ rek du dak la rı kı pır dı yor du. Üze ri ne eği lip ku lak ver dim; 
“Yâ Rab bî! Üm me tim!... Yâ Rab bî! Üm me tim!...” di ye yal va-
rı yor du.”( 354)

351) İbni Hişâm, es-Sire, II, 655; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, IV, 444; Taberî, Târih, II, 442.

352) İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 272; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, II, 341; Taberî, Târih, II, 441.

353) Tirmizî, Şemâil-i Şerîf, s, 396.

354) İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 298.
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Sev gi li Pey gam be ri miz, âhi re te ir ti hâl et ti ği gün, Ab dul lah bin 
Zeyd haz ret le ri; “Yâ Rab bî! Ben bu gö zü, Ha bî bi nin mü bâ rek nûr lu 
yü zü ne bak mak için is ter dim. O gö rün mez olun ca, ar tık ne ya pa-
yım! Yâ Rab bî, gö zü mü al!” di ye duâ et ti ve gö re mez ol du...

KABİRDEKİ HAYÂTI
Pey gam ber ler, bil me di ği miz bir ha yat ile ka bir le rin de di ri dir ler. 

Ev li ya ve şe hid ler de di ri di rler. Di ri ol ma la rı söz de de ğil dir. Tam ola-
rak di ri dir ler. İm ran sûre si 169. âyet-i kerîme sin de meâlen; “Al la-
hü te âlâ yo lun da öl dü rü len le ri ölü san ma yı nız! On lar, Rab-
le ri ni n ya nın da di ri dir ler. Rı zık lan dı rıl mak ta dır lar” bu yrul du. 

Bu âyet-i kerîme, şe hid le rin di ri ol duk la rı nı bil dir mek te dir. Pey-
gam ber ler, şe hid ler den el bet da ha ile ri de ve da ha üs tün dür. İs lam 
âlim le ri ne gö re her pey gam ber, şe hid ola rak öl müş tür. 

Resûlul lah efen di miz son has ta la ğın da; “Hay ber’de ye miş ol-
du ğum ye me ğin acı sı nı her za man du yar dım” bu yur du.( 355) Bu 
hadîs-i şerîf, Resûlul lah efen di mi zin şe hid ola rak vefât et ti ği ni bil-
di ri yor. 

Bu se bep le, Efen di mi zin bü tün şe hid ler gi bi kab rin de di ri ol du ğu 
bu ra dan da an la şı lı yor. “Bu ha ri” ve “Müs lim”de bil di ri len hadîs-i 
şerîf de; “Mi rac ge ce sin de, Mu sa’nın (aleyhisselâm) kab ri ya-
nın dan ge çi ril dim. Me za rın da, ayak ta na maz kı lı yor du” bu-
yu rul du.( 356) 

Baş ka bir hadîs-i şerîf de; “Al la hü te âlâ, top ra ğın pey gam-
ber le ri çü rüt me si ni ha ram et miş tir” buy rul du.( 357) Bu nun doğ ru 
ol du ğu nu, âlim ler söz bir li ği ile bil dir mek te dir. “Bu ha ri” ve “Müs-
lim”de; “Al la hü te âlâ, Mi rac ge ce sin de, bü tün pey gam ber-
le ri, Pey gam be ri mi ze gön der di. On la ra imâm olup, iki rek’at 
na maz kıl dı lar” ya zı lı dır. 

Na maz kıl mak, rü kû ve sec de yap mak la olur. Bu ha ber, di ri ola rak, 
ce sed ile, be den ile kıl dık la rı nı gös te ri yor. Mu sa (aleyhisselâmın) 
kab rin de na maz kıl ma sı da, bu nu gös ter mek te dir. 

355) İbni Hişâm, es-Sire, II, 337; Vâkıdî, el-Megâzî, II, 678; Taberî, Târih, II, 303; İbni 
Kesîr, es-Sire, III, 399.

356) Şemseddin Şâmî, Sübülü’l-Hüdâ, XII, 355.

357) Nesâî, “Cuma”, 5; İbni Mâce, “İkamet-üs-Salât”, 79; Dârimî, “Salât”, 206.
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“Miş kat” ki ta bı nın son cil din de Mi râc bâbı nın bi rin ci fas lı so-
nun da; Müs lim’den ala rak Ebû Hü rey re’nin bil dir di ği hadîs-i şerîf-
de; “Al la hü te âlâ ba na gös ter di. Mu sa (aleyhisselâm) ayak ta 
na maz kı lı yor du, za yıf idi. Saç la rı da ğı nık ve sar kık de ğil di. 
Şen’e kabîle sin den bir yi ğit gi bi idi. İsa (aleyhisselâm), Ur ve 
bin Mes’ud Se ka fi’ye ben zi yor du” buy rul du.( 358) 

Şen’e Ye men’de bu lu nan iki kabîle nin is mi dir. Bu hadîs-i şerîf-
ler, Pey gam ber le rin, Rab le ri ya nın da di ri ol duk la rı nı gös ter mek te dir. 
On la rın ce sed le ri (be den le ri), ruh la rı gi bi lâ tîf ol muş tur. Ke sif, ka tı 
de ğil dir. Mad de ve ruh âlemin de gö rü ne bi lir ler. 

Bu nun için, pey gam ber ler, ruh la rı ve be den le ri ile gö rü ne bi lir ler. 
Ha dis-i şerîf de, Mu sa ve İsa (aleyhisselâmın) na maz kıl dık la rı bil-
di ri li yor. Na maz kıl mak, çe şit li ha re ket ler yap mak tır. Bu ha re ket ler 
be den ile olur. Ruh ile ol maz. Mu sa (aleyhisselâmı) “Or ta boy lu, 
eti az, za yıf, saç la rı top lu gör düm” bu yur ma sı; rû hu nu de ğil, 
be de ni ni gör dü ğü nü gös te ri yor. 

İmâm-ı Bey he kî bu yur du ki: “Pey gam berler me za ra kon duk tan 
son ra, ruh la rı be den le ri ne ge ri ve ri lir. Biz on la rı gö re me yiz. Me lek ler 
gi bi, gö rün mez olur lar. Yal nız Al la hü te âlâ nın ke ra met ola rak ih san et-
ti ği se çil miş kim se ler gö re bi lir.” İmâm-ı Sü yûtî de böy le bil dir miş tir.

Çok kim se, selâm la ra, kabr-i saadet ten ce vap ve ril di ği ni, çok 
za man işit miş ler dir. Baş ka kabir ler den de, selâm la ra ce vap ve ril di ği 
çok işi til miş tir. 

Ha dis-i şerîf e de; “Ba na selâm ve ri lin ce, Al la hü te âlâ rû-
hu mu ge ri gön de rir, ona ce vap ve ri rim” buy rul du.( 359) 

İmâm-ı Sü yûtî haz ret le ri bu yur du ki: “Resûl ullah, Ce mal-i ila hi yi 
gör me ye dal mış tır. Be den de ki duy gu la rı unut muş tur. Bir müs lü man 
selâm ve rin ce, mübârek ru hu, bu hal den ay rı lıp, be den duy gu la rı nı 
alır. Dün ya da, böy le olan lar da az de ğil dir. Bir dün ya işi ve ya ahi ret 
işi aşı rı dü şü nü lür ken, in san, ya nın da ko nu şu la nı duy maz. Ce mal-i 
ila hi ye da lan kim se bir se si işi te bi lir mi?” 

Ka dı İyâd haz ret le ri “Şifâ” ki ta bın da Sü ley man bin Sü haym’dan 

358) Müslim, “İman”, 346, İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 215; Beyhekî, Delâil-ün-nübüvve, 
II, 243; Süyutî, Câmi-ul Ehâdis, XVII, 428.

359) Ebû Dâvûd, “Menâsık”, 100; Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, II, 527; Beyhekî, es-
Sünen, II, 245; “Şu’ab-ül-İman”, IV, 101.
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ri vâyetin de; “Bir ge ce rü ya da Fahr-i Kâinât efen di mi zi gör düm; “Yâ 
Resûlal lah! Ge lip sa na selâm ve ren kim se le rin se la mı nı bi lir mi-
si niz?” de dim. “Evet bi li rim ve on la rın se la mı nı alıp ce vap 
ve ri rim” bu yur du.

Pey gam ber le rin, me zar la rın da di ri ol du ğu nu bil di ren hadîs-i 
şerîf er o ka dar çok tur ki, bir bir le ri ni kuv vet len dir mek te dir ler. Me-
se la, “Kab ri min ya nın da, be nim için oku nan salevâtı işi ti rim. 
Uzak yer ler de oku nan lar ba na bil di ri lir” buy rul muş tur. 

Bu hadîs-i şerîfi, Ebû Bekr bin Ebi Şey be bil dir miş tir. Bu ve bu nun 
gi bi hadîs-i şerîf er, al tı bü yük hadîs ima mı nın ki tap la rın da var dır.

Ab dul lah bin Ab bas haz ret le rin den İbn-i Ebi’d-dün ya’nın ha ber 
ver di ği hadîs-i şerîf de; “Bir kim se, bir ta nı dı ğı nın kab ri ne uğ-
ra yıp selâm ver se, mey yit onu ta nır ve ce vap ve rir. Ta nı ma-
dı ğı mey yi te selâm ve rir se, mey yit se vi nir ve ce vap ve rir” 
bu yu rul du.

Resûlul lah, dün ya nın her ye rin de, ay nı za man da salât ve selâm 
eden le rin her bi ri ne ay rı ay rı na sıl ce vap ve rir di ye so ru lur sa, öğ le 
vak ti gü ne şin, bir an da bin ler ce şeh re ışık sal ma sı gi bi dir, di ye ce-
vap ve ri lir.

İb ra him bin Bi şar haz ret le ri; “Hac et tik ten son ra, kabr-i sa ade ti 
ziyâ ret için Medîne’ye git tim. Hüc re-i sa adet önün de selâm ver dim. 
“Ve aley kes selâm” ce va bı nı işit tim” bu yur muş tur.

Resûlul lah efen di miz; “Ben öl dük ten son ra, di ri iken ol du-
ğu gi bi an la rım” buyur du. Baş ka bir hadîs-i şerîf de; “Pey gam-
be rler, ka bir le rin de di ri olup na maz kı lar lar” buy rul du.( 360) 

Ev li ya nın bü yük le rin den Sey yid Ah med Rı fâî haz ret le ri nin ve 
bir çok ve lî le rin Resûlul lah’a ver dik le ri se lâ mın ce va bı nı işit tik le ri ve 
Ah med Rı fâî’nin, Resûlul lah’ın mübârek eli ni öp mek le şe ref en miş 
ol du ğu, çok sağ lam kita plar da ya zı lı dır.

İmâm-ı Sü yûtî, ki ta bın da; “Yük sek de re ce de ki ve lî ler, pey-
gam ber le ri öl me miş gi bi gö rür ler. Pey gam ber efen di mi zin Mu sa 
(aleyhisselâmı) me za rın da di ri ola rak gör me si, bir mûcize idi. Ev li-
ya nın da böy le gör me le ri ke râ met tir. Ke râ me te inan ma mak, câhil-
lik ten ile ri ge lir” bu yur mak ta dır.

360) İbni Asâkir, Târih-i Dımeşk, XIII, 326; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, I, 89; Süyutî, Câmi-ul 
Ehâdis, XI, 43.
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İbn-i Hib ban, İbn-i Mâ ce ve Ebû Da vud’un bil dir dik le ri hadîs-i 
şerîf de; “Cu ma gün le ri ba na çok salevât oku yu nuz! Bun lar, 
ba na bil di ri lir” buy rul du. “Öl dük ten son ra da bil di ri lir mi?” de-
nil dikte; “Top rak, pey gam ber le rin vücûdu nu çü rüt mez. Bir 
mü’min ba na salevât oku yun ca, bir me lek ba na ha ber ve-
re rek, üm me tin den fa lan oğ lu fi lan, sa na selâm söy le di ve 
dua et ti der” bu yur du.

Resûlul lah efen di miz di ri iken, Eshâbı na, Al la hü te âlâ nın bir rah-
me ti, bü yük nîmeti ol du ğu gi bi, vefâtın dan son ra da bü tün üm me ti 
için bü yük nîmet tir. İyi lik le re se bep tir.

Be kir bin Ab dul lah Mü ze ni’nin ri vâyet et ti ği hadîs-i şerîf de; 
Resûl-i ek rem; “Ha ya tım si zin için ha yır lı dır. Ba na an la tır sı-
nız. Ben de si ze an la tı rım. Öl dük ten son ra vefâtım da si-
zin için ha yır lı olur. Amel le ri niz ba na gös te ri lir. İyi iş le ri ni zi 
gör dü ğüm za man, Al la hü te âlâ ya hamd ede rim. Kö tü iş le-
ri ni zi gör dü ğüm za man, si zin için af ve mağfiret di le rim” 
bu yur du.( 361)

Ku sem bin Ab bas haz ret le ri, Resûlul lah efen di mi zin de fin hiz me-
tiy le şe ref e ni yor du. Ka bir de ki hiz met bi tin ce en son o çık tı. De di ki: 

“Resûlul lah’ın mübârek yü zü nü en son gö ren be nim. Kab rin de 
mübârek du dak la rı kı pır dı yor du. Üze ri ne eği lip ku lak ver dim. “Ya 
Rab bi! Üm me tim!.. Ya Rab bi! Üm me tim!..” di yor du.( 362)

RE SÛ LUL LAH EFEN Dİ Mİ Zİ GÖR MEK 
Resûlul lah efen di miz, uy ku da ve uya nık iken gö rü le bi lir mi? Gö-

rü le bi lir se, gö rü nen ken di si mi dir, ben ze ri mi dir? Âlim le ri miz, bu na 
çe şit li ce vap ver di ler. 

Ka bir de di ri ol du ğu nu söz bir li ği ile bil dir dik ten son ra, ken di si-
nin gö rül dü ğü nü ço ğun luk la be yan bu yur muş lar dır. Böy le ol du ğu, 
hadîs-i şerîf er den de an la şıl mak ta dır. Bir hadîs-i şerîf de; “Be ni 
rü ya da gö ren, uya nık iken gör müş gi bi dir” buy rul du.( 363) 

Bu nun için, İmâm-ı Ne ve vî haz ret le ri; “O’nu rü ya da gör mek, tam 

361) Heysemî, Mecmâ’uz-Zevâid, XIII, 313; İbni Kesîr, es-Sire, IV, 547; İbni Sa’d,  et-
Tabakât, II, 194.

362) İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 298.

363) Tirmizî, Şemâil-i Şerîf, s, 409.
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ken di si ni gör mek tir” de di. Ha dis-i şerîf de; “Be ni rü ya da gö ren 
doğ ru gör müş tür. Çün kü şey tan, be nim şek li me gi re mez” 
buy rul du.( 364) 

İb ra him Le ka ni haz ret le ri bu yu ru yor  ki: “Ha dis âlim le ri, Resûlul-
lah’ın rüya da ol du ğu gi bi uya nık iken de gö rü le bi le ce ği ni söz bir li ği 
ile bil dir miş ler dir. Her iki hâ le de bir çok mi sal ler ve ri le bi lir. Bun lar-
dan birka çı nı bil di re lim:

Mu’inüd din-i Çeş tî haz ret le ri, git ti ği her bel de de kab ris tan la-
rı ziyâ ret eder, ora da bir müd det ka lır dı. Var dı ğı yer ler de ta nı nıp 
meş hur olun ca, dur maz, kim se den ha ber siz giz li ce çı kıp gi der di. 
Bu se ya hat le rin den bi ri de Mek ke’ye ol muş tur. Mek ke-i mü ker re-
me ye gi dip, Ka be-i mu az za ma yı ziyâ ret et ti. Bir müd det Mek ke’de 
ka lıp, ora dan Medîne-i mü nev ve re ye git ti. Pey gam be ri mi zin kabr-i 
şerîfi ni ziyâ ret et ti ği bir gün, tür be sin den; “Mu’inüd din’i ça ğı rı-
nız” di ye bir ses işi til di. 

Bu nun üze ri ne tür be dar; “Mu’inüd din!” di ye ba ğır dı. Bir kaç yer-
den; “Efen dim” se si işi til di. Son ra da; “Han gi Mu’inüd din’i is ti yor-
sun? Bu ra da adı Mu’inüd din olan bir çok ki şi var” de di ler. 

Bu nun üze ri ne tür be dar ge ri dö nüp, Rav da-i mu tah he ra nın ka-
pı sın da ayak ta dur du. İki de fa; “Mu’inüd din-i Çeş ti’yi ça ğır” di-
ye nidâ eden bir ses işit ti. Tür be dar bu emir üze ri ne ce ma ate kar şı; 
“Mu’inüd din-i Çeş ti’yi is ti yor lar” di ye ba ğır dı. 

Mu’inüd din-i Çeş tî haz ret le ri bu sö zü işi tin ce, bam baş ka bir 
hâ le gir di. Ağ la yıp, göz yaş la rı dö ke rek ve salevât oku ya rak, sev gi li 
Pey gam be ri mi zin tür be si ne yak laş tı ve edeb le ayak ta dur du. Bu sı-
ra da; “Ey Kutb-i me şâ yıh! İçe ri ye gel!” di ye bir ses işit ti. 

Pey gam be ri miz bu yur du lar ki: “Sen be nim di ni me hiz met 
edi ci sin. Se nin Hin dis tan’a git men ge re kir. Hin dis tan’a git. 
Ora da Ec mir de ni len bir şe hir var dır. Ora da be nim ev la dım-
dan (to run la rım dan) Sey yid Hü se yin adın da bi ri var. Ora ya ci-
had ve gazâ ni ye tiy le git miş ti. O şu an da şe hid ol du. Ec mir 
kâ fir eli ne düş mek üze re dir. Se nin ora ya git men se bep ve 
be re ke tiy le, İs la mi yet ya yı la cak ve ka fir ler ha kir olup, güç-

364) Buhârî, “Tabir”, 10; Müslim, “Rüya”, 22; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 96; Tirmizî, “Rüya”, 
4; İbni Mâce, “Tabir-ür- Rüya”, 4; Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, I, 400; İbni Ebî 
Şeybe, el-Musannef, VII, 232.
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süz ve te’sir siz ka la cak lar.” Son ra ona bir nar ver di ve; “Bu 
na ra dik kat le bak ne re ye gi de ce ği ni gö rüp, an la” bu yur du.

Mu’inüd din-i Ceş tî haz ret le ri, Pey gam ber efen di mi zin ver di ği na-
rı alıp, em re dil di ği gi bi bak tı, do ğu ile ba tı ara sı nı ta ma men gör dü. 

Ah med Rı fâî haz ret le ri hac ca git miş ti. Dö nü şün de, Medîne-i 
mü nev ve re de Resûl-i ek rem efen di mi zin mübârek tür be si ni ziyâ ret 
et ti ği sı ra da, şu meâl de man zû me söy le di:

“Uzak tık, top ra ğı nı öp mek için efen dim,

Ken dim ge le mez, ve kil rû hu mu gön de rir dim.

Şim di se ni ziyâ ret nîmeti ol du na sîb,

Ver mübârek eli ni, du da ğım öp sün Habîb!”

Şiir bi tin ce, sev gi li Pey gam be ri mi zin kab rin den, mübârek el le-
ri gö rün dü. Sey yid Ah med Rı fai de son de re ce tâ zim ve hür met le 
Pey gam ber efen di mi zin mübârek eli ni öp tü. Ora da bu lu nan her kes, 
hay ret le hâdise yi gör dü. 

Pey gam ber efen di mi zin mübârek el le ri ni öp tük ten son ra, Rav-
da-i mu tah he ra nın ka pı la rı nın eşik le ri ne yat tı. Ağ la ya rak, ora da-
ki ce ma atin cüm le si ne; “Üze ri me ba sa rak ge çi niz!” di ye yal var dı. 
Âlim ler baş ka ka pı lar dan çık ma ya mec bur kal dı lar. Bu ke ra met pek 
meş hur olup, dil den di le gü nü mü ze ka dar gel miş tir.

İbn-i Âbi din haz ret le ri nin dî ne uy mak ta ki hal le ri meş hur olup, 
ke ra met le ri ve men kı be le ri çok tur. Beş va kit na maz da ta hıy ya tı 
okur ken, Resûlul lah efen di mi zi baş gö zü ile gö rür dü. Gö re me di ği 
za man o na ma zı ye ni den kı lar dı.

İs lam âlim le ri nin en bü yük le rin den ikin ci bin yı lın mü ced di-
di İmâm-ı Rab bânî Ah med Fa ru kî Ser hen dî haz ret le ri bu yur du ki: 
“(Ra ma zan-ı şerîfin son on gü nün de) Bu gün son de re ce gü zel bir 
hâl zâ hir ol du. Ya ta ğım da uzan mış ya tı yor dum. Göz le ri mi ka pa mış-
tım. Ya ta ğı mın üze ri ne, bir baş ka sı nın ge lip otur du ğu nu his set tim. 
Bir de ne gö re yim. Ev vel ki le rin ve son ra ki le rin sey yi di, efen di si, 
Pey gam be ri miz dir. 

Bu yur du ki: “Se nin için icâ zet yaz ma ya gel dim. Hiç kim-
se ye böy le bir icâ zet yaz ma dım.” Gör düm ki, o icâ zet nâme nin 
met nin de, bu dün ya ya ait bü yük lü tuf ar, ar ka sın da da öbür dün ya ya 
ait çok inâyet ler ya zı lıy dı.”
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Ab dül ka dir-i Gey la nî haz ret le ri Gun ye ki ta bın da İb ra him Te mi-
mi haz ret le rin den nak len an la tır: 

Hı zır (aleyhisselâm) ba na; “Eğer rü ya da, Resûlul lah’ı gör mek is-
ter sen, ak şam na ma zı nı kıl dık tan son ra, yat sı ya ka dar hiç kim se 
ile ko nuş ma dan aya ğa kal kar, ak şam na ma zın dan son ra ki ev va bin 
na ma zı nı kı lar sın. İki re kat ta bir selâm ve rir sin. 

Her re kat ta bir de fa Fa ti hâ sûre si ni ve ye di ker re İh las sûre si ni 
okur sun. Yat sı na ma zı nı da ce ma at le kıl dık tan son ra evi ne ge lip 
vit ri kı lar sın. Uy ku ya ya ta ca ğın za man da iki re kat na maz kı lıp her 
re kat ta Fatihâ, İh las sûre si ni ye di de fa okur sun. Na maz dan son ra 
sec de ye ka pa nıp ye di de fa Al la hü te âlâ ya istiğfar da bu lu nur, ye-
di ker re; “Sübhânallâhi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallahü vallahü 
ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm” der sin. Son ra 
ba şı nı sec de den kal dı rıp otu ra rak, el le ri ni kal dı rıp; “Ya hay yu, ya 
kay yum, ya zel ce la li vel ik ram, ya ilâhel ev ve li ne vel ahi rin ve ya 
Rah man-ed-dün ya vel ahi re ti ve ra hi me hü ma, ya Rab bi, ya Rab bi, 
ya Rab bi, ya Al lah, ya Al lah, ya Al lah” der sin. 

Son ra aya ğa kal kıp, ay nı du ayı okur sun. Son ra sec de ye ka pa nıp 
ay nı du ayı okur sun. Son ra ba şı nı sec de den kal dı rıp kıb le ye yö ne lip 
is te di ğin şe kil de ya tıp uyur sun. Uy ku bas tı rın ca ya ka dar Pey gam ber 
efen di mi ze salevât-ı şerîfe ge ti rir sin” de di. 

Ben; “Bu du ayı kim den öğ ren diy sen, ba na bil dir me ni is te rim” 
de dim. Hazret-i Hı zır; “Ba na inan mı yor mu sun?” de di. “Mu ham med 
(aleyhisselâmı) hak pey gam ber ola rak gön de ren Al la hü te âlâ ya ye-
min ede rim ki, sa na ina nı yo rum” de dim.

Hı zır (aleyhisselâm;) “Ben, Resûlul lah’ın bu du ayı öğ ret ti ği ve 
va siyet et ti ği mec lis de bu lun dum. Bu du ayı O’nun öğ ret ti ği kim se-
den öğ ren dim” bu yur du. 

Ben de Hı zır (aleyhisselâmın) de di ği gi bi yap tım. Ya ta ğım da, 
Pey gam ber efen di mi ze salevât-ı şerîfe oku ma ya baş la dım. Pey-
gam ber efen di mi zi gö re ce ği min se vin cin den do la yı, uy kum kaç tı 
ve sa ba ha ka dar uyu ya ma dım. 

Sa bah na ma zı nı kı lıp gü neş yük se lin ce ye ka dar otur dum. Du hâ 
ya ni kuş luk na ma zı nı kıl dım. Ken di ken di me; “Ak şa ma ula şır sam, 
dün ge ce yap tı ğım gi bi ya pa rım” de dim. O an da uyu mu şum. Rü-
yam da me lek ler ge lip be ni alıp Cen net’e gö tür dü ler. Ora da ya kut, 



428

züm rüt ve in ci den ya pıl mış köşk ve sa ray lar, bal, süt ve Cen net içe-
cek le rin den ır mak lar gör düm. 

Be ni Cen net’e gö tü ren me lek le re; Şu köşk kim için dir?” di ye 
sor dum. Me lek ler; “Se nin iş le di ğin ame li ya pan lar için dir” de di-
ler. Cen net yi ye cek le rin den ye dir me den ve Cen net su la rın dan içir-
meden be ni Cen net’ten çı kar ma dı lar. Son ra be ni Cen net’ten çı ka-
rıp, bu lun du ğum ye re ge tir di ler. 

Son ra, Resûlul lah efen di miz ya nın da yet miş pey gam ber ve her 
saf ara sı do ğu ile ba tı ara sı ka dar olan yet miş saf me lek le ba-
na ge lip selâm ver di ve eli mi tu ttu. Bu sı ra da ben; “Ya Resûlul lah! 
Hı zır (aleyhisselâm) şu ha di si sen den duy du ğu nu bil dir di” de dim. 
Pey gam ber efen di miz; “Hı zır doğ ru söy le di, an lat tık la rı doğ-
ru dur. Hı zır yer ü zün de ki le rin en âli mi dir. Eb dâl le rin re isi dir. 
Allahın yerüzündeki askerleridir” bu yur du. 

Ben yi ne; “Ya Resûlal lah! Bu ame li iş le ye ne, be nim bu gör dü-
ğüm den baş ka kar şı lık var mı dır?” de dim. “Se nin gör dü ğün den, 
sa na ih san olu nan dan da ha üs tün ne kar şı lık ola bi lir? Sen 
Cen net’te ki ye ri ni ve ma ka mı nı gör dün. Cen net’in mey ve le-
rin den yi yip, içe cek le rin den iç tin. Be nim le be ra ber me lek-
le ri ve pey gam ber le ri gör dün. Hûriîni gör dün” bu yur du.

“Ya Resûlal lah? Be nim yap tı ğım ame li ya pıp da, rü ya da be nim 
gör dü ğü mü gör me yen kim se ye ba na ih san olu nan ve ri lir mi?” de-
dim. “Be ni hak pey gam ber ola rak gön de ren Al la hü te âlâ ya 
ye min ede rim ki, o kim se nin iş le di ği bü yük gü nah lar af e di-
lir. Al la hü te âlâ nın o kim se hak kın da ki ga da bı kal kar. Be ni 
hak pey gam ber ola rak gön de ren Al la hü te âlâ ya ye min ede-
rim ki, bu ame li ya pan, rü ya da se nin gör dü ğü nü gör me se 
de, sa na ve ri len ona da ve ri lir. Se ma dan bir ses, Al la hü te-
âlâ bu ame li iş le ye ni ve do ğu dan ba tı ya ka dar olan üm met-i 
Mu ham med’i mağfiret et ti di ye ses le nir” bu yur du.

“Ya Resûlal lah! Se nin ce ma li ni ve Cen net’i gör dü ğüm gi bi, o 
kim se nin de bun lar dan na si bi var mı dır?” de dim. “Evet hep si de 
ve ri lir” bu yur du. “Ya Resûlal lah! Er kek ve ka dın, bü tün mü’min le re 
bu du ayı öğ ret mek ve se vab la rı nı bil dir mek uy gun olur mu?” de di-
ğim de; “Be ni hak pey gam ber ola rak gön de ren Al la hü te âlâ ya 
ye min ede rim ki, bu ame li Al la hü te âlâ nın sa id ola rak ya rat-
tı ğı kim se ler den baş ka sı iş le mez.” bu yur du.
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Rü ya da Pey gam be ri miz Mu ham med (aleyhisselâmı) ha ki ki şek-
liy le gö ren, mu hak kak O’nu gör müş olur. Çün kü şey tan O’nun şek-
li ne gi re mez. Fa kat şey tan baş ka şek le gi rip gö rü ne bi lir. Resûlul la hı 
ta nı mı yan kim se nin, bu nu ayır ma sı ko lay ol maz. 

Bâzı âlim ler de, “Pey gam ber efen di mi zi de ği şik şe kil de gör mek, 
yi ne O’nu gör mek olur. Fa kat bu, o ki şi nin din de ki nok san lı ğı na 
alâ met tir. Pey gam ber efen di mi zi rü ya da ger çek şek liy le gö ren ve 
mü’min ola rak ölen her kes Cen ne te gi der” bu yur muş lar dır.

Ebû Hü rey re, Efen di mi zin şu hadîs-i şerîfi ni bil dir di: “Bir kim se 
Cu ma ge ce sin de, iki re kat na maz kıl sa, her re kat ta Fa ti ha 
ve Ayet-el-kür si’yi bi rer, İh las sûre si ni on beş ker re oku sa, 
na maz dan son ra bin ker re; “Al la hüm me sal li alâ Mu ham me-
din ne biy yi lüm mîyi” de se, di ğer Cu ma gel me den be ni rü ya-
sın da gö rür. O kim se nin geç miş ve ge le cek bü tün gü nah la rı 
ba ğış la nır. Cen net be ni gö ren ler için dir.” 

KABR-İ ŞERÎFİNİ ZİYÂRET
Fahr-i kâ inât efen di miz bu yur du lar ki: “Kim ve fâ tım dan son-

ra be ni zi yâ ret eder se, be ni ha yât ta iken zi yâ ret et miş gi-
bi dir.” “Mir’ât-i Me dî ne” ki ta bın da bil di ri len bir ha dîs-i şe rîf de; 
“Kab ri mi zi yâ ret ede ne şe fâ atim vâ cib ol du” bu yur du. Bu ha-
dîs-i şe rî fi, İbn-i Hu zey me ve Bez zâr ve Dâ re-Kut nî ve Ta be râ nî 
ha ber ver mek te dir. Bez zâr haz ret le ri nin bil dir di ği baş ka bir ha dîs-i 
şe rîf de; “Kab ri mi zi yâ ret ede ne şe fâ atim he lâl ol du” buy rul du. 

“Müs lim-i şe rîf”de ve Ebû Bekr bin Mek kâ rî’nin “Mu’cem” 
ki ta bın da bil di ri len ha dîs-i şe rîf de; “Bir kim se be ni zi yâ ret et-
mek için gel se ve baş ka bir şey için ni ye ti ol ma sa, kı yâ met 
gü nü, ona şe fâ at et me mi hak et miş olur” buy rul du. Bu ha dîs-i 
şe rîf, Re sû lul lah (sal lal la hü aley hi ve sel lem)in ken di si ni zi yâ ret et-
mek için Me dî ne-i mü nev ve re ye ge len le re, şe fâ at ede ce ği ni ha ber 
ver mek te dir.

Dâ re-Kut nî’nin ha ber ver di ği baş ka bir ha dîs-i şe rîf de; “Hac 
edip de be ni zi yâ ret et me yen kim se, be ni in cit miş olur” 
buy rul du. Re sû lul lah (sal lal la hü aley hi ve sel lem)in zi yâ ret olun mak 
is te me le ri, üm me ti nin, bu yoldan da se vâb ka zan ma la rı için dir.

Bu nun için, fı kıh âlim le ri miz, hac va zi fe si ni yap tık tan son ra, 
Me dî ne-i mü nev ve re ye ge le rek, Mes cid-i şe rîf e na maz kı lar lar dı. 
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Son ra Rav da-i mu tah he ra ile Min ber-i mü nî ri ve Arş-ı âlâ dan ef dal 
olan kabr-i şe rî fi, son ra otur duk la rı, yü rü dük le ri, da yan dık la rı yer le ri, 
va hiy gel di ği za man da yan dık la rı di re ği ve mes cid ya pı lır ken ve tâ-
mir edi lir ken ça lı şan ve pa ra ver mek le şe ref e nen Es hâb-ı ki râ mın 
ve Tâ bi în’in geç tik le ri yer le ri zi yâ ret eder ler, görmek le be re ket le-
nir ler di. On lar dan son ra ge len âlim ler ve sâ lih ler de, hac dan son ra 
Me dî ne’ye ge lir ler, fı kıh âlim le ri miz gi bi ya par lar dı. Dün ol du ğu gi bi 
bu gün de ha cı lar, bu na bağ lı ka larak Me dî ne-i mü nev ve re de zi yâ-
ret ler de bu lu nu yor lar.

İs lâm âlim le ri nin gü ne şi Ebû Ha nî fe haz ret le ri; “Müs te hâb la rın 
en üs tün le rin den olan kabr-i se âde tin zi yâ re ti, vâ cib de re ce si ne ya-
kın bir ibâ det tir” bu yur du.

Re sû lul lah efen di mi zin kabr-i şe rîf e ri ni zi yâ re te gi den kim se nin, 
çok sa le vât-ı şe rî fe ge tir me si lâ zım dır. Oku nan bu sa lât ve se lâm-
la rın Pey gamber efen di mi ze ulaş tı ğı, ha dîs-i şe rîf de bil di ril miş tir. 
Sev gi li Pey gam be ri mi zi zi yâ ret et me âdâ bı şöy le bil di ril di: 

Me dî ne-i mü nev ve re şeh ri uzak tan gö rü nün ce, sa lât ve se lâm 
ge ti ri lir. Son ra; “Al la hüm me hâ zâ ha re mü ne biy yi ke, fec’al hü vi kâ-
ye ten lî min-en-nâr ve emâ nen min-el-azâb ve sû-il-hi sâb” de nir. 
Müm kün se şeh re ve ya mes ci de gir me den ön ce gusl ab des ti alı nır. 
Gü zel ko ku sü rü nü lür. Ye ni, te miz el bi se gi yi lir. Çün kü bun lar, tâ zim 
ve hür met ifâ de eder ler. Me dî ne-i mü nev vere ye mü te vâ zı, ve kar lı 
ve sü kû net hâ li ile gi ri lir. “Bis mil la hi ve alâ mil le ti Re sû lil lâh” de-
dik ten son ra, İs râ sû re si nin 80. âyet-i ke rî me si ni oku ma lı dır. Onun 
aka bin den; “Al la hüm me sal li alâ Mu ham me din ve alâ âli Mu ham-
med. Vag fir lî zü nû bî vef ah lî eb vâ be rah me ti ke ve fad li ke” di ye rek, 
Mes cid-i Ne be vî’ye gi ri lir. Son ra Re sû lul lah efen di mi zin min be ri nin 
ya nın da iki re kat ta hıy yet-ül-mes cid na ma zı kıl ma lı, min be rin di re-
ği, sağ omu zu na ge le cek şe kil de dur ma lı dır. 

Sev gi li Pey gam be ri miz, bu ra da na maz kı lar dı. Bu ra sı, Pey gam-
ber efen di mi zin kab ri ile min be ri ara sı dır. Ha dîs-i şe rîf de; “Kab-
rim ile min be rim ara sı Cen net bah çe le rin den bir bah çe dir. 
Min be rim, hav zım üze rin de dir” buy rul muş tur.( 365) Son ra, zi yâ ret 
eden kim se Al la hü te âlâ ya, Re sû lul lah’ın mü bâ rek kab ri ni zi yâ ret 
et me yi ken di si ne na sîb et ti ğin den do la yı sec de ye var ma lı dır. Du-

365) Buhârî, “İtisam”, 16; Müslim, “Hac”, 588; Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, II, 236; 
Beyhekî, Şu’ab-ül-îmân, III, 491.
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âdan son ra kal kıp, Pey gam ber efen di mi zin kabr-i şe rî fi ne, hüc re-i 
se âde te gel me li, ar ka sı nı kıb le ye ve re rek Re sû lul lah’ın mü bâ rek 
yü zü ne kar şı iki met re ka dar uzak ta edeb le dur ma lı dır. Da ha faz la 
yak la şıl maz. Hu şû ve hu dû üze re ol ma lı, Al la hü te âlâ nın Kur’ân-ı 
ke rîm de em ret ti ği şe kil de, Re sû lul lah efen di mi ze, ha yât ta imiş de 
yük sek huzûr la rın da bu lu nu yor muş gi bi edeb üze re bu lun ma lı dır. 
Se kî net ve ve kâ rı ter ket me me li dir. Eli ni, kabr-i şe rî fin du var la rı na 
koy ma yıp uzak ta edeb le dur mak, hür me te da ha mu va fık tır. Na maz-
da gi bi dur ma lı dır. 

Re sû lul lah efen di mi zin mü bâ rek, la tîf sû re ti ni ha yâ li ne ge-
tir me li, ken di si ni bil di ği ni, sö zü nü, se lâ mı nı ve du âla rı nı işit ti ği ni 
dü şün me li ve ce vap ver di ği ni, âmîn de di ği ni dü şün me li dir. Ni te-
kim Re sû lul lah efen di miz; “Kim ba na kab rim de sa lât okur sa, 
onu işi ti rim” bu yur du. Yi ne ha dîs-i şe rîf de, Re sû lul lah efen di mi zin 
kabr-i şe rîf e rin de bir me lek ve kîl bı ra kıl dı ğı, o me le ğin, üm me tin-
den se lâm eden le rin se lâ mı nı ken di si ne ulaş tır dı ğı bil di ril di. Son ra; 
“Es se lâ mü aley ke yâ sey yi dî yâ Re sû lal lah! Es se lâ mü aley ke yâ Ne-
biy yal lah! Es se lâ mü aley ke yâ Sa fiy yal lah! Es se lâ mü aley ke yâ Ha-
bî bal lah! Es se lâ mü aley ke yâ Ne biy yer rah me ti! Es se lâ mü aley ke yâ 
Şefî-al üm me ti! Es se lâ mü aley ke yâ Sey yid-el-mür se lîn! Es se lâ mü 
aley ke yâ Hâ te men ne biy yîn! 

Al la hü te âlâ sa na en yük sek mü kâ fât ve kar şı lık ih sân ey le sin. 
Ben şe hâ det ede rim ki, sen pey gam ber lik va zi fe ni yap tın. Emâ ne ti 
edâ et tin. Üm me ti ne na sî hat ey le din. Ya kîn (ölüm) sa na ge lin ce ye 
ka dar, Al la hü te âlâ nın yo lun da ci hâd ey le din. Al la hü te âlâ sa na kı-
yâ met gü nü ne ka dar, sa lât ve se lâm ey le sin. Yâ Re sû lal lah! Biz ler 
sa na çok uzak yer ler den gel dik. Se nin kabr-i şe rî fi ni zi yâ ret et mek, 
se nin hak kı nı öde mek, se nin yap tık la rı nı ye rin de gör mek, se ni zi-
yâ ret ile be re ket lenmek, se nin Al la hü te âlâ nın ka tın da bi ze şe fâ at-
çi ol ma nı is te mek için gel dik. Çün kü ha tâ la rı mız bel le ri mi zi bük tü. 
Gü nah la rı mız omuz la rı mı za ağır gel di. Yâ Re sû lal lah! Sen, hem şe-
fâ at eden ve hem de şe fâ ati ka bûl olu nan sın. Ma kâm-ı Mah mûd 
se nin için vâd edil miş tir. 

Hem, Al la hü te âlâ da Kur’ân-ı ke rîm de (Ni sa sû re si nin 64. âyet-i 
ke rî me sin de me âlen); “Biz, her pey gam be ri, an cak Al la hü te-
âlâ nın em ri ile (gön de ril di ği kav mi ta ra fın dan) ken di si ne itâ at 
olun ma sı için gön der dik. On lar, nefs le ri ne zu lüm et tik ten 
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son ra, ge lir ler, Al la hü te âlâ dan af di ler ler. Re sû lüm de on-
lar için is tig fâr eder se, Al la hü te âlâ yı el bet te tev be le ri ka-
bûl ve mer ha met edi ci bu lur lar” bu yur mak ta dır. Biz ler, se nin 
huzûru na gel dik. Fa kat biz ler, nefs le ri mi ze zul met tik. Gü nah la rı mı-
zın ba ğış lan ma sı nı di li yo ruz. 

Yâ Re sû lal lah! Al la hü te âlâ nın ka tın da bi ze şe fâ at ey le. Yâ Re-
sû lal lah! Al la hü te âlâ dan, bi zim rû hu mu zu, sün ne tin üze re al ma sı nı, 
ya rın kı yâ met gü nün de, se nin ile be ra ber mah şer ye ri ne ge len ler 
ara sı na kat ma sı nı, se nin hav zı na ge lip, ora da se nin hav zın dan iç-
me yi na sîb et me si ni di le. Yâ Re sû lal lah! Se nin şe fâ ati ni is ti yo ruz” 
di ye duâ edil me li ve “... Ey Rab bi miz! Bi zi ve îmân ile biz den 
ev vel geç miş olan kar deş le ri mi zi ba ğış la! Îmân et miş olan-
lar için kalb le ri miz de bir kin bı rak ma! Ey Rab bi miz! Mu hak-
kak ki sen, şef at ve mer ha met sâ hi bi sin!” me âlin de ki Haşr 
sû re si nin 10. âyet-i ke rî me si ni oku ma lı dır.

Son ra se lâm gön de ren le rin se lâ mı nı ile tip; “Es se lâ mü aley ke yâ 
Re sû lal lah! Şu kim se, se nin Al la hü te âlâ nın ka tın da ken di si ne şe fâ-
at çi ol ma nı is ti yor. Ona ve bü tün müs lü man la ra şe fâ at ey le” de me li 
ve di le di ği ka dar sa le vât oku ma lı dır. 

Son ra ya rım met re sa ğa, Ebû Bekr-i Sıd dîk haz ret le ri nin mü-
bâ rek ba şı hi zâ sı na ge lip; “Es se lâ mü aley ke yâ ha lî fe te Re sû lil lah! 
Es se lâ mü aley ke yâ re fî ka hu fil-gâr! Es se lâ mü aley ke yâ emî ne hu 
alel-es râr! Al la hü te âlâ, bu üm me ti nin imâ mı ola rak sa na en yük-
sek mü kâ fat ve kar şı lı ğı lut fet sin. Sen Re sû lul lah’a en gü zel şe kil de 
ha lî fe ol dun. En iyi şe kil de O’nun yü ce sün ne ti ni tâ kib et tin. Mür-
ted ler le (din den dö nen ler le) ve doğ ru yol dan ay rıl mış olan lar la, mu-
ha re be et tin. Dâ ima hak kı söy le din. Ve fât edin ce ye ka dar, hak yol da 
olan la ra yar dım cı ol dun. Al la hü te âlâ nın se lâ mı, rah me ti ve be re ke ti 
üze ri ne ol sun! Al lah’ım! Rah me tin le, onun sev gi si üze re rû hu mu zu 
al. Onu zi yâ re ti mi zi bo şa çı kar ma!” di ye duâ et me li dir.

Son ra yi ne ya rım met re sa ğa, Hazret-i Ömer’in kab ri nin hi zâ-
sı na gel me li ve; “Es se lâ mü aley ke yâ Emîr-el-mü’mi nîn! Es se lâ mü 
aley ke yâ Müz hir-el-İs lâm! Es se lâ mü aley ke yâ Mük sir-el-es nâm! 
Al la hü te âlâ sa na en yük sek kar şı lık ve mü kâ fat ver sin. Ha yât ta iken 
de, ölü mün de de İs lâm’a ve müs lü man la ra yar dım et tin. Ye tim le re 
ke fîl ol dun. Ak ra bâ ya iyi lik yap tın. Müs lü man la ra; on la rın râ zı ol-
duk ları, hem hi dâ yet üze re bu lu nan ve hem de in san la rı doğ ru yo la 
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ile ten bir reh ber ol dun. On la rın iş le ri ni der le yip top la dın. Fa kir le ri ni 
zen gin yap tın, ya ra la rı nı sar dın. Al la hü te âlâ nın se lâ mı, rah me ti ve 
be re ke ti se nin üze ri ne ol sun!” de me li dir.

Son ra Hazret-i Ebû Bekr ve Hazret-i Ömer’e hi tâ ben; “Es se lâ mü 
aley kü mâ yâ da cî ay-re sû lil lah ve re fî kay hi ve ve zî rey hi ve mü şî rey-
hi vel mu âvi ney ni le hû alel-kı yâ mi fid-dî ni vel-kâ imey ni ba’de hû 
bi-me sâ lih-il-müs li mîn! Al la hü te âlâ, si ze en gü zel kar şı lı ğı ver sin. 
Re sû lul lah’ın bi ze şe fâ at et me si ni Al la hü te âlâ dan, bi zim sa’yi mi zi 
ka bûl et me si ni, bi zi İs lâm dî ni üze re öl dü rüp, yi ne İs lâm dî ni üze re 
di rilt me si ni, kı yâ met gü nün de Re sû lul lah’a ya kın olan lar ara sın da 
haş ret me si ni di le me si için, si zi Re sû lul lah’ın ya nın da ve sî le edi ni-
yo ruz” de me li dir.

Son ra ken di si ne, ana-ba ba sı na, duâ is te yen le re ve bü tün müs-
lü man la ra duâ et me li dir. Bun dan son ra Re sû lul lah efen di mi zin mü-
bâ rek yü zü ne kar şı du rup; “Ey Al lah’ım! “Biz her pey gam be ri, 
an cak Al la hü te âlâ nın em ri ile (gön de ril di ği kav mi ta ra fın dan) 
kendi si ne itâ at olun ma sı için gön der dik. On lar nefs le ri ne 
zu lüm et tik ten son ra, ge lir ler, Al la hü te âlâ dan af di ler ler. 
Re sû lüm de on lar için is tig fâr eder se, Al la hü te âlâ yı el bet te 
tev be le ri ka bûl ve mer ha met edi ci bu lur lar” bu yu ru yor sun.( 366) 

Yâ Rab bî! Se nin yü ce ke lâ mı na uya rak, em ri ne itâ at ede rek, 
sev gi li Pey gam be ri nin se nin hu zû run da bi ze şe fâ at et me si ni di li-
yo ruz” di ye duâ et tik ten son ra da ha ön ce oku du ğu; “Ey Rab bi miz! 
Bi zi ve îmân ile biz den ev vel geç miş olan kar deş le ri mi zi ba-
ğış la. Îmân et miş olan lar için kalb le ri miz de bir kin bı rak ma! 
Ey Rab bi miz! Mu hak kak ki sen, çok şef at ve mer ha met sâ-
hi bi sin!” me âlin de ki Haşr sû re si nin 10. âyet-i ke rî me si ile; “Rab-
be nag fir le nâ ve li-âbâ-inâ ve li-üm me hâ ti nâ ve li-ih vâ ni nel-le zî-
ne se be kû ne bil-îmâ ni” “Rab be na âti nâ...” ve “Süb hâ ne rab bi ke...” 
âyet-i ke rî me le rini oku ya rak Hüc re-i se âdet zi yâ re ti ni ta mam lar.

Son ra Re sû lul lah’ın kab ri ile min be ri ara sın da bu lu nan ve Ebû Lü-
bâ be haz ret le ri nin ken di ni bağ la ya rak tev be et miş ol du ğu di re ğe ge-
lir. Bu ra da iki re kat na maz kı lar ve Al la hü te âlâ ya tev be ve is tiğ fâr da 
bu lu nur. Di le di ği du âla rı ya par. Son ra Rav da-i mu tah he ra ya ge lir. Bu-
ra sı ka re şek lin de bir yer dir. Bu ra da is te di ği ka dar na maz kı lar. Duâ 

366) Nisa sûresi,, 4/64.
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eder. Tes bîh ler okur. Al la hü te âlâ ya hamd ü se na lar da bu lu nur. Son ra 
min be re ge lir. Re sû lul lah’ın be reke ti nin ken di si ne ulaş ma sı ni ye tiy le, 
Pey gam ber efen di mi zin hut be okur lar ken mü bâ rek eli ni üze ri ne koy-
muş ol duk la rı ye re eli ni kor. Bu ra da iki re kat na maz kı lar. Al la hü te âla-
dan di le dik le ri ni is ter. Al la hü te âlâ nın ga da bın dan, rah me ti ne sı ğı nır. 
Son ra Han nâ ne di re ği ne ge lir. Bu di rek, Re sû lul lah efen di mi zin hut be 
oku mak için min be re geç ti ğin den do la yı, ken di si ni ter ket ti ği için in-
le yip, son ra Re sû lul lah’ın inip, ken di si ni ku cak la ma sı üze ri ne sü kûn 
bu lan di rek tir. Bu ra da kal dı ğı müd det içe ri sin de, ge ce le ri ni Kur’ân-ı 
ke rîm oku mak la, Al la hü te âlâ yı zik ret mek, min ber ile kab rin ya nın da, 
giz li ve açık tan duâ yetmekle ve râ bı ta yap mak la meş gûl ol ma lı dır.

Resûlul lah’ın mübârek zev ce le ri nin oda la rı, Mes cid-i saade te 
ka tıl ma dan ön ce, Hüc re-i sa ade tin kıb le ta ra fın da pek az yer var-
dı. Mu va ce he-i saade te kar şı dur mak güç tü. Ziyâ ret çi ler, Hüc re-i 
sa ade tin Rav da-i mu tah he ra du va rın da ki ka pı sı önün de kıb le ye 
kar şı du rup, selâm ve rir ler di. Son ra İmâm-ı Zey nel’abi din, Rav da-i 
mu tah he ra yı ar ka ya alıp, selâm ve rir di. Uzun za man böy le ziyâ ret 
edil di. Mübârek zev ce le rin oda la rı, mes ci de ka tıl dık tan son ra, Mu-
vâ ce he-i şerîfe pen ce re si önün de du rup ziyâ ret edil me ye baş lan dı.

Hazret-i Âi şe’nin oda sı, üç met re yük sek li ğin de, ker piç le hur ma 
dal la rın dan ya pıl mış tı. Bi ri ba tı, öte ki ku zey ta ra fın da iki ka pı sı var-
dı. Ba tı ka pı sı, Rav da-i mu tah he ra ta ra fın da dır. Hazret-i Ömer ha-
li fe li ği nin son se ne le rin de Mes cid-i saade ti ge niş le tir ken, Hüc re-i 
saade tin et ra fı na taş tan kı sa bir du var çe vir di. 

Ab dul lah bin Zü beyr ha li fe li ğin de bu du va rı yı kıp, si yah taş tan da-
ha sağ lam yap tır dı. Üs tü açık olan du va rın ku zey ta ra fın da bir ka pı-
sı bu lu nu yor du. Haz ret-i Ha san, kırk do kuz se ne sin de, vefât edin ce, 
va si ye ti ge re ğin ce, haz ret-i Hü seyin, ağa be yi si nin ce na ze si ni Hüc-
re-i sa adet ka pı sı na ge ti rip, dua ve is ti ga se ede ce ği za man, bu ra-
ya defnede cek le ri ni sa na rak, içe ri so kul ma sı nı is te me yen ler çı kın ca, 
Bâkî kab ris ta nı na de fin et tir di. İle ri de bu şe kil de hâdise ler le kar şı-
laş ma mak dü şün ce si ile du va rın ve oda nın ka pı sı nı öre rek ka pat tı lar.

Eme vi ha li fe le ri nin al tın cı sı olan Ve lid, Medîne vâli si iken, Mes-
cid-i sa ade tin du va rını yük selt ti ve üze ri ni kü çük bir kub be ile ört-
tü. Üç ka bir, dı şar dan gö rü le mez ve içe ri gi ri le mez ol du. Ömer bin 
Ab dü la ziz, Medîne-i mü nev ve re vâli si iken, 707 se ne sin de ha li-
fe Ve lid’in em ri ile, zev cât-ı tâ hi râ tın oda la rı nı yık tı rıp, Mes cid-i 
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saadet-i ge niş let ti. Ay rı ca bu du va rın et ra fı na beş kö şe li ve ka pı sız 
olan ikin ci bir du var çek tir di.

Irak’ta Zen gî le rin ida re et ti ği Ata bek ler Dev le ti’nin ve zi ri ve Se la-
had din-i Ey yu bi’nin am ca sı oğ lu olan Ce ma led din-i İs fe ha ni, 1189 
se ne sin de, Hüc re-i sa ade tin dış du va rı et ra fı na san dal ve aba noz 
ağaç la rın dan mes ci din ta va nı na ka dar yük se len bir par mak lık yap tır dı. 

Fa kat, bi rin ci yan gın da 1289 se ne sin de ya nın ca, ye ri ne de mir-
den bir par mak lık ya pı la rak ye şi le bo yan dı. Bu par mak lı ğa “Şebe-
ke-i sa adet” de nir. Şebe ke-i sa ade tin kıb le ta ra fı na “Mu vâ ce-
he-i saadet,” do ğu ta ra fı na “Ka dem-i saadet,” ba tı ta ra fı na 
“Rav da-i mu tah he ra,” ku zey ta ra fı na ise; “Hüc re-i Fâ tı ma” 
de nir. Mek ke-i mü ker re me, Medîne-i mü nev ve re nin gü ne yin de ol-
du ğu için, Mes cid-i ne bî nin or ta sın da, ya ni Rav da-i mu tah he ra da, 
kıb le ye dö nen kim se nin sol ta ra fın da, Hüc re-i saadet, sağ omu zu 
ta ra fın da ise, Min ber-i şerîf bu lu nur.

847 se ne sin de Şebe ke-i saade tin bu lun du ğu yer ile dış du var-
la rın ara sı na ve bu ye rin dı şı na za man za man de ğiş ti ri len mer mer ler 
dö şen di. Bu va zi fe yi en son Sul tan Ab dül me cid Han yerine getirdi.

Hüc re-i saade tin beş kö şe li du var la rı ile bir lik te üzer le ri ne Kub-
be-tün-nûr de nen kü çük bir kub be de ya pıl mış tı. Os man lı pa di-
şah la rı nın gön der dik le ri Kis ve-i şerîfe bu kub be üze ri ne ör tü lür dü. 
Kub be-tün-nûr üze ri ne ge len, Mes cid-i sa ade tin bü yük ye şil kub-
be si ne Kub be-tül-had ra de nir. Şebe ke-i saadet de ni len par mak-
lı ğın dış ta ra fı na ör tü len kis ve, Kub be-tül-had ra al tın da ki ke mer le-
re ası lıdır. Bu iç ve dış per de le re Set ta re de nir. 

Şebe ke-i sa ade tin do ğu, ba tı, ku zey ta raf a rın da bi rer ka pı sı 
var dır. Şebe ke-i saade tin içi ne ha rem-i şerîf ağa la rın dan baş ka sı 
gi re mez di. Za ten ka pı ve pen ce re le ri ol ma dı ğın dan, yal nız kub be 
or ta sın da ufak bir de lik olup, tel ka fes ile ka pa lı dır. Bu de li ğin hi za-
sın da Kub be-tül-had ra ya da bir de lik açıl mış tır. Mes cid-i şerîf kub-
be si 1837 se ne si ne ka dar kur şun ren gin de idi. Sul tan İkin ci Mah-
mud Ad lî Han’ın em ri ile ye şi le bo yan dı. 1872’de Ab dü la ziz Han’ın 
em ri ile ye ni den bo yan dı.

Mes cid-i saade ti ta mir ve tez yin için sul tan Ab dül me cid Han 
ka dar çok pa ra harc eden ve gay ret gös te ren hiçbir kim se ol ma-
mış tır. Ha re mey ni ta mir için ye di yüz bin al tın sar fet miş ve ta mi rat 
1861’de ta mam lan mış tır. 
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Mes cid-i Nebevî’nin ta mir ve ba kı mı için bin ler ce al tın sar fe-
den Sul tan Ab dül me cid Han, es ki şek li ni, İs tan bul’da Hır ka-i şerîf 
Ca mii’nde bu lun dur mak için emret miş, bu nun için 1850 se ne-
sin de, mü hen dis mek te bi ho ca la rın dan bin ba şı res sam Ha cı İz-
zet Efen di, Medîne’ye gön de ril miş tir. İz zet Efen di, her ye ri öl çe rek, 
el li üç de fa kü çül tül müş bir mo de li ni bir se ne de ya pıp İs tan bul’a 
gön de rin ce, Sul tan Ab dül me cid Han’ın yap tır dı ğı Hır ka-i şerîf Ca-
mii’ne kon muş tur.

Ab dül me cid Han’ın ta mi rin den son ra, kıb le du va rı ile Şebe ke-i 
saadet ara sı ye di bu çuk met re, do ğu du va rın dan Ka dem-i saadet 
şe be ke si ne al tı met re, Şebe ke-i Şâmî ge niş li ği on bir met re, Mu-
vâce he-i şerîfe şe be ke si ile Şebe ke-i Şâmî ara sın da ki uzun luk on 
do kuz met re dir. Mes cid-i Nebevî’nin kıb le ta ra fın dan ge niş li ği yet-
miş ye di met re; kıb le du va rın dan, du var-ı Şâmî ye ka dar olan uzun-
lu ğu yüz on ye di met re dir. Hüc re-i saadet ile min ber-i şerîf ara sı 
olan Rav da-i mu tah he ra ge niş li ği ise on do kuz met re dir. 

Os man lı lar dan son ra, bu mu kad des bel de ler de bir çok de ği şik-
lik ler ya pıl mış, böy le ce ec da dı mı zın yap tır dı ğı paha bi çil mez ta ri hi 
eser ler yı kıl mış ve yağ ma edil miş tir.

Re sû lul lah efen di mi zi zi yâ ret ten son ra Ba kî’ kab ris ta nı na git-
mek, ora yı da zi yâ ret et mek müs te hâb dır. Son ra di ğer ka bir le ri, bil-
has sa Sey yid-üş-şü he dâ (şe hîd le rin efen di si) Hazret-i Ham za’nın 
kab ri ni zi yâ ret et me li dir. Yi ne Ba kî’de Hazret-i Ab bâs’ı ve ora da bu-
lu nan Ha san bin Ali’yi, Zey ne lâ bi dîn’i, oğ lu Mu ham med Bâ kır ve 
oğ lu Ca’fer-i Sâ dık, Emîr-ül-mü’mi nîn Hazret-i Os man’ı, Re sû lul lah 
efen di mi zin oğ lu İb râ him’i, Re sû lul lah efen di mi zin ora da bu lu nan 
zev ce-i mu tah he ra la rı nı, ha la sı Sa fiy ye’yi ve da ha bir çok Sa hâ be ve 
Tâ bi în’den olan bü yük le ri zi yâ ret et me li dir. Ba kî’de ki Fâ tı ma Mes-
ci di’nde na maz kıl ma lı dır. Per şem be gü nü Uhud şe hîd le ri ni zi yâ ret 
et mek müs te hâb dır. Ora da; “Se lâ mün aley küm bi mâ sa ber tüm. Fe-
ni’me uk bed dâr. Se lâ mün aley küm yâ eh le dâr-il-kavm-il-mü’mi-
nîn ve in nâ in şâ al la hü an ka rî bin bi küm lâ hi kûn” de me li dir. Son ra 
Âyet-el-kür sî ve İh lâs sû re si ni oku ma lı dır.

Hüc re-i sa ade ti ziyâ ret eden le rin çok uya nık ol ma la rı la zım-
dır. Gön lün de dün ya dü şün ce le ri bu lun ma ma lı dır. Mu ham med 
(aleyhisselâmın) mübârek nû ru nu ve de re ce si nin yük sek li ği ni dü-
şün me li dir. Dün ya iş le ri ni ve bü yük kim se ler le gö rü şüp fay da sağ-
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la ma yı ve alış-ve riş dü şün ce le ri için de ya pı lan du ala rı Al la hü te âlâ 
ka bul et mez, di lek le ri ne ka vu şa maz lar.

Hüc re-i saade ti ziyâ ret et mek şe ref i bir iba det tir. Bu na inan-
ma yan la rın, müs lü man lık tan çık ma la rın dan kor ku lur. Çün kü bun lar, 
Al la hü te âlâ ya, Resûlü ne ve bü tün müs lü man la ra kar şı gel miş olur. 
Mâlikî âlim le rin den birka çı, Resûlul lah (sal lal la hü aley hi ve sel lem) 
efen di mi zi ziyâ ret et mek va cib dir de miş ise de, müs te hab ol du ğu 
söz bir li ği ile bil di ril miş tir.

TEVESSÜL
Pey gam ber efen di mi ze her za man; ya ra tıl ma dan ön ce, ya ra tıl-

dık tan son ra, dün ya da ki ha ya tın da ve vefâtın dan son ra; ber zah ka-
bir âlemin de, te ves sül edil miş; kı ya met gü nü di ril dik ten son ra, Ara sat 
mey da nın da ve Cen net’te de edi le cek tir. Ve sî le, Al la hü te âlâ nın, nez-
din de ya kın lı ğa ve hâ cet le rin gi de ril me si ne se beb kıl dı ğı her şey dir.

Resûl-i ek rem ile te ves sül, ya ni Resûlul lah efen di mi zi, Al la hü te-
âlâ ka tın da ve si le et mek, O’nun yar dı mı nı ve şe fa ati ni is te mek ca-
iz dir. Bun lar; Pey gam ber (aley hi müs selâm), Se lef-i sa li hin’in, ule ma 
ve di ğer müs lü man la rın yap tı ğı şey ler den dir. Müs lü man lar dan hiç 
kim se bu nu kö tü gör me miş tir. Şim di ye ka dar, bo zuk iti kad sa hip le ri 
dı şın da, bun la rı ka bul et me yen hiç kim se ye rast lan ma mış tır.

İn san la rın ba ba sı Âdem (aleyhisselâm) yer ü zü ne in di ril di ği va kit, 
Pey gam ber efen di mi zi ve si le yap mış tır. Bu nu, sev gi li Pey gam be ri miz 
bir hadîs-i şerîf e rin de şöy le an lat mış lar dır: “Âdem (aleyhisselâm) 
zel le si se be biy le Cen net’ten çı ka rı lın ca: “Ya Rab bi! Be ni Mu-
ham med (aleyhisselam)ın hür me ti ne af et” de di. Al la hü te-
âlâ “Ya Âdem! Sen Mu ham med’i na sıl bil din. Da ha be n, O’nu 
ya rat ma dım?” bu yur du. Âdem (aleyhisselâm); “Ya Rab bi! Be ni 
ya ra tıp ba na ruh ver di ğin za man, gö zü mü açıp bak tı ğım da, 
ar şın ke na rın da “La ilâhe il lal lah, Mu ham me dün Resûlul lah” 
ya zı lı gör düm. İs mi ni is min le sev di ğin O’dur de di. Al la hü te-
âlâ; “Doğ ru söy le din ey Âdem! Mah lû kâ tım dan en çok sev-
di ğim O’dur. O’nun hür me ti ne af di le di ğin için se ni af et tim” 
bu yur du.”( 367) Bir ri vâyete gö re de; “O se nin zür ri ye tin den ge le-
cek olan bir Pey gam ber dir. O’nu ya rat ma say dım, se ni, ev la dı-

367) Hâkim, el-Müstedrek, II, 672, İbni Kesîr, es-Sire, I, 320.
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nı ya rat maz dım. O’nu şe fa at çi gös ter di ğin için se ni af et tim, 
ba ğış la dım” bu yur du.”( 368)

Bu nun la il gi li bin ler ce mi sal var dır. Bun lar dan bir kaç ta ne si aşa-
ğı ya alın mış tır:

İki gö zü âmâ bir kim se, göz le ri nin açıl ma sı için Resûlul lah efen-
di miz den dua is te di. Resûlul lah (sal lal la hü aley hi ve sel lem) de; “İs-
ter sen dua ede rim. Fa kat sab re dip kat la nır san, se nin için 
da ha iyi olur” bu yur du. “Sab ret me ye gü cüm kal ma dı. Dua et me-
niz için yal va rı rım” de di. “Öy le ise, ab dest alıp şu du ayı oku!” 
bu yur du. “Al la hüm me in ni es’elü ke ve ete vec ce hü iley ke bi 
ne biy yi ke Mu ham me din ne biyy-ir-rah me ti. Ya Mu ham med! 
İn ni ete vec ce hü bi ke ilâ Rab bi fi-ha ce ti li tak di ye Al la hüm me 
şef i’hü fiy ye.”

O kim se, bu du ayı oku yun ca, Al la hü te âlâ ka bul bu yu ra rak göz-
le ri nin açıl dı ğı nı, hadîs âlim le rin den İmâm-ı Ne sâî bil di ri yor. 

Resûlul lah efen di mi zin ve si le edil me si ile il gi li Os man bin Ha nif 
haz ret le ri şu hâdise yi an la tır: “Os man bin Af an ha li fe iken, bü yük 
sı kın tı sı olan bir kim se, Ha li fe nin kar şı sı na çık ma ya utan dı ğı için 
ba na dert yan mış tı. Ben de, he men ab dest al! Mes cid-i sa ade te 
git! Yu ka rı da bil di ri len du ayı et, is te di ği ni bil dir, de dim. 

Adam ca ğız, dua et tik ten son ra, Ha li fe nin bu lun du ğu ye re gi dip 
huzûru na çı ka rıl mış. Ha li fe, bu nu sec ca de si üs tün de otur tup, der-
di ni din le miş ve ka bul et miş. Adam ca ğız, işi nin bir den bi re ya pıl dı-
ğı nı gö rün ce, se vi ne rek ba na gel di. “Al la hü teâlâ sen den ra zı ol sun! 
Ha li fe ye sen söy le me sey din, sı kın tı dan kur tu la ma ya cak tım” de di. 
Be nim Ha li fe ile gö rüş tü ğü mü zan net ti.

Haz ret-i Ömer ha li fe iken, kıt lık ol du. Eshâb-ı kirâm dan Bi lal bin 
Hars, Resûlul la hın tür be si ne gi dip; “Ya Resûlal lah! Üm me tin aç lık-
dan öl mek üze re dir. Yağ mur yağ ma sı için ve si le ol ma nı yal va rı rım” 
de di. Resûlul lah efen di miz o ge ce rü ya sın da gö rü nüp; “Ha li fe ye 
git! Ben den selâm söy le! Yağ mur du ası na çık sın!” bu yur du. 
Haz ret-i Ömer, yağ mur du ası na çı kın ca, yağ mur yağ ma ya baş la dı.

Al la hü teâlâ, sev dik le ri nin ha tı rı için, du ala rı ka bul bu yur mak ta-
dır. Al la hü teâlâ, Mu ham med (aleyhisselâmı) çok sev di ği ni bil dir-
miş tir. Bu nun için, bir kim se, “Al la hüm me in ni es’elü ke bi-ca hi 

368) Heysemî, Mecmâ’uz-Zevâid, VIII, 198.
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Ne biy yik-el-Mus ta fa” di ye rek bir dua et se, du ası red olun maz. 
Bu nun la be ra ber, ufak-te fek dün ya iş le ri için, Resûlul lah’ı ve si le et-
mek ede be uy gun ol maz.

Bur ha ned din İb ra him Mâliki bu yur du ki: “Çok aç olan fa kir bir 
kim se, Hüc re-i sa ade te gi dip; “Ya Resûlal lah! Kar nım aç tır” de di. Az 
son ra bi ri si ge lip, fa ki ri evi ne gö tür dü, kar nı nı do yur du. Fa kir yap dı-
ğı du anın ka bul ol du ğu nu söy le yin ce, “Kar de şim! Ço luk-ço cu ğun-
dan ay rı lıp uzak yol lar dan sı kın tı lar çe ke rek Resûlul lah’ı ziyâ ret için 
gel din. Bir lok ma ek mek için Resûlul lah’ın huzûru na çık mak ya kı şır 
mı? O yük sek huzûr da, Cen net’i ve son suz nîmet le ri is te me li idin! 
Bu ra da is te ni len şey le ri Al la hü teâlâ red det mez” de di. Resûlul lah’ı 
ziyâ ret et mek şe re fi ne ka vu şan lar, kı ya met gü nün de şe fa at et me si 
için dua et me li dir.”

İmâm-ı Ebû Bekr-i Mük rî, bir gün İmâm-ı Ta be râ nî ve Ebû Şeyh ile 
Mes cid-i sa adet de otu ru yor lar dı. Bir kaç gün den be ri bir şey ye me-
dik le rin den çok acık mış lar dı. İmâm-ı Ebû Bekr ar tık da ya na ma ya rak; 
“Açım ya Resûlal lah!” de dik ten son ra, bir kö şe ye çe kil di. Sey yid ler-
den bir zat, iki hiz met çi si ile ge le rek; “Kar deş le rim! De dem Resûlul-
lah’dan aç lık dan yar dım is te miş si niz. Si zi do yur ma mı emir bu yur du” 
de di. Ge tir dik le ri ni bir lik te ye di ler. Ar ta nı nı bun la ra bı ra kıp git ti.

İs lam âlim le rin den Ebû Ab dul lah Mu ham med Me râke şî Mis bâh-
uz zu lâm ad lı kıy met li ki ta bın da Resûlul lah efen di mi zi ve si le ede rek 
mu rad la rı na ka vu şan yüz ler ce müs lü ma nı ve du ala rı nı uzun yaz mak-
ta dır. Resûlul lah’ı ve si le ede rek mu rad la rı na ka vu şan lar dan bi ri de, 
Mu ham med bin Mün ke dir’dir. Şöy le an la tır: “Bir adam, ba ba ma sek-
sen al tın bı ra kıp ci ha da git miş ti. “Bun la rı sak la! Çok muh tac ola na da 
yar dım ede bi lir sin” de miş ti. Medîne’de kıt lık ol du. Ba bam, al tın la rın 
hep si ni aç lık tan bu na lan la ra da ğıt tı. Al tın la rın sa hi bi ge lip is te di. Ba-
bam; “Bir ge ce son ra gel” de di. Hüc re-i saade te gi dip, sa ba ha ka dar 
Resûlul lah’a yal var dı. Ge ce ya rı sı, bir adam ge lip; “Uzat eli ni!” de di. 
Bir ke se al tın ve rip, son ra ora dan kay bol du. Ba bam ev de al tın la rı sa-
yıp sek sen adet ol du ğu nu gö rün ce, se vi ne rek he men sa hi bi ne ver di.”

İmâm-ı Mu ham med Mu sa haz ret le ri, bu ki ta bın da ba şın dan ge-
çen bir hâdise yi şöy le an la tır: 

“1239 se ne sin de, Sa der ka le sin den seç kin bir ce ma at le be ra ber 
çık tık. Ya nı mız da bi ze kı la vuz luk eden bir kim se var dı. Bir müd det git-
tik ten son ra su yu muz tü ken di. Su ara ma ya baş la dık. Ben de bu ara da 
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ih ti ya cı mı gör mek için git tim. Bu sı ra da müt hiş bir şe kil de uy kum 
gel di. Na sıl ol sa gi der ken be ni uyan dı rır lar de yip, ba şı mı ye re koy dum. 

Uyan dı ğım da, ken di mi çö lün or ta sın da ya pa yal nız bul dum. Ar-
ka daş la rım be ni unu tup git miş ler di. Yal nız lık tan bü yük bir kor ku ya 
ka pıl dım. Çöl de, sa ğa so la yü rü me ye baş la dım. Ne re de bu lun du ğu-
mu, ne re ye gi de ce ği mi bi le mi yor dum. Her ta raf düm düz kum du. Az 
son ra ha va ka rar dı. Yol cu luk yap tı ğı mız  ka fi le nin izi bi le yok tu. Ben, 
ge ce ka ran lı ğın da ya pa yal nız dım. Kor kum da ha da şid det len di. Te-
laş la da ha sü rat li yü rü me ye baş la dım. 

Bir müd det git tik ten son ra, çok su sa mış ve yo rul muş bir hal de 
ye re düş tüm. Ar tık ha ya tım dan ümi di mi kes miş, ölü mü mün yak laş-
tı ğı nı his se der gi bi ol muş tum. Su suz luk ve yor gun luk tan, ız dı rap ve 
ele mim son had di ne var mış tı. Bir den ak lı ma gel di. Ge ce ka ran lı-
ğın da; “Ya Resûlal lah! Ye tiş! Sen den, Al la hü teâlâ nın iz niy le yar dım 
et me ni is ti yo rum!” di ye in le dim. 

Sö zü mü bi ti rir bi tir mez, bi ri nin ba na ses len di ği ni duy dum. Se sin 
gel di ği ta ra fa bak tı ğım da; ge ce ka ran lı ğın da, et ra fı na ışık lar sa çan, 
bem be yaz el bi se ler gi yin miş, o za ma na ka dar hiç gör me di ğim bir 
kim se nin be ni ça ğır dı ğı nı gör düm. Ba na yak la şıp eli mi tut tu. O an-
da bü tün yor gun lu ğum ve su suz lu ğum kay bol du. Ye ni den doğ muş 
gi bi ol dum. Ona ca nım bir den ısı nı ver di. El ele bir müd det yü rü dük. 
Ha ya tı mın en tat lı an la rın dan bi ri ni ya şa dı ğı mı his set tim. Bir kum te-
pe ce ği ni aşın ca, be ra ber yol cu luk yap tı ğım ka fi le nin ışık la rı nı gö rüp, 
ar ka daş la rı mın ses le ri ni duy dum. On la rın yan la rı na doğ ru yak laş tık. 

Be nim bin di ğim hay van en ar ka da on la rı ta kib edi yor du. Bir den 
ge lip önüm de dur du. Bi ne ği mi önüm de gö rün ce, se vinç çığ lık la rı 
at tım. Ben ba ğı rın ca, be nim le ge len zat eli ni elim den çek ti. Son ra 
elim den tu tup bi ne ği me bin dir di. Son ra da; “Biz den bir şey is te-
ye ni ve yar dım ta le bin de bu lu nan kim se yi biz boş çe vir me-
yiz” di ye rek ge ri dö nüp git ti. O za man O’nun Resûlul lah Efen di miz 
ol du ğu nu an la dım. O ge ri dö nüp gi der ken, çev re si ne yay dı ğı nûr-
la rın ge ce ka ran lı ğın da gö ğe doğ ru yük sel di ği gö rü lü yor du. O gö-
züm den kay bo lun ca bir den ak lım ba şı ma gel di. “Na sıl olup da ben 
Resûlul lah Efen di mi zin eli ni aya ğı nı öp me dim” di ye çır pın dım ama 
iş iş ten geç miş fır sat el den kaç mış tı.”

Ebül-Hayr Ak ta’, Me dî ne’de beş gün aç kal mış tı. Huc re-i se’âde-
tin ya nı na ge lip, Re sû lul la ha se lâm ver di. Aç ol du ğu nu bil dir di. Bir 
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ya na çe ki lip uyu du. Rü’yâ da, Re sû lul la hın gel di ği ni gör dü. Sa ğın da 
Ebû Bekr-i Sıd dîk, so lun da Ömer Fâ rûk ve önün de Aliyy-ül Mür te zâ 
var dı. Hazret-i Alî ge lip, yâ Ebe’l Hayr! Kalk, ne ya tı yor sun? Re sû-
lul lah ge li yor de di. He men kalk tı. Re sû lul lah ge lip, bü yük bir ek mek 
ver di. Ebül-Hayr di yor ki, çok aç ol du ğum için he men ye me ye baş-
la dım. Ya rı sı bi tin ce uyan dım. Ka lan ya rı sı nı elim de bul dum.

Ah med bin Mu ham med Sû fî di yor ki: Hi câz çöl le rin de var lı ğım 
kal ma dı. Me dî ne’ye gel dim. Huc re-i se’âdet ya nın da Re sû lul la ha 
se lâm ver dim. Bir yere otu rup uyu dum. Re sû lul lah Efen di miz gö rü-
nüp, “Ah med gel din mi? Avu cu nu aç!” bu yur du. Avu cu mu al-
tın la dol dur du. Uyan dım. El le rim al tın do lu idi. 

İmâm-ı Sem hû dî, ka pı sı nın anah ta rı nı dü şür dü. Bu la ma dı. Huc-
re-i se’âdet önü ne ge lip, yâ Re sû lal lah! Anah ta rı mı dü şür düm. Evi-
me gi de mi yo rum de di. Bir ço cuk elin de anah ta rı ge tir di. “Bu nu bul-
dum. Aca bâ si zin mi” de di.

Ki lis li Mus ta fâ Iş kî efen di, Me vâ rid-i Me cî diy ye tâ rîh ki ta bın-
da di yor ki: “Mek ke’de yir mi se ne kal dım. 1247 se ne sin de alt mış 
al tın bi rik ti rip, ço luk ço cuk ile Me dî ne’ye gel dik. Pa ra lar yol da bit ti. 
Bir ta nı dı ğı ma mi sâ fir olup, Hüc re-i se’âde te gel dim. Re sû lul lah dan 
yar dım is te dim. Üç gün son ra, bu lun du ğum eve bir bey ge le rek, 
be nim için bir ev ki râ la dı ğı nı söy le di. Eş yâ la rı mı ora ya ta şıt tı. Bir 
se ne lik ki râ be de li ni öde di. Bir kaç ay son ra, bir ay has ta yat tım. Ev-
de yi ye cek ve sa ta cak bir şey kal ma dı. Zev ce min yar dı mı ile da ma 
çı kıp, Re sû lul la hın tür be si ne kar şı, sı kın tı mı an la tıp yar dım di le mek 
is te dim. El le ri mi kal dı rın ca, dün yâ lık is te mek ten utan dım. Bir şey 
söy le ye me dim. Oda ma in dim. 

Er te si gün, bir kim se ge lip, fi lân efen di bu al tın la rı sa na he di ye 
gön der di, de di. Ke se yi al dım. Ge çi mi miz dü zel di ise de, has ta lık tan 
kur tu la ma dım. Yar dım la Hüc re-i se’âdet önü ne ge lip, Re sû lul lah tan 
şi fâ is te dim. Mes cid den çı kıp, kim se den yar dım is te me den evi me 
yü rü düm. Eve gi rer ken, has ta lı ğım hiç kal ma dı. Na zar değ me me-
si için, so ka ğa bir kaç gün bas to na da ya na rak çık tım. Fa kat, pa ra 
bit miş ti. Ço luk ço cu ğu ka ran lık ta bı ra kıp, Mes cid-i Ne be vî ye gel-
dim. Yat sı na ma zın dan son ra, sı kın tı mı Re sû lul la ha söy le dim. Yol da 
ta nı ma dı ğım bir kim se ya nı ma ge lip, eli me bir ke se ver di. İçin de, 
be he ri do kuz ku ruş luk kırk do kuz al tın var dı. Mum ve lü zûm lu şey le ri 
al dım, eve gel dim.
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Şakâ yık-i Nu’mâ niy ye ki tâ bı nın ter cü me sin de ikin ci cild de 
di yor ki, Os mân lı dev le ti nin ilk Şeyh-ul-is lâ mı ve ze mâ nı nın mü-
ced di di olan bü yük İs lâm âli mi Mev lâ nâ Şem sed dîn Mu ham med 
bin Ham za Fe nâ rî’nin göz le ri ne per de gel di. Gö re mez ol du. Bir ge-
ce, Re sû lul lah efen di miz; “Tâ hâ sû re si ni tef sîr ey le!” bu yur-
dukta, “Yük sek hu zû ru nuz da, Kur’ân-ı ke rî mi tef sîr et me ğe gü cüm 
ol ma dı ğı gi bi, göz le rim de gör mü yor” de miş. Pey gam ber le rin ta-
bî bi olan Re sû lul lah efen di miz, mu bâ rek hır ka sın dan bir par ça pa-
muk çı ka rıp, mü bâ rek tükü rü ğü ile ıs lat tık tan son ra, göz le ri üze ri ne 
koy muş tur. Mol la Fe nâ rî uya nıp, pa mu ğu göz le ri nin üs tün de bu la-
rak kal dır mış, gör me ğe baş la mış dır. Al la hü te âlâ ya hamd ve şü kür 
et miş tir. Pa muk ip lik le ri ni sak la yıp, öl dü ğü za man göz le ri üze ri ne 
kon ma sı nı va siy yet et miş tir. 834’te Bur sa ’da ve fât edin ce, va sıy-
ye ti ni ye ri ne ge tir di ler.

Ab ba si ha li fe le rin den Ebû Ca’fer Men sur, Mes cid-i Nebevî için-
de İmâm-ı Mâ lik ile ko nu şu yor lar dı. “Ey Men sur! Bu ra sı Mes cid-i 
saadet tir! Ha fif ses le söy le! Hak teâlâ, Hu cu rat sûre sin de meâlen; 
“Se si ni zi Resûlul lah’ın se sin den da ha yük sek yap ma yı nız!” 
bu yu ra rak, bir ce ma ati azar la mış tır. “Resûlul lah’ın ya nın da ha-
fif ses le ko nu şan lar” âyet-i kerîme si ile de, ha fif ko nu şan la rı 
öv müş tür. Resûlul lah’a, vefât et tik ten son ra say gı gös ter mek, sağ 
iken say gı gös ter mek gi bi dir” de di. 

Men sur, boy nu nu bü ke rek; “Ya Eba Ab dul lah! Kıb le ye kar şı 
mı dur ma lı, yok sa Kabr-i saade te kar şı mı dur ma lı?” di ye sor du. 
İmâm-ı Mâ lik haz ret le ri; “Resûlul lah’dan yü zü nü çe vir me! Kı ya met 
gü nü nün şe fa at çi si olan o yü ce Pey gam ber (sal lal la hü teâlâ aley hi 
ve sel lem) kı ya met gü nü, se nin ve ba ban Âdem aleyhisselâmın kur-
tul ma sı için ve si le ola cak tır. 

Kabr-i saade te dö ne rek ve Resûlul lah’ın mübârek ru hu na sa rı la rak 
şe fa at dil emeli sin! Ni sa sûre si nin 64. âyet-i kerîme sin de meâlen; 
“Nefs le ri ne zul me den ler, sa na ge lip, Al la hü teâlâ dan af di-
ler se ve Resûlüm de, on lar için af di ler se, Al la hü teâlâ yı, tev-
be le ri ka bul edi ci ve mer ha met edi ci bu lur lar” bu yu rul du.

Bu âyet-i kerîme, Resûlul lah’ı ve si le eden le rin tev be le ri nin ka-
bul olu na ca ğı nı söz ver mek te dir” bu yur du. Bu nun üze ri ne, Men sur 
ol du ğu yer den kal kıp, Hüc re-i saadet önün de dur du; “Ya Rab bi! Bu 
âyet-i kerîme de, Resûlü nü ve si le eden le rin töv be si ni ka bul ede ce-
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ği ne söz ver din. Ben de, yü ce pey gam be ri nin yük sek huzûru na ge-
lip sen den af di li yo rum. Ken di si sağ iken af di le yip af bu yur du ğun 
kul la rın gi bi, be ni de af ey le! Ya Rab bi! Ne biy yür rah me olan yü ce 
Pey gam be ri ni ve si le ede rek sa na yal va rı yo rum. Ey pey gam be rin en 
üs tü nü olan Mu ham med aleyhisselâm! Sa na te ves sül ede rek, Rab-
bi me yal var dım. Ya Rab bi! O yü ce Pey gam be ri ba na şe fa at çi ey le!” 
di ye rek yal var ma ya baş la dı. Ar ka sı kıb le ye, yü zü Mu vâ ce he-i saadet 
pen ce re si ne kar şı ayak ta du rup dua ey le di. Min ber-i Nebevî sol ta-
raf a kal mış tı. 

İmâm-ı Mâ lik’in Ha li fe Men sur’a ver di ği na si hat Hüc re-i sa adet 
önün de dua eden le rin çok uya nık ol ma la rı la zım gel di ği ni gös ter-
mek te dir. O ma ka ma uy gun ede bi ve say gı yı gös ter me ye cek olan-
la rın, Medîne-i mü nev ve re de çok kal ma la rı doğ ru ol maz bu y rul du. 

Ana do lu köy lü le rin den bi ri, Medîne-i mü nev ve re de se ne ler ce 
kal mış, ev len miş ve Hüc re-i saadet de bel li bir hiz me te gir miş ti. 
Bir gün ateş li bir has ta lı ğa ya ka lan dı ve ca nı ay ran is te di. “Eğer 
kö yüm de ol saydım, yo ğurt tan ay ran yap tı rıp içer dim” dü şün ce si-
ni gön lün den ge çir di. O ge ce, Resûlul lah, Şeyh-ul-Ha rem efen di ye 
rü ya da gö rü nüp, o kim se nin yap tı ğı işin baş ka sı na ve ril me si ni emir 
bu yur du. Şeyh-ul-Ha rem; “Ya Resûlal lah! O hiz me ti, üm me tin den 
fi lan kim se yap mak ta dır” de yin ce; “O kim se ye söy le! Kö yü ne 
gi dip, ay ran iç sin!” bu yur du. Er te si gün, bu emir bil di ri lin ce, köy lü 
baş üs tü ne di ye rek mem le ke ti ne git ti.

Yal nız gö nül den ge çen bir dü şün ce bu ka dar za rar ve rin ce Al lah 
ko ru sun şa ka bi le ol sa uy gun suz bir sö zün ya hud ede be uy ma yan 
bir ha re ke tin ne bü yük bir za ra rı ola ca ğı nı bu ra dan an la ma lı dır. 

SALEVÂT-I ŞERÎFE GETİRMENİN ÖNEMİ VE FAZÎLETİ
Pey gam ber efen di mi zin is mi söy le nip işi til di ği ve ya zıl dı ğı za-

man, say gı ve hür met ifa de si ola rak O’na salevât-ı şerîfe oku mak, 
en önem li va zi fe le ri miz den dir. Kur’ân-ı Kerîm de Ah zab sûre si nin 
56. âyet-i kerîme sin de meâlen; “Ger çek ten Al la hü teâlâ ve 
me lek le ri, Pey gam be re salât eder ler (şe ref ve şa nı nı yü cel tir-
ler) Ey îmân eden ler! Siz de O’na salât edin ve O’na gö nül-
den teslîm olun” buy rul muş tur.

Tef sir âlim le ri bu âyet-i kerîme de zik re di len salât ke li me si nin; 
Al la hü teâlâ dan rah met, me lek ler den istiğfar ve mü min ler den dua 
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ma na la rı na gel di ği ni bil dir miş ler dir. Bü tün İs lam âlim le ri, Pey gam ber 
efen di mi zin mübârek isim le rin den bi ri işi til di ği, ya zıl dı ğı ve söy len di-
ği za man; salevât-ı şerîfe yaz mak ve söy le me nin bi rin ci sin de va cib, 
tek ra rın da ise müs te hab ol du ğu nu söz bir li ğiy le bil dir miş ler dir.

Al la hü teâlâ dan bir şey is te yen kim se, ön ce Al la hü teâlâ ya hamd 
ve se nâ et tik ten son ra, Resûlul lah efen di mi ze salât oku ma lı dır. 
Böy le bir dua, ka bu le pek lâ yık tır. İki salât ile (du anın ba şın da so-
nun da ol mak üze re) ya pı lan dua ge ri çev ril mez.

Ebû Tal ha haz ret le ri an la tır: “Resûlul lah’ın huzûru na gir miş tim. 
Ken di sin de da ha ön ce hiç gör me di ğim bir se vinç ve hoş nud luk gör-
düm. Se be bi ni sor du ğum da; “Na sıl se vin me ye yim? Bi raz ön ce 
Cebrâil (aleyhisselâm) müj de ge tir di. Al la hü teâlâ bu yur du 
ki: “Üm me tim den bi ri sa na, bir salevât söy le yin ce, Al la hü 
teâlâ, ona kar şı lık ola rak, on salevât eder de di” bu yur du.”( 369)

Bu ko nu da hadîs-i şerîf er den bâzı la rı şöy le dir:

“Ya nın da is mim anı lıp da ba na salât ü selâm ge tir me yen 
ki şi nin bur nu yer de sür tül sün. Ra ma zan ayı gi rip de gü nah-
la rı nı af e tir me den Ra ma zan ayı çı kıp gi den kim se nin de 
bur nu yer de sür tül sün. An ne ve ba ba sı nın ih ti yar lık la rı na 
ula şıp da, on la rın rı za sı nı ka za nıp Cen net’e gi re me yen kim-
se nin de bur nu ye re sür tül sün” 

“Ya nın da is mim zik re di lip, ba na salât ü selâm ge tir me-
yen kim se, cim ri le rin en cim ri si dir” 

Ebû Hu meyd es-Sa idî haz ret le ri bil di rir; “Sa ha be-i ki ram dan 
bâzı la rı, Resûlul lah efen di mi ze sor du lar ve de di ler ki; “Ya Resûlal-
lah! Sa na na sıl salât ü selâm ge ti re lim?” Resûlul lah efen di miz bu-
yur du lar ki: “Al lâhüm me sal li alâ Mu ham me din ve ez vâ ci hi ve 
zür ri ye ti hi ke mâ sal ley te alâ İb râ hi me ve bâ rik alâ Mu ham-
me din ve ez vâ ci hi ve zür ri ye ti hi ke mâ bâ rek te alâ İb râ hi me 
in ne ke ha mi dün me cid” de yi niz.”( 370)

Bâzı salevât-ı şerîfe ler şöy le dir: 

“Aleyhisselâm”, “Sal lal la hü aley hi ve sel lem”, “Al la hüm me sal li 
alâ sey yi di na Mu ham med”, “Al la hüm me sal li alâ Mu ham me din ve 

369) Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, III, 102; İbni Ebî Şeybe, el-Musannef, II, 399.

370) Şemseddin Şâmî, Sübülü’l-Hüdâ, XII, 434.
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alâ âli Mu ham med, ke mâ sal ley te alâ İb ra hi me ve alâ âli İb ra him...”, 
“Al la hüm me sal li alâ Mu ham me din ve alâ âli hi ve sah bi hi ec ma in”, 
“Aley his sa lâ tü ves se lâ mü vet te hiy ye”, “Aley hi ve alâ ce mi’i mi nes-
salevâti etem mü hâ ve mi net te hiy ya ti ey me nü hâ.”

Bir kim se şöy le an lat tı: Ar ka daş la rım dan bi ri gön der di ği bir 
mek tup ta, Resûlul lah’ın mübârek is mi nin geç ti ği her e re “Sal lal-
la hü aley hi ve sel lem tes li men ke si ren ke si râ” di ye yaz mış. Gö-
rüp se be bi ni sor du ğun da; “Genç li ğim de hadîs ki tap la rı yaz dım. 
Resûlul lah’ın mübârek is mi ni yaz dık ça salevâtı yaz maz dım. Rü yâ da 
âlem le rin efen di si ni gö rüp, yan la rı na var dım. Mübârek yü zü nü ben-
den dön dür dü ler. Öbür yan la rı na geç tim, yi ne dön dür dü ler. 

Kar şı la rı na va rıp; “Ya Resûlal lah! Ni çin ben den yü zü nü zü dön dü-
rür sü nüz?” di ye arz et tim. Bu yur du lar ki; “Çün kü sen ki ta bın da, 
be nim is mi mi ya zın ca, ba na salât ver me din!” O za man dan 
be ri ism-i şerîf e ri ni, hep salât ile bir lik te ya za rım” de di.

Ha dis-i şerîf er de; “Kim ba na bir ker re salât eder se, Al la hü 
teâlâ ona on ker re salât (rah met) eder, onun on gü na hı nı ba-
ğış lar ve de re ce si ni on kat yük sel tir.”

“Kı ya met gü nü ba na en ya kın olan, be nim şe fa ati me en 
lâ yık olan, ba na en çok salât ü selâm ge ti ren kim se dir.”

Hak teâlâ Haz ret-i Mu sa’ya: “Ey Mu sa, di li ne sö zün den, kal bi-
ne dü şün cen den, be de ni ne rû hun dan, gö zü ne nû run dan da ha ya kın 
ol ma mı is ter mi sin?” bu yur du. Evet, ya Rab bi de di. “O hal de, Mu-
ham med’e (sal lal la hü aley hi ve sel lem) çok sa lâ vat ey le” bu yur du. 
“Ey Mu sa, kı ya met gü nü, su suz luk çek me me yi is ter mi sin?” bu yur-
du. Evet, ya Rab bi de di. “O hal de, Mu ham med’e (sal lal la hü aley hi 
ve sel lem) çok sa lâ vat ge tir” bu yur du.( 371)

Pey gam be ri miz bu yur du ki:

“Kı ya met te her ma kam da ba na en ya kın ola nı nız, dün-
ya da ba na çok sa la vat oku ya nı nız dır. Cum’a gü nü ve ge ce si 
ba na yüz sa la vat oku ya nın, Al la hü teâlâ yüz ih ti ya cı nı gö-
rür. Yet mi şi ahiret, otu zu dün ya ya aid iş le ri dir. Son ra Al la hü 
teâlâ bir me lek ile bu salât la rı be nim kab ri me ge tir tir. Si ze 
ge len bir he di ye gi bi olur lar. O me lek ba na gön de re nin is-
mi ni, so yu nu ve kabîle si ni bil di rir. Be nim ya nım da ki be yaz 

371) Ebû Nuaym, Hilyet-ül-evliyâ, VI, 33.
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bir sa hi fe ye onu ge çi rir. Be nim öl dük ten son ra bil mem, ha-
yat ta iken bil mem gi bi dir.”( 372)

“Per şem be gü nü olun ca, Al la hü teâlâ, ya nın da gü müş 
def er ve al tın ka lem ler olan me lek ler gön de rir. Per şem-
be gü nü ve Cum’a ge ce si Pey gam be re çok salât ge ti ren le ri 
ya zar lar.”

“İki müs lü man kar şı la şıp mü sa fe ha eder ve Pey gam be-
re sa la vat ge ti rir ler se, ay rıl ma dan ön ce ev vel ki ve son ra ki 
gü nah la rı mağ fi ret olur.”

“Bi ri niz mes ci de gi rin ce, pey gam be re selâm ver sin ve, 
ya Rab bi be ni şey tan dan ko ru de sin!”( 373) 

Bir ri vâyet te: “Çı kar ken, Al la hüm me in ni es’elü ke min fad-
li ke” oku sun.

Du anın ev ve li Al la hü teâlâ ya se nâ (hamd) ve Resûlul lah’a sa la-
vat ol ma yın ca, dua per de ar ka sın da ka lır. Ev ve lin de hamd ve sa la-
vat olan dua ka bul olu nur. Resûlul lah’a ve Âli ne sa la vat oku ma dık ça 
dua ile se mâ ara sın da per de var dır. Sa la vat oku yun ca bu per de yır-
tı lır ve dua se mâ’ya çı kar. Oku ma yın ca, dua ge ri dö ner. Bir mec lis te 
Al la hü teâlâ anıl maz ve Resûlul lah’a salât edil mez se, ora da ki le rin 
üzer le rin de kam çı bu lu nur, di ler se on la ra azab eder, di ler se ba ğış-
lar. “Ku la ğı çın la yan be ni ha tır la sın ve ba na salât oku sun.”

“Bir işe niy yet eden, o hu sus ta meş ve ret et sin. Al la hü 
teâlâ işin de ona rüşd ih san eder. Bir kim se bir söz söy le mek 
is te yip de unut sa, ba na salât oku sun. Zîrâ ba na sa la tın da 
sö zü için ha lef var dır. Umu lur ki, onu ha tır lar.”( 374)

“Ha yır lı bir işe Al lah’ın is mi ve ba na salât ile baş lan maz-
sa, o ke sik tir ve bü tün be re ke ti gi de ril miş tir.”( 375)

İs lam bü yük le rin den, Ebû Hafs Ka ğı dî vefât edin ce, bi ri rü ya sın-
da gö rüp, Al la hü teâlâ sa na ne mu ame le et ti de di. “Ba na rah met ve 
mağ fi ret edip, be ni Cen net’e koy du” de di. Ne se beb le di ye sor du. 
“Be ni me lek ler ara sın da dur dur du. Gü nah la rım la, Resûlul lah’a sa-
la va tı mı he sab et ti ler. Sa le vâ tı mı çok bul du lar. Al la hü teâlâ on la ra: 

372) Beyhekî, Şu’ab-ül-îmân, III, 111; İbni Asâkir, Târih-i Dımeşk, LIV, 301.

373) İbni Ebî Şeybe, el-Musannef, I, 374; VII, 124; Ebû Nuaym, Hilyet-ül-evliyâ, VIII, 139.

374) Tirmizî, “Fiten”, 78; Süyutî, Câmi-ul Ehâdis, III, 457.

375) Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, II, 359; Abdürrazzâk, el-Musannef, XI, 163.
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“Ey me lek le rim, işi niz ta mam dır. Baş ka he sab sor ma yın. Onu Cen-
ne ti me gö tü rün” bu yur du di ye ce vab ver di.”

Se lef den bi ri an la tır: Bir lik te hadîs öğ ren di ği miz bir ar ka da şım 
vefât et ti. Rü ya da onu, sır tın da ye şil hul le ler gi yin miş gör düm. Se-
be bi ni sor du ğum da: “Her hadîs te gör dü ğüm Resûlul lah’ın is mi nin 
ya nı na, “Sal lal la hü aley hi ve sel lem” ya zar dım. Hak teâlâ onun mü-
kâ fâ tı nı bu nun la ver di” de di. 

Yi ne se lef den bi ri an la tır: Bir kâ tib kom şum vefât et ti. Ken di si ni 
rü ya da gör düm. Al la hü teâlâ sa na ne mu ame le ey le di de dim. Ba-
ğış la dı de di. Ne se beb le de dim. Resûlul lah’ın is mi ni her yaz dı ğım 
za man “Sal lal la hü aley hi ve sel lem” sö zü nü de be ra be rin de yaz dı-
ğım için de di. 

Ebû Sü ley man Dâ râ ni an la tır: Ha dis ya zar ken, şe ref i isim le ri-
ni yaz dık ça, “sal lal la hü aleyh” di ye ya zar “ve sel lem” sö zü nü yaz-
maz dım. Rü ya da ken di le ri ni gör düm. Ba na bu yur du lar ki: Ey Ebâ 
Sü ley man, hadîs de is mi mi yaz dı ğın za man, salât la be ra ber 
“ve sel lem”i de yaz. O dört harf dir. Her har fi ne on se vab 
var dır. Yaz maz san kırk se va bı bı ra kı yor sun de mek tir.” Bi-
ri nin de âde ti bu idi. Ona Resûlul lah, rü ya sın da: “Sa na ne ol du 
ki, ba na sa lâ tı ta mam yaz maz sın?” bu yur du. Ebû Bekr-i Sıd dık 
bu yur du: “Unut ma sın dan kor kan, Resûlul lah’a çok sa lâ vat oku sun.”

Sa lih le rin bü yük le rin den Mu ham med bin Sa id bin Mu tar rıf an la-
tır: Her ge ce ya ta ca ğım za man mu ay yen mik dar da salât okur dum. 
Bir ge ce rü ya da, Resûlul lah gel di. İçe ri gir di. Oda mın içi nûr la dol du. 
Son ra ba na doğ ru ge lip: “Ge tir, şu ba na çok sa la vat oku yan ağ zı nı 
öpe yim” bu yur du. Ben de, ağ zı mı tut ma ya uta nıp, ya na ğı mı uzat tım. 
Mübârek ağız la rı ile öp tü. Deh şet le uyan dım. Oda mın içi ni misk ko ku-
su ile dol muş bul dum. Se kiz gün ya na ğım dan o gü zel ko ku git me di. 

Se le fin bü yük le rin den Hal lad bin Ke sir vefât edin ce, ba şı al tın-
da: “Bu Hal lad bin Ke sir’in Ce hen nem’den kurt uluş ber’ati dir” ya zı lı 
bir ka ğıd bul du lar. Ya kın la rı na bu nun ame li ne idi di ye sor du lar. Her 
Cum’a gü nü sa la vat ge ti rir di de di ler.

Şeyh Ay ni’nin Zey nü’l-Me câ lis’in de ya zı lı dır: Resûlul lah, “Kı-
ya met gü nü üç g rup kim se, göl ge sin den baş ka göl ge nin 
bu lun ma dı ğı Arş’ın al tın da bu lu nur lar” bu yur du. On lar kim ler-
dir de di ler. “Üm me ti mi sı kın tı dan kur ta ran, sün ne ti mi ihyâ 
eden ve ba na çok sa la vat ge ti ren” bu yur du.
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Şeyh Ebû Mu sa Da ri rî an la tır: De niz de ka sırg aya ya ka lan dık. 
Her kes ölüm kor ku suy la ağ lı yor du. O hal de ba na uy ku bas tır dı. Rü-
yamda Resûl-i Ek rem’i gör düm. Ge mi de ki le re söy le, bin def’a “Al-
la hüm me sal li alâ sey yi di nâ Mu ham me din ve alâ âl-i sey-
yi di nâ Mu ham med, sa lâ ten tün ci nâ bi hâ min ce mî’il eh vâli 
vel-âfât ve tak dî le nâ bi hâ ce mî’el hâ cât ve tu tah hı ru nâ bi-
hâ min ce mî’is-sey yi ât ve ter fe’unâ bi hâ min in de ke a’led-
de re cât ve tü bel li gü nâ bi hâ ak sal-gâyât min ce mî’il hay râ-
tî fil-hayâ ti ve ba’del me mât” oku sun lar, bu yur du. Da ha üç yüz 
ker re oku muş tuk ki, fır tı na din di, kurtulduk. Bu sa lâ tın her mü him 
işin de ve her be lâ da, âfat ta, dep rem de okun ma sı tav si ye edil di. 

Çok okunan başka bir salavatı şerife:

Mu ham me din ve alâ âl-i Mu ham med, ke mâ bâ rek te alâ İb ra hi-
me ve alâ âl-i İb ra him, in ne ke ha mî dün me cid.

Al la hüm me sal li ve sel lim ve bâ rik ver ham alâ sey yi di nâ Mu-
ham me din hü ve sey yid-ül Ara bi vel Acem ve imâ mi Mek ket-el 
mü ker ra me ti vel Medînet-il mü nev ve re ti vel ha rem. Al leme’l in-
sâ ne mâ  lem ya’lem.

As lü hu nû run ve nes lü hû Âdem. Ba’sü hû mu ah ha run ve hal ku hû 
mu kad dem.

İs müh-uş şe rî fu mek tû bün alel Levh-il mah fû zi bi yâkût-il ka-
lem.

Ve cis müh-uş şe rî fü med fû nün fil Medînet-il mü nev ve re ti vel 
ha rem. Yâ ley te ek te hi lü tü râ bel le zî taht-el ka dem.

Fe tû bâ süm me tû bâ li men deâ ve te bi ahü ve li men es le me sâ-
hib-eş şe fâ ati lil âle mîn.

Kâ ilen yâ Rab bî! Sel lim üm me tî, üm me tî vâ üm me tâ yâ zel lüt fi 
vel ke rem.

Fe yü nâdi’l mü nâ dî min kı beli’r Rah man, ka bil tü şe fâ ate ke yâ 
Ne biy yel muh te rem. Üd hul-ül Cen ne te lâ hav fün aley kum ve lâ 
hüz nün ve lâ elem.

Süm me Ra di yal la hü te âlâ an Ebî Bek rin ve Öme ra ve Os ma ne 
ve Aliy yin zil-Ke rem.

Ve sal lal la hü alâ sey yi di nâ Mu ham me din vel ham dü le ke yâ 
Rabb-el âle mîn. Bi hur me ti Sey yid-il mür se lîn.
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MÜBÂREK İSİM LE Rİ VE KÜN YE LE Rİ
Pey gam be ri mi zin en çok söy le ni len is mi “Mu ham med”dir. Pek 

çok öğül müş, zi yâde be ğe nil miş an la mı na ge lir. Bu isim, Kur’ân-ı 
Kerîm de; Al-i İm ran, Ah zab, Fe tih ve Mu ham med sûre le ri nin, sı ra sı 
ile; 144, 40, 29 ve 22. âyet-i kerîme sin de dört de fa geç mek te dir. 
Saf sûre si. 6. âyet-i kerîme de ise Hazret-i İsa’nın üm me ti ne; “Hak 
teâlâ yı çok öğen, med he den” an la mı na ge len “Ah med” is miy le 
ha ber ver miş ol du ğu bil di ril mek te dir. Kur’ân-ı Kerîm de, “Mu ham-
med” ve “Ah med” is min den baş ka; Mah mud, Resûl, Nebî, Şahid, 
Be şir, Ne zir, Mü beş şir, Mün zir, Dai-i ilal lah, Si rac-ı mü nir, Ra uf, Ra-
him, Mu sad dık, Mü zek kir, Müd des sir, Ab dul lah, Kerîm, Hak, Mü nir, 
Nûr, Ha te mün-Ne biy yin, Rah met, Nî met, Hâ di, Tâ ha, Yâ sin.. di ye 
anıl mış tır. Bun dan baş ka mübârek isim le ri nin bir kıs mı Kur’ân-ı 
Kerîm de, bir kıs mı hadîs-i şerîf er de, bir kıs mı da ön ce ki pey gam-
ber le re gön de ri len mu kad des ki tap lar da zik re dil miş tir.

Pey gam be ri mi zin isim le ri, bâzı hadîs-i şerîf e rin de; Mâ hi, Âkıb, 
Mu kaf i, Ne biy yür-Rah me, Ne biy yüt-Tev be, Ne biyy-ül-Mü lâ him, 
Kat tâl, Mü tev ek kil, Fâ tih, Hâ tem, Mu sta fa, Üm mî, Ku sem (her hay rı 
ken din de top la yan) olarak geç mek te dir. 

Bir hadîs-i şerîf de Pey gam be ri miz; “Ba na mah sus beş isim 
var dır: Ben Mu ham med’im, Ben Ah med’im, Ben Mâ hi’yim ki, 
Al la hü teâlâ be nim le küf rü yok eder. Ben, Hâ şir’im ki, halk, 
kı ya met gü nü be nim izim ce haş ro lu na cak tır. Ben, Âkıb’ım 
ki, ben den son ra pey gam ber yok tur.” bu yur du.( 376)

Sev gi li Pey gam be ri mi ze Hazret-i Ha di ce’den do ğan ve kü çük 
yaş ta vefât eden oğ lu Ka sım’dan do la yı; “Ebü’l-Kâsım” kün ye si 
ve ril miş tir. Yi ne pey gam ber li ğin den ön ce, on da ki doğ ru luk, iti mad, 
emin, gü ve ni lir ol ma sı gi bi sa yı la ma ya cak ka dar üs tün me zi yet le rin-
den do la yı, Ku reyş kabîle si ara sın da, “El-Emin” is mi ile çağ rıl mış tır.

Resûlul lah efen di mi zin, Kur’ân-ı Kerîm de ge çen isim le rin den 
bi ri de Kur’ân-ı Kerîmin kal bi olan Yâ sin sûre sin de ki “Yâ sin” ke li-
me si dir. Ule mâ-i râ si hî nin bü yük le rin den olan Sey yid Ab dül ha kim-i 
Ar vâ sî haz ret le ri; “Yâ sin, “Ey be nim mu hab bet der â mın dal gı cı 
olan habîbim” de mek tir” bu yur muş tur. 

376) Beyhekî, Şu’ab-ül-îmân, III, 436; Kâdı Iyâd, Şifâ-i Şerîf, s, 230; Şemseddin Şâmî, 
Sübülü’l-Hüdâ, I, 403.
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Pey gam ber efen di mi zi med he den par ça par ça ya zıl mış şi ir ler 
ve med hi ye ler bir ta ra fa, O’nun için pek çok eser ya zıl mış tır. Bun-
la rı ya zan lar için de şöh ret le ri ve san’at la rı bü tün dün ya yı ve asır la rı 
kap la mış olan la rı bi le, Resûlul lah’ı med het mek ten âciz ol duk la rı nı 
be yan et miş ler dir. O’nu gö rüp gü zel li ği ne âşık olan lar, dil le ri dön-
dü ğü ka dar an lat ma ya ça lış mış lar, o gü zel li ği bil dir me ye in san gü cü 
yet mez de miş ler dir.

HİL YE-İ SA ÂDET
Ha bîb-i ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di mi zin gö rü nü-

şü nün an la tıl ma sı na Hil ye-i sa âdet de nir.

İs lâm âlim le ri, Mu ham med (aley his se lâm)ın gö rü nen bü tün 
uzuv la rı nı, şek li ni, sı fat la rı nı, gü zel huy la rı nı ve bü tün in ce lik le ri-
ne va rınca ya ka dar ha yâ tı nın ta mâ mı nı açık bir  şe kil de se net ve 
ve si ka la rı ile yaz mış lar dır. Bu bil gi ler, biz zat Pey gam ber efen di mi-
zin ken di be yan la rı olan ha dîs-i şe rîf e rin den ve Es hâ bı nın bil dir di ği 
ha ber ler den top lan mış tır. Bun la rı ih ti vâ eden eser le re, si yer ki tap-
la rı den mek te dir. 

Bin ler ce si yer ki ta bı ara sın da, Pey gam ber efen di mi zin hil ye-i se-
âde ti ni bil di ren en meş hur ki tap lar; İmâm-ı Tir mi zî’nin “Eş-Şemâ-
il-ür-Re sûl”ü ve Ka dı Iyâd’ın “Şifâ-i şe rîf”i ile İmâm-ı Bey he kî’nin 
ve Ebû Nu aym İs fe hâ nî’nin “De lâ il-ün-Nü büv ve”le ri, bir de İmâm-ı 
Kas ta lâ nî haz ret le ri nin “Me vâ hib-i Le dün ni ye” ad lı ese ri dir.

Ha dîs-i şe rîf er de ve Es hâb-ı ki râ mın bil dir di ği ha ber ler de, sev-
gi li Pey gam be ri mi zin hil ye-i se âde ti şöy le bil di ril mek te dir:

Fahr-i kâ ina tın mü bâ rek yü zü ile bü tün âzâ-i şerîfe si ve mü bâ-
rek se si, bü tün in san ların yüz le rin den ve âzâ la rın dan ve ses le rin den 
gü zel idi. Mü bâ rek yü zü bir mik dar yu var lak idi ve neş’eli ol du ğu 
za man da, ay gi bi nûr la nır dı.( 377) Se vin di ği, mü bâ rek al nın dan bel li 
olur du. Re sû lul lah efen di miz gün düz na sıl gö rür se, ge ce de öy le 
gö rür dü, önün de olan la rı gördü ğü gi bi, ar ka sın da olan la rı da gö rür-
dü. Ya na ve ge ri ye ba ka ca ğı za man, bü tün be de ni ile dö nüp ba kar-
dı. Yer ü zü ne, se mâ dan da ha çok ba kar dı. Mü bâ rek göz le ri bü yük 
ve kir pik le ri uzun idi. Mü bâ rek göz le rin de bir mik dar kır mı zı lık var dı 
ve göz le ri nin ka ra sı gâ yet si yah olup, ge ce le ri sür me çe ker di. Fahr-i 

377) Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, III, 459; Hâkim, el-Müstedrek, II, 605;  Begavî, 
el-Envâr, I, 242.
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âle min (sal lal la hü aley hi ve sel lem) al nı açık idi. Mü bâ rek kaş la rı 
in ce olup, kaş la rı ara sı açık idi. İki ka şı ara sın da ki da mar, hid det le-
nin ce ka ba rır dı. Mü bâ rek bur nu gâyet gü zel olup, or ta ye ri bir mik-
dar yük sek idi. Mü bâ rek ba şı bü yük idi. Mü bâ rek ağ zı kü çük de ğil di. 
Mü bâ rek diş le ri be yaz olup, ön de ki ler sey rek idi. Söz söy le yin ce, 
san ki diş le ri ara sın dan nûr çı kar dı. 

Al la hü te âlâ nın kul la rı ara sın da O’ndan da ha fa sîh ve da ha tat lı 
söz lü kim se gö rül me di. Mü bâ rek söz le ri gâyet ko lay an la şı lır, gö-
nül le ri alır ve ruh la rı çe ker di. Söz söy le di ği za man, ke li me ler in ci 
gi bi di zi lir di. Bir kim se say mak is te se, ke li me le ri ni say mak müm kün 
idi. Bâ zan iyi an la şıl ma sı için, üç ker re tek rar eder di. Cen net’te Mu-
ham med (aley his se lâm) gi bi ko nu şu la cak tır. Mü bâ rek se si, kim se-
nin se si nin ye ti şe me di ği ye re ula şır dı.

Fahr-i âlem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz, gü ler yüz lü 
idi. Te bes süm ede rek gü ler ve mü bâ rek ön diş le ri gö rü nür dü. Gü lün-
ce, nû ru du var lar üze ri ne aks eder di. Ağ la ma sı da, gül me si gi bi ha fif 
idi. Kah ka ha ile gül mez, yük sek ses le de ağ la maz dı. Ama üzülün-
ce, mübârek göz le rin den yaş akar, mübârek göğ sü nün se si işi ti lir di. 
Üm me ti nin gü nah la rı nı dü şü nün ce, Al la hü te âlâ nın kor ku sun dan ve 
Kur’ân-ı ke rî mi işi tin ce ve bâ zan da na maz kı lar ken ağ lar dı.

Fahr-i âlem efen di mi zin, mü bâ rek par mak la rı iri ve mü bâ rek 
kol la rı et li idi. Mü bâ rek avuç la rı nın içi ge niş idi. Bü tün vü cû du nun 
ko ku su, misk ten gü zel idi. Mü bâ rek be de ni, hem yu mu şak, hem de 
kuv vet li idi. Enes bin Mâ lik di yor ki: “Re sû lul lah’a on se ne hiz met 
et tim. Mü bâ rek el le ri ipek ten yu mu şak idi. Mü bâ rek te ni misk ten 
ve çi çek ten da ha gü zel ko ku yor du. Mü bâ rek kol la rı, ayak la rı ve par-
mak la rı uzun idi. Mü bâ rek ayak la rı nın par mak la rı iri, al tı da çok yük-
sek ol ma yıp yu muşak idi. Mü bâ rek kar nı ge niş olup, göğ sü ile ay nı 
hi za da idi. Omuz ba şı nın ke mik le ri iri olup mü bâ rek göğ sü ge niş ti. 
Re sû lul lah efen di mi zin kalb-i şe rî fi, na zar gâh-ı ilâ hî idi.

Re sûl-i ek rem efen di miz, çok uzun boy lu ol ma dı ğı gi bi, kı sa da 
de ğil di. Ya nı na uzun bir kim se gel se, on dan uzun gö rü nür dü. Otur-
du ğu za man, mü bâ rek omu zu, otu ran la rın hep sin den yu ka rı olur du.

Mü bâ rek saç la rı ve sa kal la rı nın kı lı çok kı vır cık ve çok düz de-
ğil, ya ra tı lış da, on dü le idi. Mü bâ rek saç la rı uzun du, ön ce le ri kâ kül 
bı ra kır dı, son ra dan iki ye ayı rır ol du. Mü bâ rek saç la rı nı bâ zan uza tır, 
bâ zan da ke ser, kı sal tır dı. Saç ve sa ka lı nı bo ya maz dı. Ve fât et ti ği 
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za man da, saç ve sa ka lın da ki ak kıl la rın sa yı sı yir mi den az idi. Mü-
bâ rek bı yı ğı nı kır kar dı. Bı yık la rı nın uzun lu ğu ve şek li, mü bâ rek kaş-
la rı ka dar idi. Em rin de hu sû sî ber ber le ri var idi. 

Re sû lul lah (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz, mis vâ kı nı 
ve ta ra ğı nı ya nın dan ayır maz dı. Mü bâ rek sa çı nı ve sa ka lı nı ta rar-
ken ay na ya na zar eder di. Fahr-i kâ inat efen di miz, önü ne ba ka rak, 
sür’at le yü rür ve bir yer den geç ti ği, gü zel ko ku sun dan bel li olur du. 
Re sû lul lah efen di miz, Arab idi. Yâ ni kır mı zı ile ka rı şık be yaz be niz li 
olup, gâyet gü zel, nûr lu ve se vim li idi. Bir kim se, Pey gam ber efen-
di mi ze si yah de se, kâ fir olur.

Arab, lü gat da, gü zel de mek tir. Me se lâ, li sân-ı Arab, gü zel dil de-
mek tir. Is tı lah mâ nâ sı ise, yâ ni coğ raf ya da Arab de mek, Ara bis tan 
is min de ki ya rı ma da da do ğup bü yü yen, ora nın ik li mi, ha va sı, su yu 
ve gı da sı ile ye ti şen ve on la rın ka nın dan olan kim se de mek tir, Ana-
do lu’da ki kan dan ge len le re Türk, Bul ga ris tan’da do ğup bü yü yen le re 
Bul gar, Al man ya’da ki le re Al man de dik le ri gi bi, Re sûlul lah (sal lal la hü 
aley hi ve sel lem) de, Ara bis tan ya rı ma da sın da doğ du ğu için Arab’dır. 

Arab lar be yaz, buğ day be niz li olur. Bil has sa Pey gambe ri mi zin 
sü lâ le si be yaz ve çok gü zel idi. Zâ ten de de le ri İb ra him (aley his se-
lâm), be yaz olup, Bas ra şeh ri ahâ li sin den Tâ rûh is min de be yaz bir 
müminin oğ lu idi. Kâ fir olan Âzer, İb ra him (aley his se lâm)ın ba ba sı 
de ğil, am ca sı ve üvey ba ba sı idi.

Sev gi li Pey gam be ri mi zin ba ba sı Ab dul lah’ın gü zel li ği, Mı sır’a 
ka dar ya yıl mış tı ve al nında ki nûr dan do la yı, iki yü ze ya kın kız, ev-
len mek için Mek ke’ye gel miş ti. Fa kat, Mu ham med (aley his se lâm)ın 
nu ru, Âmi ne’ye na sîb ol du.

Am ca sı Ab bâs ile Ab bâs’ın oğ lu Ab dul lah da be yaz idi. Pey gam-
be ri mi zin kı yâ me te ka dar ev lâ dı da gü zel ve be yaz dır.

Re sû lul lah’ın Es hâ bı da be yaz ve gü zel idi. Os man (ra dı yal la hü anh), 
be yaz sa rı şın idi. Re sû lul lah efen di mi zin, Rum im pa ra to ru He rak li us 
hü kü me ti ne gön der di ği se fî ri Dıh ye-i Kel bî çok gü zel olup, so kak lar da 
ge zer ken, yü zü nü gör mek için Rum kız la rı so kak la ra çı kar dı. Ceb râ il 
(aley his se lâm) çok de fâ, Dıh ye (ra dı yal la hü anh) şek lin de ge lir di.

Mı sır, Şam, Af ri ka, Si cil ya ve İs pan ya yer li le ri Arab de ğil dir. 
Arab lar, İs lâ mi yet’i dün yâ ya yay mak için, Ara bis tan ya rı ma da sın dan 
çı ka rak bu ra la ra gel dik le rin den, bu gün bu ra lar da da mev cut tur. Ni-
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te kim Ana do lu’da, Hin dis tan’da ve baş ka mem le ket ler de de mev-
cut tur. Fa kat, bugün bu mem le ket le rin hiçbi ri nin ahâ li si ni Arab di ye 
isim len dir mek doğ ru ol maz.

Mı sır ahâ li si es mer dir. Ha be şis tan ahâ li si si yah tır. Bun la ra Ha beş 
de nir. Zen gi bâr ahâ li si ne Zen cî de nir. Bun lar da si yah tır. Pey gam be-
ri mi zin akrabâ sı nı, to run la rı nı sev mek ve say mak ibâ det tir. On la rı her 
müs lü man se ver. Ana do lu’ya mi sâ fir ge len si yah fel lah lar, ha beş ler, 
zen cî ler, hür met ve ik râm olun mak için, ken di le ri ni, Arab di ye ta-
nıt mış lar, Ana do lu’nun saf müs lü man la rı da söz le ri ne ina nıp bun la rı 
sev miş ler dir. Çün kü bu sev gi de si yah, be yaz ayı rı mı yok tur. 

Si yah bir müs lü man, be yaz bir kâ fir den kat kat da ha üs tün, da ha 
kıy met li ve se vim li dir. İn sa nın si yah ol ma sı, îmâ nın şe re fi ni azalt-
maz. Bi lâl-i Ha be şi haz ret le ri ve Re sû lul lah’ın çok sev di ği Üsâ me 
si yah idi ler. Kö tü lük le ri ve aşa ğı lık la rı her kes çe bi li nen Ebû Le heb 
ve Ebû Cehl kâ fir le ri be yaz idi ler. 

Al la hü te âlâ in sa nın ren gi ne de ğil, îmâ nı nın kuv ve ti ne ve tak vâ sı-
na kıy met ver mek te dir. Fa kat, si yah la rın ken di le ri ni Arab ola rak ta nıt-
ma la rı, İs lâm düş man la rı nın, Ya hu di le rin iş le ri ne ya ra dı. Bir yan dan, 
si yah in san la rı, aşa ğı ve iğ renç ola rak ta nıt tı lar. Bun la rı kö le ola rak 
kul lan dı lar. Bir yan dan da ka ra ke di le ri, kö pek le ri, “Arab, Arab” di ye 
ça ğı ra rak, ga ze te ve mec mu ala ra yap tık la rı si yah re sim ve ka ri ka tür-
le re Arab di ye rek, genç li ğe, Ara bı si yah ola rak ta nıt ma ğa, böy le ce, 
müs lü man yav ru la rı nı Pey gam be ri miz den so ğut ma ğa uğ raş tı lar.

Gü zel huy la rın hep si, sev gi li Pey gam be ri miz de top lan mış tı. Gü-
zel huy la rı, veh bî yâ ni Al la hü te âlâ ta ra fın dan ve ril miş olup, kes bî 
yâ ni ça lı şa rak, son ra dan ka zan mış de ğil dir. Bir müs lü ma nın is mi ni 
söy le ye rek hiçbir za man lâ net et me miş ve as lâ mü bâ rek eliy le kim-
se yi döğ me miş tir. Al lah için in ti kam al mış; ken di için, hiçbir kim-
se den in ti kam al ma mış tır. Akrabâ sı na, Es hâ bı na ve hiz met çi le ri ne 
te vâ zu ede rek, iyi mu âme le ey ler di. Ev için de çok yu mu şak ve gü ler 
yüz lü idi. Has ta la rı zi yâ re te gi der, ce nâ ze ler de bu lu nur du. Es hâ bı nın 
iş le ri ne yar dım eder, ço cuk la rı nı ku ca ğı na alır dı. Fa kat kal bi bun lar la 
meş gûl ol maz dı. Mü bâ rek rû hu, me lek ler âle min de idi.

Re sû lul lah efen di mi zi, an sı zın gö ren kim se yi kor ku kap lar dı. Ken-
di si yu mu şak dav ran ma say dı, pey gam ber lik hâl le rin den, kim se ya-
nın da otu ra maz, sö zü nü işit me ye tâ kat ge ti re mez di. Hâl bu ki ken di si, 
ha yâ sın dan, mü bâ rek göz le ri ile kim se nin yü zü ne bak maz dı. 
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Fahr-i âlem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz, in san la rın en 
cö mer di idi. Bir şey is te nip de yok de di ği gö rül me miş tir. İs te ni len 
şey var sa ve rir, yok sa ce vap ver mez di. O ka dar iyi lik le ri, o ka dar ih-
sân la rı var dı ki, Rum im pa ra tor la rı, İran şah la rı ve hiçbir hü küm dâr, 
O’nun ka dar ih sân ya pa maz dı. Fa kat ken di si sı kın tı ile ya şa ma ğı 
se ver di, öy le bir ha yat sü rer di ki, ye mek ve iç mek ha tı rı na bi le gel-
mez di. Ye mek ge ti rin yi ye lim ve ya fa lan ca ye me ği pi şi ri niz de mez-
di. Ye mek ge ti ri lir se yer, her ne mey ve ver se ler ka bul eder di. Bâ zan 
ay lar ca az yer, aç lı ğı se ver di. Bâ zan da çok yer di. Ye mek so nun da 
su iç mez di. Su yu otu rur ken içer di.( 378) Baş ka la rı ile ye mek yer ken, 
her kes ten son ra el çe ker di.( 379) Her ke sin he di ye si ni ka bûl eder di. 
He di ye ge ti re ne kar şı lık ola rak kat kat faz la sı nı ve rir di.

Çe şit li el bi se giy mek âde ti idi. Ya ban cı dev let se fir le ri ge lin ce 
süs le nip, kıy met li ve ne fis el bi se gi ye rek, gü zel yü zü nü gös te rir di. 
Ta şı akîk ten, gü müş yü zük ta kar ve mü hür ola rak kul la nır dı. Yü zü-
ğü üze rin de “Mu ham me dün Re sû lul lah” ya zı lı idi. Ya ta ğı de ri den 
olup, içi hur ma ağa cı nın lif e ri ile do lu idi. Bâ zan bu ya tak üze ri ne, 
bâ zan ye re se ri li de ri üze ri ne, bâ zan da ha sır ve ya ku ru top rak üze-
ri ne ya tar dı. Mü bâ rek avu cu nun içi ni sağ ya na ğı nın al tı na ko yup, 
sağ ya nı üze ri ne ya tar dı.( 380) Ze kât ma lı al maz, çiğ so ğan ve sa rım-
sak gi bi şey ler ye mez ve şi ir söy le mez di.

Pey gam ber efen di mi zin mü bâ rek göz le ri uyur, kalb-i şe rî fi uyu-
maz dı. Aç ya tıp tok kal kar dı. Hiç es ne mez di. Mü bâ rek vü cû du nû râ-
nî olup, göl ge si ye re düş mez di. El bi se si ne si nek kon maz, siv ri si nek 
ve di ğer bö cek ler mü bâ rek ka nı nı iç mez di. Al la hü te âlâ ta ra fın dan 
Re sû lul lah ol du ğu bil di ril dik ten son ra, şey tan lar gök le re çı ka rak ha-
ber ala maz ve kâ hin ler söy le ye mez ol du lar. Ser ver-i âlem (sal lal la hü 
aley hi ve sel lem) efen di miz, bi zim bil me di ği miz bir ha yat ile şim di 
ha yat ta dır. Ce sed-i şe rî fi aslâ çü rü mez. Kab rin de bir me lek du rup, 
üm me ti nin söy le dik le ri sa le vât-ı şe rî fe le ri ken di si ne ha ber ve rir. 
Min be ri ile kabr-i şe rî fi ara sı na Rav da-i mu tah he ra de nir. Bu ra sı 
Cen net bah çe le rin den dir. Kabr-i şe rî fi ni zi yâ ret et mek, tâ at le rin en 
bü yü ğü ve ibâ det le rin en kıy met li si dir.

378) Kastalânî, Mevâhib-i Ledünniyye, s, 318.

379) Kastalânî, Mevâhib-i Ledünniyye, s, 319.

380) Begavî, el-Envâr, I, 358.
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Pey gam ber efen di mi zin gü zel li ği ni, Es hâb-ı ki râ mın bü yük le-
ri şöy le an lat tı: Ebû Hü rey re; “Re sû lul lah’dan da ha gü zel bir kim-
se gör me dim, san ki gü neş bü tün par lak lı ğı ile yü zün de par lı yor du. 
Gül dü ğü za man, diş le ri du var la ra ay dın lık sa çar dı” bu yur du.

İbn-i Ebî Hâ le; “Pey gam ber efen di mi zin mü bâ rek yü zü, ayın on 
dör dü gi bi pa rıl dar dı” bu yur du.

Hazret-i Ali; “O’nu âni den gö ren, hey be tin den kor ku ya ka pı lır dı. 
O’nun la soh bet edip ta nı yan, he men ısı nıp se ver di” bu yur du.

Câ bir bin Se mü re; “Re sû lul lah, mü bâ rek eli ni yü zü me sür dü. 
Elin de, san ki at târ la rın yâ ni ko ku sa tan kim se le rin çan ta sın dan ye ni 
çı ka rıl mış gi bi gü zel bir ko ku, se rin lik bul dum. Re sû lul lah efen di-
miz, eli ni bir kim se nin eli ne mü sâ fe ha için değ dir miş ol sa, bü tün 
gün o kim se nin elin den o gü zel ko ku çık maz dı” bu yur du.( 381)

Hazret-i Âi şe vâli de miz; “Re sû lul lah, bir ço cu ğun ba şı nı ok şa dı-
ğı za man, di ğer ço cuk lar ara sın da o ço cuk, gü zel ko ku sun dan he-
men bel li olur du” bu yur du.( 382)

Re sû lul lah (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz, bir gün ev-
le rin de uyu muş lar dı. Enes bin Mâ lik’in an ne si Ümm-i Sü leym gel-
di. Re sû lul lah efen di mi zin, uy ku es nâ sın da mü bâ rek yü zün de ter 
dam la la rı be lir miş ti. Ümm-i Sü leym, Pey gam ber efen di mi zin mü-
bâ rek te ri ni top la ma ya baş la dı. Uya nıp se be bi ni so run ca, Pey gam-
ber efen di mi zin süt tey ze si olan Ümm-i Sü leym; “Onu ko ku la rı mı za 
ka tı yo ruz. Te ri niz, ko ku la rın en gü ze li, en hoş ko ka nı dır” de di.( 383)

Ebû Hü rey re; “Yü rü yü şün de Re sû lul lah’tan da ha sür’at li kim se yi 
gör me dim. San ki yer ken di si ne dü rü lü yor du. O’nun la yü rür ken, biz 
bü tün gü cü mü zü sarf edip ken di mi zi zor lu yor duk” bu yur du.

Pey gam ber efen di miz, fev ka lâ de gü zel ko nu şur du. Sö zün ne re-
den baş la tı lıp ne re de bi ti ri le ce ği ni en mü kem mel bir şe kil de bi lir di. 
Söz le ri, söy le yiş ba kı mın dan ber rak, son de re ce fa sîh ve be liğ idi. 
Söz ve ke li me le rin de, mâ nâ nın doğ ru lu ğu her za man ken di ni gös-
te rir di, ifâ de et me gü cü, fev ka lâ de yük sek ol du ğun dan, ko nu şur ken 
hiç yo rul maz ve kül fet çek mez di.

381) Müslim, “Fezâil”, 120; Taberânî, el-Mu’cemü’l Kebîr, II, 228; Kâdı Iyâd, Şifâ-i Şerîf, 
s, 68; Şemseddin Şâmî, Sübülü’l-Hüdâ, II, 74.

382) Kâdı Iyâd, Şifâ-i Şerîf, s, 68.

383) Müslim, “Fezâil”, 125; Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, III, 221; Taberânî, el-
Mu’cemü’l Kebîr, XXV, 119; Beyhekî, es-Sünen, I, 254.
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GÜZELLİĞİ
Ule mâ-i râ si hîn de ni len, hem zâ hir ve hem de bâ tın bil gi le rin de 

üs tâd ve Pey gam ber efen dimi ze vâ ris olan yük sek İs lâm âlim le ri, 
O’nu bü tün gü zel lik le riy le gör müş ve âşık ol muş lardır. 

Bun la rın en ba şın da Ebû Bekr-i Sıd dîk gel mek te dir. O, Re sû lul lah 
(sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz de ki nü büv vet nû ru nu gö rüp; 
üs tün lük, gü zel lik ve yük sek lik le ri ni id râk ede rek, âşık ol muş ve bun-
da öy le ile ri git miş tir ki, baş ka hiçbir kim se onun gi bi ola ma mış tır. 

Hazret-i Ebû Bekr, her an, her bak tı ğı yer de Re sû lul lah efen di-
mi zi gö rür dü. Bir ke re sin de hâ li ni; “Yâ Re sû lal lah! Ne re ye bak sam 
si zi gö rü yo rum” di ye ar zet miş ti. Bir ke re sin de de; “Bü tün iyi lik le ri-
mi, si zin bir seh vi ni ze (ya nıl ma nı za) de ği şi rim” de miş ti. 

Re sû lul lah efen di mi zin gü zel li ği ni en iyi gö rüp an la yan ve an-
la tan lar dan bi ri de, mü’min le rin an ne si Hazret-i Âi şe vâli de miz idi. 
Hazret-i Âi şe; âli me, müc te hid, akıl lı, ze kî, edî be idi. Gâ yet be liğ 
ve fa sîh ko nu şur du. Kur’ân-ı ke rî min mâ nâ la rı nı, he lâl ve ha ram la rı, 
Arab şi ir le ri ni ve he sap il mi ni çok iyi bi lir di. Re sû lul lah’ı med he den 
şi ir le ri var dır. 

Şu iki bey ti, Hazret-i Âi şe vâ li de miz söy le miş tir;

“Ve lev se mi’û fî Mıs re ev sâ fe had di hî;

Le mâ be ze lû fî sev mi Yû sü fe min nak din.

Le vî mâ Ze lî hâ lev re ey ne ce bî ne hû, 

Le âser ne bil kat’il ku lû bi alel ey dî.”

Ter cü me si;

“Eğer Mı sır’da ki ler, O’nun (Pey gam ber efen di mi zin) ya nak la rı-
nın gü zel li ği ni işit miş ol sa lar dı; (gü zel li ği dil le re des tan olan) Yû suf 
(aley his se lâm)a hiç pa ra ver mez ler di. Yâ ni bü tün mal la rı nı, onun ya-
nak la rı nı gö re bil mek için sak lar lar dı. Ze lî hâ’yı, “Yû suf (aley his se lâm)
a âşık ol du” di ye rek kö tü le yen ka dın lar, Re sû lul lah’ın nûr lu al nı nı gör-
se ler di, el le ri nin ye ri ne kalb le ri ni ke ser ler di de acı sı nı duy maz lar dı.”

Hazret-i Âi şe vâ li de miz bu yu ru yor ki: “Bir gün Re sû lul lah, mü-
bâ rek na lın la rı nın ka yış la rı nı çı ka rı yor du. Ben de ip lik eği ri yor dum. 
Mü bâ rek yü zü ne bak tım. Par lak al nın dan ter dam lı yor du. Ter dam-
la sı, her ta ra fa nûr sa çı yor, göz le ri mi ka maş tı rı yor du. Şaşa kal dım. 
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Ba na doğ ru ba kıp; “Sa na ne ol du ki, böy le dal gın du ru yor sun” 
bu yur du. 

“Yâ Re sû lal lah! Mü bâ rek yü zün de ki nûr la rın par lak lı ğı na ve mü-
bâ rek al nın da ki ter dâ ne le ri nin saç tık la rı ışık la ra ba ka rak ken dim-
den geç tim” de dim. 

Re sû lul lah, kal kıp ya nı ma gel di. Göz le ri min ara sın dan öp tü ve; 
“Yâ Âi şe! Al la hü te âlâ sa na iyi lik ler ver sin! Be ni se vin dir-
di ğin gi bi, se ni se vin di re me dim” bu yur du. Yâ ni se nin be ni se-
vin dir men, be nim se ni se vin dir mem den çok tur bu yur du. Hazret-i 
Âi şe’nin mü bâ rek göz le ri nin ara sı nı öp me si, Re sû lul lah efen di mi zi 
se ve rek, O’nun ce mâ li ni an la ya rak gör dü ğü için dir. Bu se bep le tak-
dir ve tal tif edil miş tir.

Re sûl-i ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di mi zin, mü bâ-
rek be de nin de top la nan, bâ tı nî gü zel lik le ri gös te ren gö rü nen gü zel-
lik ler, hiçbir fer din be de nin de top lan ma mış tır. 

İmâm-ı Kur tu bî haz ret le ri şöy le ri vâ yet et miş tir: 

“Re sûl-i ek rem efen di mi zin gü zel li ği büs bü tün gö rün me miş tir. 
Eğer ha kî kî gü zel li ği gö rün sey di, Es hâb-ı ki râm O’na bak ma ya tâ kat 
ge ti re mez di. Şâyet ha kî kî gü zel li ği ni gös ter sey di, hiç kim se bak-
ma ya da ya na maz dı.”

Yû suf (aley his se lâm), zâ hi rî; Re sû lul lah efen di miz de, bâ tı nî 
gü zel lik le riy le in san la ra gö rün dü ler. Yû suf (aley his se lâm)ın ce mâ li 
gö rü lün ce el ler ke sil di. Re sû lul lah efen di mi zin ke mâ li ile zün nar lar 
ke sil di, put lar kı rıl dı ve kü für bu lut la rı da ğıl dı.

Es hâb-ı ki râm, Pey gam ber efen di mi ze; “Yâ Re sû lal lah! Siz mi 
gü zel si niz, Yû suf (aley his se lâm) mı da ha gü zel di?” di ye sor du lar. 
Efen di miz ce vap ola rak; “Kar de şim Yû suf ben den sa bîh (gü zel), 
ben on dan me lî him (se vim li yim). Onun gö rü nen gü zel li ği, be-
nim gö rü nen gü zel li ğim den çok tur” bu yur du lar. 

Pey gam ber efen di miz bir ha dîs-i şe rîf e rin de; “Al la hü te âlâ nın 
gön der di ği her pey gam ber gü zel yüz lü, gü zel ses li dir. Si-
zin Pey gam be ri niz ise, on la rın en gü zel yüz lü sü ve en gü zel 
ses li si dir” bu yur du lar.

Bu der a nın is mi ni du yan lar, uzak tan gö ren ler, ya kı nı na ge len-
ler, içi ne gi rip na si bi ka dar de ri ne inen le rin hep si, ömür le ri nin her 
saf a sın da Re sû lul lah’ın aş kı ile ya nıp tu tuş muş lar, ya nık fer âd lar, 
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iç li göz yaş la rı ve ya kı cı mıs ra lar la bu aşk la rı nı di le ge tir miş ler dir. 

Bun la rın için de en bü yük ve meş hur la rın dan bi ri olan ve bu 
mu hab bet der a sın dan bü yük pay alan Mev lâ nâ Hâ lid-i Bağ da dî 
haz ret le ri dir. İs lâm âlim le ri nin ki tap la rın da o âşık la rın ha ber ver dik-
le rin den yüz ler ce si ya zıl mış tır. Oku yan lar, Al la hü te âlâ nın, sev gi li 
Pey gam be ri ni, dü şü nü le mi ye cek bir dü zen de ve bak ma ğa do yu la-
ma ya cak bir gü zel lik te ya rat mış ol du ğu nu he men an lar lar. Gör me-
den, O’na gö nül ve rir ler. 

Ha bî bul lah’a âşık olan lar, her ne fes te, ci ğer le ri ne gi ren ha va nın se-
rin li ğin de, O’nun sev gi si nin ta dı nı du yar lar. Aya her ba kış la rın da, O’nun 
mü bâ rek göz le rin den gel miş olan ışın la rın aks le ri ni ara mak la zevk le-
nir ler. O’nun gü zel li ği der â sın dan bir dam la ya ka vu şan la rın her zer re si;

“Gü zel ya na ğı nı bi len, gü le hiç bak maz, 

Se nin sev gin de eri yen, der man ara maz!” di ye söy ler.

Enes bin Mâ lik’den ri vâ yet le bir ha dîs-i şe rîf de buy rul du ki: 
“Hiçbi ri niz, ben ona, ev lâ dın dan da, pe de rin den de ve bü-
tün halk tan da ha sev gi li ol ma dık ça îmân et miş ol maz.”( 384)

Bir gün Hazret-i Ömer, Pey gam ber efen di mi ze; “Yâ Re sû lal lah! 
Al la hü te âlâ ya ye mîn ede rim ki, ca nım hâ riç, ba na her şey den sev-
gi li sin” de di. Re sû lul lah efen di miz ise; “Ben, ken di si ne ca nın-
dan da ha sev gi li ol ma dık ça, siz den bi ri niz aslâ îmân et miş 
ol maz” bu yur du lar. Bu nun üze ri ne Hazret-i Ömer; “Yâ Re sû lal lah! 
Sa na Kur’ân-ı ke rî mi gön de ren Al la hü te âlâ ya ye mîn ede rim ki, sen 
ba na ca nım dan da ha sev gi li sin” de yin ce; “Ey Ömer, şim di (ta-
mâm) ol du” bu yur du lar.

Bir kim se, Re sû lul lah efen di mi ze ge lip de di ki: “Ey Al la hü te âlâ-
nın Re sû lü! Kı yâ met ne za man ko pa cak tır?” Pey gam ber efen di miz; 
“Kı yâ met için ne ha zır la dın?” bu yur du lar. O kim se; “Evet, çok 
na maz kı la rak, oruç tu ta rak, sa da ka ve re rek kı yâ met için ha zır lan-
ma dım. Lâ kin ben, Al la hü te âlâ yı ve O’nun Re sû lü nü se vi yo rum” 
de di. Bu nun üze ri ne Pey gam ber efen di miz. “Ki şi sev di ği ile be-
ra ber dir” bu yur du lar.( 385)

384) Müslim, “İman”, 76; Nesâî, “İman”, 19; İbni Mâce, “Mukaddime”, 9; Ahmed bin 
Hanbel, el-Müsned, III, 207; Hâkim, el-Müstedrek, II, 528.

385) Buhârî, “Ahkâm”, 10; Tirmizî, “Zühd”, 50; Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, III, 104; 
Heysemî, Mecmâ’uz-Zevâid, XI, 186, Kâdı Iyâd, Şifâ-i Şerîf, s, 77.
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Re sû lul lah’ı sev mek, bü tün müs lü man la ra farz-ı ayn dır. O ser-
ve rin sev gi si bir gö nü le yer le şir se, İs lâ mi yet’i ya şa mak, îmâ nın ve 
İs lâm’ın ta dı na, do yul maz zev ki ne er mek, çok ko lay olur. Bu sev gi, 
iki ci ha nın Efen di si ne tam uy ma ya se beb olur. Bu sev gi ile, Al la hü 
te âlâ nın, Ha bî bi ne ik ram et ti ği son suz ve an la tıl ma sı müm kün ol-
ma yan nî met le re ve be re ket le re ka vuş mak la şe ref e ni lir. Kü çük-bü-
yük her müs lü ma nı, doğ ru dan doğ ru ya Re sû lul lah’ın sev gi si ne gö-
tü ren Ehl-i sün net âlim le ri ve ki tap ları, bu be re ket le rin se net le ri dir.

Re sûl (aley his se lâm)ın mü bâ rek is mi ni anan ve ya du yan mü’mi-
nin, Re sû lul la hın şe ref i mec li sin de bu lu nu yor muş gi bi; sü kû net, 
edeb, kalb ve be den le tâ zim üze re bu lun ma sı vâ cib dir.

Resûlul lah efen di mi zin mübârek söz le rin den ve iş le rin den bil di-
ri len bir şe yi, O’nun şa nı nı yük sel te cek bir şey ile mu ka be le et mek, 
O’na tâ zim den ve hür met ten dir. İn san lar ara sın da aşa ğı lık ve dü şük 
bir mer te be için kul la nı lan ke li me ler le, Resûlul lah’ı vas fet me mek 
de O’na tâ zim den dir. 

Me se la Resûlul lah’a fa kir den mez. Ço ban den mez, “Resûlul-
lah efen di miz, fa lan ca şe yi se ver di” de nin ce; “Hal bu ki ben onu 
sev mem” de me mek O’na tâ zim den dir. Resûl-i ek rem (sal lal la hü 
ale yhi ve sel lem) efen di mi zin; “Ben bir şe ye yas la na rak, da-
ya na rak ye mem”( 386) bu yur ma sı na; “Ben bir şe ye da ya na rak ye-
rim” de yip, son ra, yas la na rak ye mek gi bi bir mu kâ be le de bu lun-
ma mak tır. Bun la ra ri âyet et mek, Resûlul lah’a olan tâ zi me dâ hil dir. 
Bun la ra ka sıt lı ola rak ehem mi yet ver me me ni ye tiy le ri âyet siz lik, 
kü für ka pı la rı na yol açar.

Kur’ân-ı Kerîmin ve hadîs-i şerîf ki tap la rı nın üze ri ne, baş ka her-
han gi bir ki tap ve ya her han gi bir ev eş ya sı koy ma mak da Al la hü 
teâlâ ve Resûlü ne tâ zim den dir. On la rın üze rin de bu lu nan toz la rı al-
mak, içe ri sin de Al la hü teâlâ nın ism-i şerîfi ve ya Resûlul lah efen di-
mi zin mübârek isim le ri nin bu lun du ğu bir ka ğı dı at ma mak, Al la hü 
teâlâ ya ve Resûlü ne tâ zim den dir.

Böy le ka ğıt lar yır tıl maz. İs lam harf e ri ile ya zı lı olan ka ğıt la ra 
da ha çok hür met et mek lâ zım dır. Şâyet içe ri sin de Al la hü teâlâ nın 
ism-i şerîfi ve âyet-i kerîme ler bu lu nan ki tap lar ve ka ğıt lar es ki-
mek ten do la yı yır tı lır sa, bun la rı te miz be ze sa rıp top ra ğa göm me li 

386) Süyutî, Evsaf-un Nebî, S, 81; Gazâlî, İhyâ, II, 877.
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ve ya su ile yı ka ya rak üze rin de ki ya zı la rı sil me li ve ya yak ma lı dır. Ya-
kın ca, kül le ri gö mü lür. Yak mak, yı ka yıp ya zı la rı gi der mek ten da ha iyi 
olur. Zîrâ, yı ka mak ta kul la nı lan su lar ayak al tın da ka la bi lir.

Resûlul lah’ın ha re mi olan Medîne-i mü nev ve re ye tâ zim ve hür-
met te bu lun mak, ora da ya sak la nan şey ler den ve ya gü nah iş le mek-
ten sa kın mak ve Medîne-i mü nev ve re eh li ne ik ram da bu lun mak da 
Resûlul lah’a hürmetten sa yı lır.

YÜKSEK AHLÂKI
Al la hü te âlâ, sev gi li Pey gam be ri ne (sal lal la hü aley hi ve sel lem) 

ver di ği iyi lik le ri, ih sân la rı sa ya rak, O’nun mü bâ rek kal bi ni ok şar ken, 
ken di si ne gü zel huy lar ver di ği ni de say mak ta, me âlen; “Sen, gü zel 
huy lu ola rak ya ra tıl dın” bu yur mak ta dır. Hazret-i İk ri me bu yu ru-
yor ki: “Ab dul lah ib ni Ab bâs’dan işit tim: Bu âyet-i ke rî me de, “Hu-
luk-ı azîm” yâ ni gü zel huy lar, Kur’ân-ı ke rî min bil dir di ği ah lâk tır. 
Kalem sûresi 4. Âyet-i ke rî me sinde me âlen; “Sen Hu luk-ı azîm 
üze re sin” bu yu rul du. Hu luk-ı azîm; Al la hü te âlâ ile sır, giz li şey le ri 
bu lun mak, in san lar ile de gü zel huy lu ol mak de mek tir. Çok kim se-
le rin İs lâm dî ni ne gir me si ne, Re sû lul lah’ın gü zel ah lâ kı se beb ol du.

Söz le ri gâyet tat lı olup gö nül le ri alır, rûh la rı cezb eder di. Ak-
lı o ka dar çok tu ki, Ara bis tan ya rı ma da sın da, sert, inat çı in san lar 
ara sın da ge lip, çok gü zel idâ re ede rek ve ce fâ la rı na sab re de rek, 
on la rı yu mu şak lı ğa ve itâ ate ge tir di. Ço ğu, din le ri ni bı ra kıp Müs lü-
man ol du ve dîn-i İs lâm yo lun da, ba ba la rı na ve oğul la rı na kar şı harb 
et ti. O’nun uğ run da mal la rı nı, yurt la rı nı fe dâ edip, kan la rı nı akıt tı. 
Hâl bu ki böy le şey le re alı şık de ğil di ler. Gü zel hu yu, yu mu şak lı ğı, af ı, 
sab rı, ih sâ nı, ik râ mı o ka dar çok tu ki, her ke si hay ran bı ra kır dı. Gö-
ren ler ve işi ten ler se ve se ve müs lü man olur du. Hiçbir ha re ke tin de, 
hiçbir işin de, hiçbir sö zün de, hiçbir za mân, hiçbir çir kin lik, hiçbir 
ku sur gö rül me miş tir. Ken di si için kim se ye gü cen me di ği hâl de, din 
düş man la rı na, dî ne dil ve el uza tan la ra kar şı sert ve şid det li idi.

Mu ham med (aley his se lâm)ın bin ler ce mû ci ze si gö rün dü, bu nu; 
dost-düş man her kes söy le di. Bu mû ci ze le rin en kıy met li si, edeb li 
ve gü zel huy lu ol ma sı idi. Ebû Sa’îd-i Hud rî haz ret le ri bu yur du ki: 
“Re sû lul lah (sal lal la hü aley hi ve sel lem) hay va na ot ve rir di. De ve-
yi bağ lar dı. Evi ni sü pü rür dü. Ko yu nun sü tü nü sa ğar dı. Ayak ka bı sı nın 
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sö kü ğü nü di ker, ça ma şı rı nı ya mar dı.( 387) Hiz met çi si ile bir lik te yer di. 
Hiz met çi si el de ğir me ni çe ker ken yo ru lun ca, ona yar dım eder di. 

Pa zar dan öte-be ri alıp, tor ba için de eve ge ti rir di. Fa kir le, zen-
gin le, bü yük le, kü çük le kar şı la şın ca, ön ce se lâm ve rir di. Bun lar la 
mü sâ fe ha et mek için, mü bâ rek eli ni ön ce uza tır dı. Kö le yi, efen di-
yi, be yi, si ya hı ve be ya zı bir tu tar dı. Her kim olur sa ol sun, ça ğı rı lan 
ye re gi der di. Önü ne ko nu lan şe yi, az ol sa da, ha fif, aşa ğı gör mez di. 
Ak şam dan sa ba ha ve sa bah tan ak şa ma ye mek bı rak maz dı. Gü zel 
huy lu idi. İyi lik et me si ni se ver, her kes le iyi ge çi nir di. Gü ler yüz lü, 
tat lı söz lü olup, söy ler ken gül mez di. Üzün tü lü gö rü nür dü. Fa kat; 
ça tık kaş lı de ğil di. Aşa ğı gö nül lü idi. Fa kat, al çak ta bi at lı de ğil di. 
Hey bet li olup, say gı ve kor ku hâ sıl eder di. Fa kat, ka ba de ğil di. Nâ-
zik ve cö mert idi. Fa kat, is râf et mez, fay da sız ye re bir şey ver mez, 
her ke se acır dı. Mü bâ rek ba şı hep önü ne eğik idi. Kim se den bir şey 
bek le mez di. Sa âdet, huzûr is te yen, O’nun gi bi ol ma lı dır.”

Enes bin Mâ lik bu yu ru yor ki: “Re sû lul lah’a on se ne hiz met et tim, 
bir ker re üf de me di. Şunu ni çin böy le yap tın, bu nu ni çin yap ma dın 
bu yur ma dı.”( 388)

Ebû Hü rey re; “Bir ga zâ da, kâ fir le rin yok ol ma sı için duâ bu yur-
ma sı nı söy le dik; “Ben, lâ net et mek için, in san la rın azâb çek-
me si için gön de ril me dim. Ben, her ke se iyi lik et mek ve in-
san la rın hu zû ra ka vuş ma sı için gön de ril dim” bu yur du.”( 389) 
Al la hü te âlâ, En bi yâ sû re si nin 107. âyet-i kerîme sin de me âlen; 
“Se ni, âlem le re rah met, iyi lik için gön der dik” bu yu ru yor.

Ebû Sa’îd-i Hud rî bu yur du ki: “Re sû lul lah’ın ha yâ sı, bâ ki re İs lâm 
kız la rı nın ha yâ la rın dan da ha çok tu.”( 390) 

Enes bin Mâ lik di yor ki: “Re sû lul lah, bir kim se ile mü sâ fe ha 
edin ce, o kim se eli ni çek me dik çe, mü bâ rek eli ni on dan ayır maz-
dı.( 391) O kim se, yü zü nü çe vir me dik çe, mü bâ rek yü zü nü on dan çe-
vir mez di. Bir kim se nin ya nın da otu rur ken, iki diz üze rin de otu rur, 

387) Gazâlî, İhyâ, II, 877.

388) Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, III, 255; Kastalânî, Mevâhib-i Ledünniyye, s, 291.

389) Gazâlî, İhyâ, II, 878.

390) Müslim, “Fezâil”, 99; Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, III, 71; İbni Ebî Şeybe, el-
Musannef, V, 213, İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 368; Beyhekî, es-Sünen, II, 477; 
Begavî, el-Envâr, I, 264.

391) Gazâlî, İhyâ, II, 879.
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ona say gılı ol mak için mü bâ rek ba ca ğı nı di kip otur maz dı”

Câ bir bin Se mü re di yor ki: “Re sû lul lah az ko nu şur du. Lü zum lu 
ol du ğu za mân ve ya bir şey so ru lun ca söy ler lerdi. ”Bun dan an la şı lı-
yor ki, her müs lü ma nın mâ lâ ya’nî, fay da sız şey söy le me yip, sus ma-
sı lâ zım dır. Mü bâ rek söz le rin de ter tîl ve ter sîl var dı. Yâ ni, gâ yet açık 
ve dü zen li ko nu şur ve ko lay an la şı lır dı.

Enes bin Mâ lik bu yu ru yor ki: “Re sûl (aley his se lâm) has ta zi yâ re-
tin de bu lu nur, ce nâ ze ar ka sın da yü rür, çağ rı lan ye re gi der di. Eşe ğe 
de bi ner di. Re sûl (aley his se lâm)ı Hay ber ga zâ sın da gör düm. Yu la rı 
bir ip olan eşek üze rin de idi. Re sûl (aley his se lâm), sa bah na ma-
zın dan çı kın ca, Me dî ne ço cuk la rı ve iş çi le ri su do lu kab la rı nı önü ne 
ge ti rir ler, mü bâ rek par ma ğı nı içi ne sok ma sı nı is ter ler, kış ve so ğuk 
su ol sa da, is tek le ri ni ge ri çe vir mez, gö nül le ri ni hoş eder lerdi.”( 392) 

Yi ne Enes di yor ki: “Bir kü çük kız, Re sûl (aley his se lâm)ın eli ni 
tu tup bir iş için gö tür sey di, bir lik te gi der, müş kü lü nü hal le derler di.”

Câ bir di yor ki: “Re sûl (aley his se lâm) dan bir şey is te nip de yok de-
di ği işi til me di.” Pey gam ber efen di miz, ha yâ sa hi bi ol mak yö nüy le de 
bü tün ya ra tıl mış lar dan üs tün idi. Uy gun ol ma yan şey le re kar şı göz le ri 
âde tâ ka pa lı idi. Hiç kim se ye hoş lan ma dı ğı şey le hi tab et mezler di. 

Hazret-i Âi şe vâli de miz an lat tı lar ki: “Resûlul lah efen di mi ze, bir 
kim se nin, hoş la nıl ma yan bir şe yi yap tı ğı ha ber ve ril di ğin de, adı nı 
söy le me den umû mî mâ nâ da “Ni çin böy le ya pı yor lar?” bu yu rur-
lar dı. Bu şe kil de o kim se yi, yap tığı ve ya söy le di ği kö tü iş ten alı kor-
du ve adı nı ver mezler di.( 393) 

Enes bin Mâlik an lat tı: “Bir gün Pey gam ber efen di mi zin huzûru-
na, yü zü ne sa rı renk te bir şey bu laş mış bir kim se gir di. Ona hiç bir 
şey de me di. Üzü le cek bir şey söy le me di. O dı şa rı çı kın ca; “Söy le-
sey di niz de, yü zün de ki ni yı ka say dı ya!” bu yur du.( 394)

Resûlul lah efen di miz, ka vim le ri bir leş ti ri ciy di. On la rı bir bir le rin-
den nef ret et tir mez di. Her kav min bü yü ğü ne ik ram lar da bu lu nur 
ve onu baş kö şe ye otur tur du. Kim se yi ken di mübârek ce ma lin den 
mah rum et mez di. Eshâb-ı kirâmı nı arar, gel mi yen le ri so rar dı. Ya nı-

392) İbni Mâce, “Zühd”, 16; Hâkim, el-Müstedrek, II, 506; İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 371; 
Beyhekî, Şu’ab-ül-îmân, VI, 289.

393) Kâdı Iyâd, Şifâ-i Şerîf, s, 116.

394) Kâdı Iyâd, Şifâ-i Şerîf, s, 116.
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na otu ran la ra na si hat eder, on la rın na si bi ni ve rir di. 

Dav ra nı şı ile bi ri ni di ğe rin den çok se vi yor dü şün ce si, kim se nin 
kal bi ne gel mez di. Ya nı na şi kâyet için ge len bi ri ne kar şı ta ham mül 
gös te rir ve din ler di. 

Ge len şa hıs ya nın dan ay rıl ma dık ça, onu yüz üs tü ter ke dip git-
mez di. Bü tün in san la ra gü zel huy ve ah la kı nı en iyi şe kil de su nar dı. 
Nez din de hak ve adâ let ba kı mın dan her kes bir idi. Kim se nin kim-
se den bir üs tü nlü ğü, ay rı lı ğı yok tu. 

Haz ret-i Âi şe vâli de miz bu yur du ki: “Resûlul lah efen di miz ka-
dar gü zel ah lâ ka sa hip hiç kim se gör me dim. Ne za man Eshâbın dan 
ve ya Ehl-i bey tin den bi ri O’nu ça ğır mış sa mut la ka; “Bu yur” di ye 
kar şı lık ver miş ler dir.”( 395)

Resûlul lah efen di miz, Eshâbı nı en gü zel isim ler le ça ğı rır lar, kim-
se nin sö zü nü ya rı da kes mez ler di. Ko nuş tu ğu kim se, sö zü nü bı rak-
ma dan ve ya git mek için aya ğa kalk ma dan sö zü nü kes mez ler di.

O’nun bir hüsn-i mu ame le si, şef a ti, mer ha me ti hak kın da Al la-
hü te âlâ meâlen; “Zah met çek me niz O’nu in ci tir ve üzer. Si ze 
çok düş kün dür; mü’min le re çok mer ha met li dir, on la ra çok 
ha yır di ler” bu yur du. Ve En bi ya sûre si nin 107. âyet-i kerîme sin-
de meâlen; “(Ey Habîbim!) Se ni an cak âlem le re rah met ola rak 
gön der dik” bu yur du. 

Pey gam ber efen di miz üm me ti ne kar şı bâzı şey le ri zor ge lir en-
di şe siy le ko lay laş tı rır dı. “Üm me ti me zor luk ver me miş ol say-
dım, her ab dest te mis vak kul lan ma la rı nı em re der dim” bu-
yur du.( 396)

Sö zün de dur mak yö nüy le de in san lar ara sın da Pey gam ber efen-
di miz den da ha üs tün bir kim se gel me di. 

Ab dul lah bin Ebi’l-Ham sa an lat tı ki: “Pey gam be ri miz ile, he nüz 
ken di le ri ne pey gam ber li ği bil di ril me den ön ce alış-ve riş yap mış tım. 
Ken di he sa bı na bir ba ki ye kal mış tı. O’na, fa lan za man da fi lan yer-
de bu luş mak üze re söz ver dim ve unut tum. Üç gün son ra ver di ğim 
sö zü ha tır la yın ca he men o ye re koş tum. O’nun üç gün dür ora da 
bek le mek te ol du ğu nu gö rün ce, hay re tim den do na kal dım. Ba na; 

395) Şemseddin Şâmî, Sübülü’l-Hüdâ, VI, 7.

396) Buhârî, “Temenni”, 9; Abdürrazzâk, el-Musannef, I, 556; Kâdı Iyâd, Şifâ-i Şerîf, 
s, 123.
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“De li kan lı be ni yor dun! Ben se ni bu ra da tam üç gün dür bek-
li yo rum” bu yur du lar.

Pey gam ber efen di mi zin te vâ zu has le ti, hiç bir kim se de, hat tâ 
hiç bir pey gam ber de aley hi müs selâm bu lun ma ya cak ka dar bü yük 
ve em sâl siz di. 

Ki bir duy gu su, O’nda aslâ mey da na gel me miş tir. Pey gam be ri miz, 
me lik bir pey gam ber ol mak la, kul bir pey gam ber ol mak ara sın da ser-
best bı ra kıl dı ğın da, O, kul bir pey gam ber ol ma yı ter cih et ti.( 397) 

Bu nun üze ri ne İs ra fil (aleyhisselâm) Pey gam ber efen di mi ze; 
“şüp he siz, Al la hü teâlâ te va zu gös ter di ğin o has le ti de sa na ver miş-
tir. Çün kü kı ya met te sen, Âde mo ğul la rı nın en bü yü ğü sün. Kab rin den 
kal ka cak ilk in san sen sin. İlk şe fa at ede cek olan da sen sin” de di.

Pey gam ber efen di miz Hazret-i Âi şe vâli de mi ze bu yur du lar ki: 
“Ba na Mek ke’nin ta şı, top ra ğı al tın ol ma sı su nul du. Ha yır 
ya Rab bi, de dim. Bir gün aç ka la yım, bir gün tok. Aç kal dı-
ğım gün sa na yal va rıp dua ede rim. Tok kal dı ğım gün, sa na 
ham dü se nâ da bu lu nu rum.” ( 398)

Cebrâil (aleyhisselâm), Pey gam ber efen di mi ze ge lip; “Al la hü te-
âlâ nın sa na se la mı var. İs ter se şu dağ la rı O’na al tın ya pa yım. Ne-
re ye gi der se git sin, o al tın dağ la rı O’nun la be ra ber olur” bu yur du. 

Sev gi li Pey gam be ri miz bu yur du lar ki: “Ey Cebrâil! Dün ya, evi 
ol ma ya nın evi dir. Ve yi ne (o) ma lı ol ma yan kim se nin ma lı dır. 
Bun la rı ak lı ol ma yan kim se yı ğar.”( 399) 

Bu nun üze ri ne Cebrâil (aleyhisselâm;) “Yâ Resûlul lah! Al la hü te-
âlâ se ni kat’i söz ile dim dik kıl mış tır” de di. 

Hazret-i Âi şe vâli de miz; “Za man olur du tam bir ay bek ler dik, 
evi miz de ye mek yap mak için ateş yak maz dık. Sa de ce hur ma ile su 
bu lu nur du” bu yur muş tur. 

İbn-i Ab bas; “Resûlul lah efen di miz ve Ehl-i bey ti, bir çok ge ce-
ler ak şam ye me ği ye me den ya tar lar dı. Ak şam yi ye cek bir şey bu la-
maz lar dı” bu yur du. 

397) Kastalânî, Mevâhib-i Ledünniyye, s, 309.

398) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 381; Şemseddin Şâmî, Sübülü’l-Hüdâ, VII, 75; Kastalânî, 
Mevâhib-i Ledünniyye, s, 308-309; Gazâlî, İhyâ, III, 196.

399) Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, VI, 71; İbni Ebî Şeybe, el-Musannef, VII, 243; 
Beyhekî, Şu’ab-ül-îmân, VII, 375.
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Âi şe vâli de miz bu yur du ki: “Resûlul lah efen di mi zin mübârek 
kar nı, hiç bir za man ye mek ten doy ma mış tır. Bu hu sus ta, bir kim se-
ye de şikayet etmemiştir. İh ti yaç, O’nun için zen gin lik ten da ha iyi 
idi. Bü tün ge ce aç lık tan kı v ran sa bi le bu du rum O’nu gün düz oru-
cun dan alı koy maz dı.”( 400) İs te sey di, Rab bin den yer ü zü nün bü tün 
ha zi ne le ri ni, yi ye cek le ri ni ve re fah ha ya tı nı is ter di. Ye min ede rim 
ki, O’nun bu ha li ni gör dü ğüm za man, acır dım ve ağ lar dım. Elim le 
mübârek kar nı nı sı vaz lar; “Ca nım sa na fe da ol sun! Sa na güç ve re-
cek şu dün ya dan, bâzı men fa at ler temin et sen ol maz mı?” der dim.

O da, “Ey Âi şe! Ben dün ya yı ne ya pa yım? Ülü’l-azm den 
olan Pey gam ber kar deş le rim, bun dan da ha çe tin ola nı na 
kar şı ta ham mül gös ter di ler. Fa kat o hal le ri ile ya şa yış la rı-
na de vam et ti ler. Rab le ri ne ka vuş tu lar. Bu se bep le Rab le ri, 
on la rın ken di si ne dö nüş le ri ni çok gü zel bir şekilde yap tı, 
se vab la rı nı ar tır dı. Ben re fah bir ha yat ya şa mak tan hayâ 
edi yo rum. Çün kü böy le bir ha yat, be ni on lar dan ge ri bı ra kır. 
Be nim için en gü zel ve se vim li şey, kar deş le ri me, dost la rı-
ma ka vuş mak ve on la ra ka tıl mak tır” bu yu rur lar dı. 

Hazret-i Âi şe vâli de miz bu yur du lar ki: “Resûlul lah, bu söz le rin-
den bir ay ka dar son ra vefât et ti ler.”

Pey gam ber efen di miz cö mert li ği ile de dil le re des tan idi. Bu gü-
zel huy da da Pey gam be ri mi ze kim se ye ti şe mezdi.

İbn-i Ab bas “Resûlul lah efen di miz iyi lik yap mak ba kı mın dan in-
san la rın en cö mer di idi. Ra ma zan-ı şerîf de ve Cebrâil (aleyhisselâm) 
ile bu luş tuk la rı za man, sa bah rüz ga rın dan da ha cö mert olur du” de-
miş tir.

Enes bin Mâ lik bu yu ru yor ki: “Re sûl (aley his se lâm) ile bir lik te gi-
di yor dum. Üze rin de bürd-i Nec râ nî var dı. Yâ ni Ye men ku ma şın dan bir 
pal to var dı. Ar ka dan bir köy lü ge lip, ya ka sın dan öy le çek ti ki, pal to-
nun ya ka sı mü bâ rek boy nu nu çiz di ve izi kal dı. Re sûl (aley his se lâm), 
ada mın bu hâ li ne gül dü ve ona bir şey ve ril me si için emir bu yur du.” 

Resûlul lah (aley his se lâm)ın kom şu su, bir ih ti yar ka dın var dı. Kı-
zı nı, Re sûl (aley his se lâm)a gön der di. “Na maz kıl mak için ör tü ne cek 
bir el bi sem yok. Ba na, na maz da ör tü ne cek bir el bi se gön der” di ye 

400) Beyhekî, Şu’ab-ül-îmân, V, 25; Ebu Ya’la, el-Müsned, VIII, 139; İbni Sa’d,  et-
Tabakât, I, 406.
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yal var dı. Sevgili Peygamberimiz o an da baş ka el bi se si yok tu. Mü-
bâ rek ar ka sın da ki en tâ ri yi çı ka rıp, o ka dı na gön der di. Na maz vak ti 
ge lin ce, el bi se siz mes ci de gi de me di. Es hâb-ı ki râm, bu hâ li işi tin-
ce, Kâinatın efendisi o ka dar cö mert lik ya pı yor ki, göm lek siz ka lıp, 
mes ci de ce mâ ate ge le mi yor. Biz de her şe yi mi zi fa kir le re da ğı ta lım 
de di ler. Al la hü te âlâ, he men İs râ sû re si nin 29. âyet-i ke rî me si ni 
gön der di. Ön ce Ha bî bi ne meâlen; “Ha sîs lik et me, bir şey ver-
me mez lik yap ma” bu yu rup, son ra da; “Sı kın tı ya dü şe cek ve 
na ma zı ka çı ra rak, üzü le cek ka dar da da ğıt ma! Sa da ka da 
va sat dav ran” bu yur du. 

O gün, na maz dan son ra, Hazret-i Ali, Re sû lul lah’ın ya nı na ge lip; 
“Yâ Re sû lal lah! Bu gün, ço luk-ço cu ğu ma na fa ka yap mak için se kiz 
dir hem gü müş ödünç al mış tım. Bu nun ya rı sı nı si ze ve re yim. Ken di-
ni ze en tâ ri (el bi se) alı nız” de di. Re sûl (aley his se lâm) çar şı ya çı kıp, 
iki dir hem ile bir en tâ ri sa tın al dı. Ge ri ka lan iki dir hem ile yi ye cek 
al ma ya gi der ken bir âmâ nın otur du ğu nu gör dü; “Al lah rı zâ sı için ve 
Cen net el bi se le ri ne ka vuş mak için, ba na kim bir göm lek ve rir?” di-
yor du. Al mış ol du ğu en tâ ri yi, ona ver di. Âmâ, en tâ ri yi eli ne alın ca, 
misk gi bi gü zel ko ku duy du. Bu nun, Sevgili Peygamberimiz (aley-
his se lâm)ın mü bâ rek elin den gel di ği ni an la dı. Çün kü Re sûl (aley-
his se lâm)ın bir ker re giy di ği her şey, es ki yip da ğıl sa bi le, her par ça-
sı misk gi bi gü zel ko kar dı. 

Âmâ duâ ede rek; “Yâ Rab bî! Bu göm lek hür me ti ne, be nim göz le-
ri mi aç” de di. İki gö zü he men açıl dı. Resûlul lah (aley his se lâm) ora-
dan ay rıl dı. Bir dir hem ile bir en tâ ri sa tın al dı. Bir dir hem ile yi ye cek 
al ma ya gi der ken, bir hiz met çi kı zın ağ la dı ğı nı gö rüp; “Kı zım, ni çin 
böy le ağ lı yor sun?” bu yur du. “Bir Ya hu di nin hiz met çi si yim. Ba na 
bir dir hem ver di. Ya rım dir hem ile bir şi şe ve ya rım dir hem ile de yağ 
sa tın al de di. Bun la rı alıp gi di yor dum. Elim den düş tü. Hem şi şe, hem 
de yağ git ti. Şim di ne ya pa ca ğı mı şa şır dım” de di. Resûlul lah (aley-
his se lâm), son dir he mi ni kı za ver di. “Bu nun la şi şe ve yağ al, evi-
ne gö tür” bu yur du. Kız ca ğız; “Eve geç kal dı ğım için Ya hu di nin be ni 
dö ğe ce ğin den kor ku yo rum” de yin ce; ‘’Kork ma! Se nin le bir lik te 
ge lir, sa na bir şey yap ma ma sı nı söy le rim” bu yur du. 

Eve ge lip ka pı yı çal dı lar. Ya hu di ka pı yı açıp, İki cihan güneşi 
(sal lal la hü aley hi ve sel lem)i gö rün ce, şa şı rıp kal dı. Ya hu di ye, ola nı 
bi te ni an la tıp, kı za bir şey yap ma ma sı için şe fâ at bu yur du. Ya hu di, 
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Re sû lul lah’ın ayak la rı na ka pa nıp; “Bin ler ce in sa nın baş tâ cı olan, 
bin ler ce as la nın, em ri ni yap mak için bek le di ği ey bü yük Pey gam-
ber! Bir hiz met çi kız için, be nim gi bi bir mis ki nin ka pı sı nı şe ref en-
dir din. Yâ Re sû lal lah! Bu kı zı se nin şe re fi ne âzâd et tim. Ba na îmâ nı, 
İs lâm’ı öğ ret. Huzûrun da müs lü man ola yım” de di. Re sûl (aley his se-
lâm), ona müs lü man lı ğı öğ ret ti. Müs lü man ol du. Evi ne gir di. Ço lu-
ğu na-ço cu ğu na an lat tı. Hep si müs lü man ol du. Bun lar, hep Re sû lul-
lah’ın gü zel huy la rı nın be re ke ti ile ol du. 

Re sûl (aley his se lâm)ın gü zel huy la rı pek çok tur. Her müs lü ma-
nın bun la rı öğ ren me si ve bun lar gi bi ah lâk lan ma sı lâ zım dır. Böy le-
ce, dün yâ da ve âhi ret te fe lâ ket ler den, sı kın tı lardan kur tul mak ve O 
iki ci hân efen di si nin şe fâ ati ne ka vuş mak na sîb olur.

O’nun gü zel ah lâ kın dan bâ zı la rı şun lar dır: 
1- Re sû lul lah’ın il mi ir fâ nı, feh mi, yakîni, ak lı, ze kâ sı, cö mert li ği, 

te vâ zûu, şef a ti, sab rı, gay re ti, ha miy ye ti, sa dâ ka ti, emâ ne ti, şe-
câ ati, me hâ be ti, be lâ ga ti, fe sâ ha ti, fe tâ ne ti, me lâ he ti, ve râı, if e ti, 
ke re mi, in sâ fı, ha yâ sı, züh dü, tak vâ sı bü tün pey gam ber ler den da ha 
çok tu. Dos tun dan ve düş ma nın dan gör dü ğü za rar la rı, ezi yet le ri af-
fe der di. Hiçbi ri ne kar şı lık ver mez di. Uhud ga zâ sın da kâ fir ler, ya na-
ğı nı ka na tıp, mü bâ rek diş le ri ni kırdıkları za mân, bu nu ya pan lar için; 
“Yâ Rab bî, bun la rı af et! Câ hil lik le ri ne ba ğış la” bu yur muş tur.

2- Ken di si ni kim se den üs tün tut maz dı Bir yol cu luk ta, bir ko-
yun ke ba bı ya pı la ca ğı za man, bi ri; “Ben ke se rim” de di. Bir baş ka sı 
“Ben de ri si ni yü ze rim” de di. Di ğe ri; “Ben pi şi ri rim” de di, Re sû lul lah 
da; “Ben odun top la rım” de yin ce; “Yâ Re sû lal lah! Sen is ti râ hat 
bu yur! Biz top la rız” de di ler. “Evet! Si zin her şe yi ya pa ca ğı nı-
zı bi li yo rum. Fa kat, iş gö ren ler den ay rı la rak otur mak is te-
mem. Al la hü te âlâ, ar ka daş la rın dan ay rı lıp otu ra nı sev mez” 
bu yur du ve odun top la ma ya git ti.

3- Es hâ bı nın otur duk la rı ye re ge lin ce, baş ta ra fa geç mez di. 
Gör dü ğü ara lı ğa otu rur du. Elin de bas to nu ol du ğu hâl de, bir gün so-
ka ğa çık tık ta, gö ren ler aya ğa kalk tı lar. “Baş ka la rı nın bir bir le ri ne 
say gı du ru şu yap tık la rı gi bi, be nim için aya ğa kalk ma yı nız! 
Ben de, si zin gi bi bir in sa nım. Her kes gi bi ye rim. Yo ru lun ca 
otu ru rum” bu yur du.

4- Çok za mân diz çö ke rek otu rur du. Diz le ri ni di kip, et râ fı na 
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kol la rı nı sa ra rak otur du ğu da gö rül müş tür.( 401) Ye mek te, giy mek te 
ve her şey de hiz met çi le ri ni ken din den ayır maz dı. On la rın iş le ri ne 
yar dım eder di. Kim se yi döv dü ğü, kö tü söz söy le di ği hiç gö rül me-
di. Her za mân hiz me tin de bu lu nan Enes bin Mâ lik; “Re sû lul lah’a 
on se ne hiz met et tim. O’nun ba na yap tı ğı hiz met, be nim ona yap-
tı ğım dan çok idi. Ba na in cin di ği ni, sert söy le di ği ni hiç gör me dim” 
de miş tir.( 402)

5- Sa bah na maz la rı nı kıl dır dık tan son ra, ce mâ ata kar şı otu rup; 
“Has ta olan kar de şi miz var mı? Zi yâ re ti ne gi de lim!” bu yu-
rur du. Has ta yok sa; “Ce nâ ze si olan var mı? Yar dı ma gi de lim!” 
bu yu rur du. Ce nâ ze olur sa, yı kan ma sın da, ke fen len me sin de yar dım 
eder, na ma zı nı kıl dı rır, kab ri ne ka dar gi der di. Ce nâ ze yok sa; “Rü yâ 
gö ren var sa an lat sın! Din le ye lim, tâ bir ede lim!” bu yu rur du.

6- Mi sa fir le ri ne, Es hâ bı na hiz met eder; “Bir top lu lu ğun en 
üs tü nü, hiz met ede ni dir” bu yu rur du.

7- Kah ka ha ile gül dü ğü hiç gö rül me di. Ses siz ce te bes süm 
eder di. Bâ zan gü ler ken mü bâ rek ön diş le ri gö rü nür dü.

8- Lü zum suz ve fay da sız bir şey söy lemez di. Lâ zım olun ca, kı-
sa, fay da lı ve mâ nâ sı açık ola rak söy ler di. İyi an la şıl ma sı için bâ zan 
üç ker re tek rar eder di.

9- Hey be tin den kim se yü zü ne ba ka maz dı. Bi ri ge lip mü bâ rek 
yü zü ne ba kın ca, ona bakanın yüzü ter ler di; “Sı kıl ma! Ben me lik 
de ği lim, zâ lim de ği lim. Et su yu yi yen bir ka dın ca ğı zın oğ-
lu yum” der di. Bu nun üze ri ne ada mın kor ku su gi dip der di ni söy le-
me ye baş lar dı.

10- “İçi niz de Al la hû te âlâ yı en iyi an la yan ve O’ndan en 
çok kor kan be nim”, “Be nim gör dü ğü mü gör sey di niz, az gü ler, 
çok ağ lar dı nız”( 403) bu yu rur du. Ha va da bu lut gö rün ce; “Yâ Rab bî! 
Bu bu lut la bi ze azâb gön der me!”, rüz gâr esin ce; “Yâ Rab bî! 
Bi ze ha yır lı rüz gâr gön der” gök gür le yin ce; “Yâ Rab bî! Bi ze in-
ci nib de, öl dür me. Azâ bı nı gön der me. Âfi yet ih sân ey le!” di ye 
duâ eder di. Na ma za du rur ken, ağ la yan kim se nin içi ni çek ti ği gi bi, 
göğ sün de ses işi ti lir di. Kur’ân-ı ke rîm okur ken de böy le olur du.

401) Ebû Dâvûd, “Edeb”, 25.

402) Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, III, 255.

403) Kâdı Iyâd, Şifâ-i Şerîf, s, 145; Münâvî, Feyz-ül-kadîr, V, 316.
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11- Kal bi nin kuv ve ti, şe câ ati şa şı la cak ka dar çok tu. Hu neyn 
ga zâ sın da, müs lü man lar da ğı lıp, üç dört kim se ile kal mış tı. Birkaç 
de fâ, kâ fir le rin hü cû mu na, tek ba şı na kar şı koy du ve as lâ ge ri le-
me di.

12- Çok cö mert idi. Yüz ler ce de ve ve ko yun ba ğış lar, ken di si ne 
bir şey bı rak maz dı. Ni ce ka tı kalb li kâ fir ler, bu ih sân la rı nı gö re rek 
îmâ na gel miş ler dir.

13- Zev ce le ri ne ve birkaç hiz met çi si ne bâ zan bir se ne lik ar pa 
ve hur ma ayı rır, bun dan fa kir le re de sa da ka ve rir di.

14- Yi ye cek ler den; ko yun eti ni, et su yu nu, ka ba ğı, tat lı la rı, ba lı, 
hur ma yı, sü tü, kay ma ğı, kar pu zu, ka vu nu, üzü mü ve hı ya rı se ver-
di.( 404)

15- Su yu ya vaş ya vaş, Bes me le ile baş la ya rak üç yu dum da içer, 
so nun da; “El ham dü lil lah” der ve duâ eder di.

16- Gi yil me si câ iz olan lar dan her bul duğu nu gi yer di. Ka lın ku-
maş tan ih ram şek lin de di kil me miş şey ler le ör tü nür, peş ta mal sa-
rı nır, göm lek ve cüb be de gi yer di. Bun lar pa muktan, yün den ve ya 
kıl dan do kun muş tu. Ek seri yâ be yaz, bâ zan ye şil gi yer di. Di kil miş 
el bi se giy di ği de olur du. Cu mâ ve bay ram lar da ve ya ban cı el çi ler 
gel dik te ve cenk za mân la rın da kıy met li göm lek ler, cüb be ler, ye şil, 
kır mı zı, si yah da gi yer di. Kol la rı nı bi lek le ri ne ka dar, mü bâ rek ayak-
la rı nı bal dı rın ya rı sı na ka dar ör ter di.

17- Ara bis tan’da ki âde te uya rak saç la rı nı ku lak la rı nın ya rı sı na 
ka dar uza tır, faz la sı nı kes ti rir di. Saç la rı na özel ola rak ha zır lan mış, 
gü zel ko ku lu yağ sü rer di.

18- El le ri ne, ba şı na, yü zü ne misk ve ya baş ka ko ku lar sü rer, ud 
ağa cı, kâ fu ri ile bu hur la nır dı.

19- Ya ta ğı, içi hur ma ip lik le ri ile do lu, da bağ lan mış de ri den idi. 
İçi yün le dol muş bir ya tak ge tir dik le rin de, ka bûl et me di ve; “Yâ 
Âi şe! Al la hü te âlâ ya ye mîn ede rim ki, eğer is te sem, Al la hü 
te âlâ her yer de al tın ve gü müş yı ğın la rı nı ya nım da bu lun-
du rur” bu yur du. Bâ zan ha sır, tah ta, dö şek, yün den do kun muş ke çe 
ve ya ku ru top rak üze rin de ya tar dı.

20- Her ge ce göz le ri ne üç ker re sür me çe ker di.

404) Gazâlî, İhyâ, II, 884.
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21- Evin de; ay na, ta rak, sür me ka bı, mis vâk, ma kas, iğ ne, ip lik 
ek sik ol maz dı. Yol cu luk ta bun la rı be râ be rin de gö tü rür dü.

22- Yat sı dan son ra ge ce ya rı sı na ka dar uyu yup, son ra sa bah 
na ma zı na ka dar ibâ det ya par dı. Sağ ya nı na ya tar, sağ eli ni ya na ğı 
al tı na kor, bâ zı sû re ler oku yup uyur du.

23- Te fe’ül eder di. Yâ ni, ilk gör dü ğü, bir den bi re gör dü ğü şey-
le ri hay ra yo rar dı. Hiçbir şe yi uğur suz say maz dı.

24- Üzün tü lü za man la rın da sa ka lı nı tu tar, dü şü nür dü.

25- Üzül dü ğü za man, he men na ma za baş lar dı. Na ma zın lez zet 
ve sa fâ sı ile gam mı gi der di.

Pey gam ber efen di mi zin, Al la hü te âlâ dan kork ma sı, O’na itâ at 
ve ibâ det et me si o ka dar çok tu ki, O’nun bu hâ li ne hiç kim se tâ kat 
ge tire mez di. Mü bâ rek ayak la rı şi şin ce ye ka dar na maz kı lar dı. “Yâ 
Re sû lal lah! Si zin gel miş geç miş bü tün gü nah la rı nız af e dil di ği hâl-
de, ne den bu ka dar ken di ni ze zah met ve ri yor su nuz?” de nil di ğin de; 
“Ben, Al la hü te âlâ nın en çok şük re den ku lu ol ma ya yım mı?” 
di ye ce vap bu yur du lar.

ÜSTÜN FAZÎLETLERİ
Mu ham med (aley his se lâm)ın fa zî let le ri ni bil di ren yüz ler ce ki tap 

var dır. Fa zî let, üs tün lük de mek tir. Üs tün lük le rin den bâ zı la rı aşa ğı da 
bil di ril miş tir:

1- Mah lûk lar için de, ilk ola rak Mu ham med (aley his se lâm)ın nû-
ru ve rû hu ya ra tıl mış tır.

2- Al la hü te âlâ, O’nun is mi ni Arş’a, Cen net le re ve ye di kat gök-
le re yaz mış tır.

3- Hin dis tan’da ye ti şen bir gü lün yap rak la rın da, “Lâ ilâhe il lal lah 
Mu ham me dün re sû lul lah” ya zı lı dır.

4- Bas ra şeh ri ne ya kın bir ne hir de tu tu lan ba lı ğın sağ ta ra fın da 
“Al lah”, sol ta ra fın da “Mu ham med” ya zı lı ol du ğu gö rül müş tür.

5- Mu ham med (aley his se lâm)ın is mi ni söy le mek ten baş ka va-
zi fe si ol ma yan me lek ler var dır.

6- Me lek le rin Hazret-i Âdem’e kar şı sec de et me le ri için emir 
olun ma sı, al nın da Mu ham med (aley his se lâm)ın nû ru bu lun du ğu 
için idi.
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7- Al la hü te âlâ, bü tün pey gam ber le re, Mu ham med (aley his se-
lâm)ın ge le ce ği ni; ay rı ca, üm met le ri ne, za mâ nı na ye tiş dik le ri tak-
dir de, O’na inan ma la rı nı em ret me yi bil dir di.

8- Dün yâ ya ge le ce ği za man, çok bü yük alâ met ler gö rül müş tür. 
Tâ rih ve “Mev lid” ki tap la rın da ya zı lı dır.

9- Dün yâ ya gel di ği za mân, gö be ği ke sil miş ve sün net ol muş 
gö rül dü.

10- Dün yâ ya ge lin ce, şey tan lar gö ğe çı ka maz, me lek ler den ha-
ber ça la maz ol du lar.

11- Dün yâ ya gel di ği za mân, yer ü zün de ki bü tün put lar, ta pı nı-
lan hey kel ler yü züs tü dev ril di ler.

12- Be şi ği ni me lek ler sal lar dı.

13- Be şik te iken gök de ki Ay ile ko nu şur du. Mü bâ rek par ma ğı 
ile işâ ret et ti ği ta ra fa meyl eder di.

14- Be şik te iken ko nuş ma ya baş la dı.

15- Ço cuk iken, açık lar da ge zer ken, ba şı hi zâ sın da bir bu lut da 
bir lik de ha re ket ede rek göl ge ya par dı. Bu hâl, pey gam ber li ği baş la-
yın ca ya ka dar de vam et ti.

16- Her pey gam be rin sağ eli üs tün de nü büv vet müh rü var dı. 
Mu ham med (aley his se lâm)ın ise, mü bâ rek sır tı or ta sın da sol kü re-
ğe ya kın, kal bi üze rin de idi.

17- Önün den gör dü ğü gi bi, ar ka sın dan da gö rür dü.

18- Ay dın lık ta gör dü ğü gi bi, ka ran lık ta da gö rür dü.

19- Tü kü rü ğü, acı su la rı tat lı yap tı. Has ta la ra şi fâ ver di. Be bek-
le re süt gi bi gı dâ ol du.

20- Göz le ri uyur ken, kal bi uya nık olur du. Bü tün pey gam ber ler 
de böy le idi.

21- Öm rün de hiç es ne me di. (Bü tün pey gam ber ler de böy le idi.)

22- Mü bâ rek te ri, gül gi bi gü zel ko kar dı. Bir fa kir kim se, kı zı nı ev-
len di rir ken, ken di sin den yar dım is te miş ti. O ân da ve re cek şe yi yok tu. 
Kü çük bir şi şe ye te rin den ko yup ver di. O kız, yü zü ne, ba şı na sü rün ce, 
evi misk gi bi ko kar dı. Evi, (gü zel ko ku lu ev) adı ile meş hûr ol du.

23- Or ta boy lu ol du ğu hâl de, uzun kim se le rin ya nın da iken, on-
lar dan yük sek gö rü nür dü.
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24- Gü neş ve ay ışı ğın da yü rü yün ce, göl ge si ye re düş mez di.

25- Be de ni ne ve el bi se si ne si nek, siv ri si nek ve baş ka bö cek ler 
kon maz dı.

26- Ça ma şır la rı, ne ka dar gi yer se giy sin, hiç kir len mez di.

27- Her yü rü dü ğü za man, ar ka sın dan me lek ler ge lir di. Bu nun 
için, Es hâ bı nı ön den yü rü tür; “Ar ka mı me lek le re bı ra kın” bu-
yu rur lar dı.

28- Taş üs tü ne ba sın ca, taş ta aya ğı nın izi ka lır dı. Kum üs tün de 
gi der ken hiç iz bı rak maz dı. Ab dest boz du ğu za mân, yer ya rı lıp bevl 
ve ben zer le ri top rak için de ka lır dı. (Bü tün pey gam ber ler de böy le 
idi.)( 405)

29- İn san lar ve me lek ler için de en çok ilim O’na ve ril di. Üm mî 
ol du ğu hâl de, yâ ni kim se den bir şey öğ ren me miş iken, Al la hü te âlâ 
O’na her şe yi bil dir miş tir. Âdem (aley his se lâm)a her şe yin is mi bil-
di ril di ği gi bi, O’na, her şe yin is mi ve il mi bil di ril miş tir.

30- Üm me ti nin isim le ri, ci sim le ri ve ara ların da ola cak şey le rin 
hep si ken di si ne bil di ril di.

31- Ak lı, bü tün in san la rın ak lın dan da ha çok tur.

32- İn san lar da bu lu na bi le cek bü tün iyi huy la rın hep si O’na 
ih sân olun du. Bü yük şâ ir Ömer İbn-il-Fâ rıd’a; “Re sû lul lah’ı ni çin 
med het me din?” de dik le rin de; “O”nu med het me ye gü cüm yet me-
ye ce ği ni an la dım. O’nu med he de cek ke li me bu la ma dım” de miş tir.

33- Ke li me-i şe hâ det te, ezân da, ikâ met de, na maz da ki te şeh-
hüd de, bir çok du âlar da, bâ zı ibâ det ler de ve hut be ler de, na sî hat 
yap mak ta, sı kın tı lı za mân lar da, ka bir de, mah şer de, Cen net’te ve 
her mah lû kun li sâ nın da Al la hü te âlâ O’nun is mi ni ken di is mi nin ya-
nı na koy muş tur.

34- Üs tün lük le ri nin en üs tü nü, Ha bî bul lah ol ma sı dır. Al la hü 
te âlâ O’nu ken di si ne sev gi li, dost yap mış tır. O’nu her kes den, her 
me lek ten da ha çok sev miş tir, “İb ra him’i Ha lil yap tım ise, se ni 
ken di me Ha bîb yap tım” bu yur muş tur.

35- “Sa na râ zı olun ca ya ka dar, (ye ter de yin ce ye ka dar) her 
di le di ği ni ve re ce ğim”( 406) me âlin de ki âyet-i ke rî me, Al la hü te-

405) Kâdı Iyâd, Şifâ-i Şerîf, s, 69.

406) Duha sûresi, 93/5.
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âlâ nın Pey gam be ri ne bü tün ilim le ri, bü tün üs tün lük le ri, ah kâm-ı 
İs lâ miy ye yi, düş man la rı na kar şı yar dım ve ga le be ve üm me ti ne fe-
tih ler, za fer ler ve kı yâ met te her tür lü şe fâ at ve te cel lî ler ih sân ede-
ce ği ni vaad et mek te dir. Bu âyet-i ke rî me gel di ği za mân, Ceb râ il 
(aley his se lâm)a ba ka rak; “Üm me tim den bi ri nin Ce hen nem’de 
kal ma sı na râ zı ol mam” bu yur du.

36- Al la hü te âlâ, Kur’ân-ı ke rîm de, her pey gam be re ken di is mi 
ile; Mu ham med (aley his se lâm)a ise; “Ey Re sû lüm! Ey Pey gam-
be rim!” di ye hi tâb et miş tir.

37- Gâyet açık, ko lay an la şı lır bir şe kil de Ara bî li sâ nı nın her 
leh çe si ile ko nu şur du. Çe şit li yer ler den ge lip so ran la ra on la rın lü-
ga ti ile ce vap ve rir di. İşi ten ler hay ran olur lar dı; “Al la hü te âlâ be ni 
çok gü zel ye tiş tir di” bu yu rur du.( 407)

38- Az ke li me ler le çok şey an la tır dı. Yüz bin den zi yâ de ha dîs-i 
şe rî fi, O’nun “Ce vâ mi-ül ke lim” ol du ğu nu gös ter mek te dir. Bâ zı 
âlim ler de di ler ki: “Mu ham med (aley his se lâm), İs lâm dî ni nin dört 
te me li ni, dört ha dîs le bil dir miş tir. “Amel ler niy ye te gö re de-
ğer len di ri lir”( 408) ve “He lâl mey dan da dır, ha ram mey dan da-
dır”( 409) ve “Da va cı nın şâ hid gös ter me si ve dâ vâ lı nın ye mîn 
et me si lâ zım dır” ve “Bir kim se, ken di ne is te di ği ni, din kar-
de şi için de is te me dik çe, îmâ nı kâ mil ol maz.”( 410) Bu dört 
ha dîs ten bi rin ci si, ibâ det; ikin ci si, mu âme lât; üçün cü sü, hu sû mât, 
yâ ni adâ let iş le ri ve si yâ set; dör dün cü sü de, âdâb ve ah lâk bil gi le-
ri nin te me li dir.”

39- Mu ham med (aley his se lâm), ma sûn ve mâ sûm idi. Bi le rek 
ve bil me ye rek, bü yük ve kü çük, kırk ya şın dan ev vel ve son ra hiçbir 
gü nah iş le me miş tir. Çir kin hiçbir ha re ke ti gö rül me miş tir.

40- Müs lü man la rın na maz da otu rur ken “Es se lâ mü aley ke ey-
yü hen ne biy yü ve rah me tul lâ hi” oku ya rak, Mu ham med (aley his se-
lâm)a se lâm ver me le ri em ro lun du. Na maz da baş ka bir pey gam be re 
ve me lek le re kar şı se lâm ver mek câ iz ol ma dı.

407) Süyutî, Câmi-ul Ehâdis, XXXI, 237; Münâvî, Feyz-ül-kadîr, I, 224.

408) Buhârî, “Bed’ül-Vahy”, 1; Ebû Dâvûd, “Talak”, 11; İbni Mâce, “Zühd”, 26.

409) Ebû Dâvûd, “Büyu’ ”, 3; Nesâî, “Büyu’ ”, 2.

410) Buhârî, “İman”, 7; Tirmizî, “Sıfat-ül-Kıyamet”, 59; Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, 
III, 176.
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41- “Sen ol ma say dın hiç bir şe yi ya rat maz dım” buy rul-
du.( 411)

42- Baş ka pey gam ber ler, kâ fir le rin if i râ la rı na ken di le ri ce vap 
ver miş tir. Mu ham med (aley his se lâm)a ya pı lan if i râ la ra ise, Al la hü 
te âlâ ce vap ve re rek, O’nun mü dâ faa sı nı yap mış tır.

43- Mu ham med (aley his se lâm)ın üm me ti nin sa yı sı, baş ka pey-
gam ber le rin üm met le ri nin sa yı la rı top la mın dan da ha çok tur. On-
lar dan da ha üs tün ve da ha şe ref i dir ler. Cen net’e gi de cek le rin üç te 
iki si nin bu üm met ten ola ca ğı, ha dîs-i şe rîf er de bil di ril miş tir.

44- Re sû lul lah’a ve ri le cek se vâb lar, di ğer pey gam ber le re ve ri-
le cek se vâb lar dan kat kat zi yâ de dir.

45- Ken di si ni; is mi ile ça ğır mak, ya nın da yük sek ses le ko nuş-
mak, uzak tan ken di si ne ses len mek, yol da önü ne geç mek ha ram 
edil miş tir. Baş ka pey gam ber le rin üm met le ri, ken di le ri ni isim le ri ile 
ça ğı rır lar dı.

46- Ceb râ il (aley his se lâm)ı me lek şek lin de iki ke re gör müş tür. 
Baş ka hiçbir pey gam ber onu asıl şek lin de gör me miş tir.

Ken di si ne, Ceb râ il (aley his se lâm) yir mi dört bin ke re gel miş tir. 
Baş ka pey gam ber ler den en çok Mû sâ (aley his se lâm)a, gel miş tir. Bu 
ge liş dört yüz de fa vâ ki ol muş tur.

47- Al la hü te âlâ ya, Mu ham med (aley his se lâm) ile and ver mek 
câ iz olup baş ka pey gam ber ler le ve me lek ler le câ iz de ğil dir.

48- Mu ham med (aley his se lâm) dan son ra, zev ce le ri ni baş ka-
la rı nın ni kâh la al ma la rı ha ram edil miş, bu ba kım dan mü’min le rin 
an ne le ri ol duk la rı bil di ril miş tir.

49- Ne sep ve se bep ba kı mın dan, yâ ni kan ve ni kâh ba kı mın dan 
olan ak ra bâ lı ğın, kı yâ met de fay da sı yok tur. Re sû lul lah’ın ak ra bâ sı 
bun dan müs tes na dır.

50- Re sû lul lah’ın is mi ni al mak, dün yâ da ve âhı ret te fay da lı dır. 
O’nun is mi ni ta şı yan ha kî kî mü’min ler Ce hen nem’e gir me ye cek tir.

51- O’nun her sö zü, her işi doğ ru dur. Her ic ti hâ dı, Al la hü te âlâ 
ta ra fın dan doğ ru la nır.

52- O’nu sev mek her ke se farz dır. “Al la hü te âlâ yı se ven, be-

411) Süyutî, el-Leâli’l-masnûa, I, 272; Aclûnî, Keşf-ül-hafâ, II, 164.
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ni se ver” bu yur muş tur. O’nu sev me nin alâ me ti, dî ni ne, yo lu na, 
sün neti ne ve ah lâ kı na uy mak tır. Kur’ân-ı ke rîm de; “Ba na uyar sa-
nız, Al la hü te âlâ si zi se ver” de me si emir olun du.

53- O’nun Ehl-i bey ti ni sev mek vâ cib dir. “Ehl-i bey ti me düş-
man lık eden mü nâ fık tır” bu yur muş tur. Ehl-i beyt, ze kât al ma sı 
ha râm olan ak ra bâ sı dır. Bun lar, zev ce le ri ve de de si Hâ şim’in so-
yun dan olan mü’min ler dir ki, Ali’nin, Ukayl’in, Ca’fer  Tay yâr’ın ve 
Ab bâs’ın so yun dan olan lar dır.

54- Es hâ bı nın hep si ni sev mek vâ cib dir. “Ben den son ra Es-
hâ bı ma düş man lık et me yi niz! On la rı sev mek, be ni sev mek-
tir. On la ra düş man ol mak, ba na düş man ol mak tır. On la rı 
in ci ten, be ni in cit miş olur. Be ni in ci ten de, Al la hü te âlâ yı 
in ci tir. Al la hü te âlâ, ken di si ni in ci te ne azâb ya par” bu yur du.

55- Al la hü te âlâ, Mu ham med (aley his se lâm)a, gök te iki ve 
yer de iki yar dım cı ya rat mış tır. Bun lar; Ceb râ il, Mi kâ il, Ebû Bekr ve 
Ömer’dir “ra dı yal la hü te âlâ an hüm ec ma’în.”( 412)

56- Er kek, ka dın, bü yük yaş ta ve fât eden her ke se, kab rin de 
Mu ham med (aley his se lâm) so ru la cak tır. “Rab bin kim dir?” de nil di ği 
gi bi; “Pey gam be rin kim dir?” de de ni le cek tir.

57- Mu ham med (aley his se lâm)ın ha dîs-i şe rîf e ri ni oku mak 
ibâ det tir. Oku ya na se vâb ve ri lir.

58- Mü bâ rek rû hu nu al mak için, Az ra il (aley his se lâm) in san 
şek lin de gel di. İçe ri gir mek için izin is te di.

59- Kab ri nin için de ki top rak her yer den ve Kâ be’den ve Cen-
net’ler den da ha ef dâl dir.

60- Ka bir de, bil me di ği miz bir ha yat la di ri dir. Ka bir de Kur’ân-ı 
ke rîm okur, na maz kı lar. Bü tün pey gam ber ler de böy le dir.

61- Dün yâ nın her ye rin de, Re sû lul lah’a sa le vât oku yan müs-
lü man la rın se lâm la rı nı işi ten me lek ler, kab ri ne ge lip ha ber ve rir ler. 
Kab ri ni her gün bin ler ce me lek zi yâ ret eder.

62- Üm me ti nin amel le ri ve ibâ det le ri her sa bah ve ak şam ken-
di si ne gös te ri lir. Bun la rı ya pan la rı da gö rür, gü nah iş le yen le rin af-
fol ma sı için duâ eder.

412) Tirmizî, “Menâkıb”, 17; Hâkim, el-Müstedrek, II, 290;  Buhârî, Et-Târih-ül-kebir, II, 
158; Huzâî, et-Tahrîc, s, 39.
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63- Kab ri ni zi yâ ret et mek, ka dın la ra da müs te hâb dır. Baş ka ka-
bir le ri ise, yal nız ten hâ za man lar da ve müs lü ma na ya kı şan kı yâ fet le 
zi yâ ret et me le ri câ iz dir.

64- Di ri iken ol du ğu gi bi, ve fâ tın dan son ra da, dün yâ nın her 
ye rin de, her za mân O’na te ves sül eden le rin, yâ ni O’nun hâ tı rı ve 
hür me ti için is te yen le rin du âsı nı Al la hü te âlâ ka bûl eder.

65- Kı yâ met gü nü ka bir den ilk ön ce Re sû lul lah kal ka cak tır.( 413) 
Üze rin de Cen net el bi se si bu lu na cak tır. Bu rak üze rin de mah şer ye ri-
ne gi de cek tir. Elin de Li vâ-ül-hamd de ni len bay rak ola cak tır. Pey-
gam ber ler ve bü tün in san lar bu bay ra ğın al tın da du ra cak tır. Hep si, 
bin se ne bek le mek ten, çok sı kı la cak lar dır. İn san lar sı ra ile; Âdem, 
Nûh, İb râ him, Mû sâ ve Îsâ pey gam ber le re (aley hi müs se lâm) gi dip, 
he sâ ba baş lan ma sı için şe fâ at et me le ri ni di le ye cek ler dir. Her bi ri, 
özür bil di re rek, Al la hü te âlâ dan uta nıp kork tuk la rı nı söy le ye cek ler 
ve şe fâ at et mek ten çe ki ne cek ler. Son ra, Re sû lul lah’a gi dip yal var-
dık la rın da, O, sec de ye va rıp, duâ ede cek ve şe fâ ati ka bûl ola cak tır. 
Ön ce, O’nun üm me ti nin he sâ bı gö rü le cek, en ön ce sı rat tan on lar 
ge çe cek, en ön ce Cen net’e gi re cek ler dir. Her git ti ği ye ri nûr lan dı-
ra cak lar dır. Hazret-i Fâ tı ma, sı rat dan ge çer ken; “Her kes göz le ri ni 
ka pa sın! Mu ham med (aley his se lâm)ın kı zı ge li yor” de ne cek tir.

66- Al tı yer de şe fâ at ede cek tir. Bi rin ci si, “Ma kâm-ı Mah mûd” 
de ni len şe fâ ati ile, bü tün in san la rı mah şer de bek le mek azâ bın dan 
kur ta ra cak tır.( 414) İkin ci si; şe fâ ati, çok kim se yi Cen net’e so ka cak tır. 
Üçün cü sü, azâb çek me si lâ zım olan la rı azâb dan kur ta ra cak tır. Dör-
dün cü sü, gü nâ hı çok olan mü’min le ri Ce hen nem’den çı ka ra cak tır. 
Be şin ci si, se vâ bı ve gü nâ hı mü sâ vî olup, A’râf de ni len yer de bek le-
yen le rin, Cen net’e git me le ri ne şe fâ at ede cek tir. Al tın cı sı, Cen net’te 
olan la rın de re ce le ri nin yük sel me si ne şe fâ at ede cek tir.

67- Re sû lul lah’ın Cen net’te bu lun du ğu ma kâ mın is mi Ve si-
le’dir. Bu ra sı Cen net’in en yük sek de re ce si dir. Cen net’te bu lu nan 
herke se, bi rer da lı nın uzan dı ğı Sid ret-ül mün te hâ ağa cı nın kö kü 
ora da dır. Cen net’te ki le re nîmet ler bu dal lar dan ge le cek tir.

İSTİĞFÂRI
Pey gam ber efen di miz, ya ra tıl mış la rın en üs tü nü ol du ğu gi bi, 

413) Begavî, el-Envâr, I, 62.

414) Kâdı Iyâd, Şifâ-i Şerîf, s, 217.



477

Al la hü te âlâ yı hak kıy la ta nı yıp, O’ndan en çok kor ka nı idi. Ce-
nab-ı Hak, O’nu gü nah iş le mek ten mu ha fa za bu yur du ğu hal de, 
O, hiç dur ma dan iba det eder, Al la hü te âlâ ya dua ve istiğfar da 
bu lu nur du. Ge ce nin ev ve lin de (yat sı dan son ra) uyur, so nun da da 
iba det eder di. 

İbn-i Ab bas şöy le an la tır: “Bir ge ce mü’min le rin an ne si Hazret-i 
Mey mu ne’nin evin de mi sa fir ol dum. Resûlul lah, ge ce ya rı sı na ka dar 
ya hut bi raz ön ce ve ya son ra sı na ka dar uyu du. Son ra uya nıp otur du, 
eliy le yüz le rin den uy ku iz le ri ni gi der di. Kal kıp ası lı du ran su ib ri ği ni 
alıp ab dest al dı. Âl-i İm ran sûre si so nun dan on âyet-i kerîme oku-
du ve na ma za dur du. Ben de kal kıp Resûlul lah’ın al dı ğı gi bi ab dest 
al dım ve na maz da o Ser ve rin ya nı na dur dum. Resûlul lah iki re kat 
na maz kıl dı. Son ra iki re kat da ha kıl dı. Ar ka sın dan tek rar iki re kat 
da ha kıl dı. Son ra vi tir na ma zı na dur du. Bu nu mü te akib sa bah eza nı 
oku nun ca ya ka dar yat tı. Son ra kal kıp tek rar iki re kat na maz kıl dı ve 
mes ci de çı kıp sa bah na ma zı nın far zı nı kıl dı.”( 415)

Hazret-i Âi şe vâli de miz an la tır; “Resûlul lah efen di miz bir ge-
ce uyu muş tu. Uya nın ca; “Ey Âi şe, mü saa de eder sen, bu ge-
ce Rab bi me iba det le meşgûl ola yım” bu yur du. Son ra kalk tı. 
Kur’ân-ı Kerîm oku yup, ağ la dı. Hat ta gözya şıy la iki di zi ıs lan dı. O, 
oku ma ya de vam etti, oku duk ça mübârek göz yaş la rı be de ni ne te-
mas eden her ye ri ıs lat mış tı. Bu hâl sa ba ha ka dar de vam et ti. 

Sa bah le yin Bi lal-i Ha be şi ge lip du ru mu gö rün ce; “Anam ve ba-
bam sana fe da ol sun ya Resûlal lah! Al la hü te âlâ se nin geç miş ve 
ge le cek ha tâ la rı nı af et me di mi?” de yin ce, Resûlul lah; 

“Ey Bi lal! Ben şük re di ci kul ol ma ya yım mı ki; Al la hü te âlâ 
bu ge ce; “Gök le rin ve ye rin ya ra tıl ma sında ge ce ve gün dü-
zün bir bi ri ar ka sın dan gel me sin de, akıl sa hip le ri için el bet-
te çok âyet ler, işa ret ler var dır” ( 416)meâlin de ki âyet-i kerîme-
si ni in zal bu yur du”( 417) 

“Müs lim”de bil di ri len hadîs-i şerîf de de; “Kal bi me öy le şey-
ler ge lir ki, her gün ve ge ce bun lar dan yet miş de fa Al la-

415) Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, I 284; Beyhekî, es-Sünen, I, 89.

416) Âl-i İmrân sûresi, 3/190.

417) İbni Hibbân, es-Sahih, II, 386; Beyhekî, Şu’ab-ül-îmân, II, 185; İbni Asâkir, Târih-i 
Dımeşk, IV, 142.
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hü te âlâ ya istiğfar ede rim.” Ve “Kal bim de (en vâr-ı ilâ hiy ye nin 
gel me si ne en gel olan) per de hâ sıl olu yor. Bu nun için her gün, 
70 ker re istiğfar edi yo rum” ve yi ne “Al la hü te âlâ ya her gün 
yüz ker re istiğfar edi yo rum” bu yur du.( 418)

Pey gam ber efen di mi zin Al la hü te âlâ dan kork ma sı o de re ce faz-
la idi ki, kah ka hay la gül dü ğü gö rül mez di. 

İmâm-ı Tir mi zi’nin Ebû Zer’den mer fu’an( 419) bil dir di ği hadîs-i 
şerîf de; “Şüp he siz si zin gör me dik le ri ni zi ben gö rü yo rum. 
Duy ma dık la rı nı zı da du yu yo rum. Se ma da me lek le rin sec de 
et me dik le ri, dört par mak lık bir boş yer yok tur. Val la hi be-
nim bil di ği mi bil sey di niz az gü ler, çok ağ lar dı nız. Yol la ra 
dü şüp ava zı nız çık tı ğı ka dar yük sek ses le Al la hü te âlâ ya 
yal va rır dı nız” bu yur muş tur.( 420)

Ebû Hü rey re’nin ri vâyet et ti ği hadîs-i şerîf de Resûlul lah efen di-
miz; “Hiç kim se yi, ame li, Cen net’e gö tür mez” bu yur du. “Si zi 
de mi ya Resûlal lah?” di ye so ru lun ca; “Evet, be ni de ame lim 
Cen net’e gö tür mez. An cak, Al la hü te âlâ nın fad lı ve rah me ti 
be ni ör ter” bu yur du.

İbn-i Ömer an la tır; “Resûlul lah’la bir lik te bir mec lis de bu lun du-
ğu muz za man; “Ya Rab bi! Be ni ba ğış la ve töv be mi ka bul ey-
le. Sen töv be le ri ka bul edi ci sin ve ra him sin” di ye yüz de fa 
bu yur du ğu nu sa yar dık.”( 421)

Enes bin Mâlik nak let ti: “Resûlul lah (sal lal la hü aley hi ve sel lem) 
de vam lı “Al la hüm me ya Mu kal lib-el-ku lûb, seb bit kal bî alâ 
dî nik” bu yu rur du.”( 422)

Tir mi zi’nin Ebû Sa’id-il-Hud ri’den ri vâyet et ti ği hadîs-i şerîf de, 
Pey gam ber efen di miz bu yur du ki: “Ya ta ğı na gir di ğin de üç de fa 
“Es tag fi rul lah’el-azim el le zi lâ ilâhe il lâ hü vel-hay yül-kay-
yum ve etû bü ileyh” di yen kim se nin gü nah la rı de niz kö pük-
le ri ve ya Te mim di yâ rı nın kum la rı ve ya ağaç yap rak la rı nın 

418) İbni Mâce, “Edeb”, 57; Beyhekî, Şu’ab-ül-îmân, I, 438; Kâdı Iyâd, Şifâ-i Şerîf, s, 148.

419) Eshâb-ı Kirâmın, bilâ-vâsıta Peygamber efendimizden naklettikleri hadis-i şerifer.

420) İbni Ebî Şeybe, el-Musannef, VII, 123; Hâkim, el-Müstedrek, II 554; Beyhekî, 
Şu’ab-ül-îmân, I, 484.

421) Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, II, 89; İbni Ebî Şeybe, el-Musannef, VI, 57; Süyutî, 
Câmi-ul Ehâdis, XXXVI, 323.

422) Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, III, 257; Hâkim, el-Müstedrek, I, 706.
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sa yı sı ve ya dün ya nın gün le ri ka dar çok ol sa da, Al la hü te âlâ 
onun gü nah la rı nı ba ğış lar.”

Bu hâ ri ve Müs lim’in nak let tik le ri ne gö re; Resûlul lah şöy le istiğ-
far eder di: “Al la hüm megfir li ha tî eti ve ceh lî, ve is ra fî fi em rî 
ve mâ en te a’le mü bi hî min nî.”

(Al lah’ım! Se nin bil di ğin ve be nim (bi le rek ve ya) bil me ye rek 
had di ni aş mak sûre tiy le yap tı ğım, iş le di ğim ha tâ la rı af ey le!).

“Al la hüm me’gfir li hez lî ve cid dî ve ha taî ve am dî ve kül lü 
zâ li ke in dî. Al la hüm me’gfir li mâ kad dem tü ve mâ ah har tü ve mâ 
es rar tü ve mâ a’len tü ve mâ en te a’le mü mi nî ent-el mu ked de-
mü ve ent-el mu’ah ha ru ve en te alâ kül li şey’in ka dîr.”( 423)

(Al lah’ım, şa ka, cid di, unu ta rak ve bi le rek be nim için ya pıl ma sı 
müm kün bü tün ku sur la rı mı mağfiret et. Al lah’ım! Tak dim ve te’hir 
et ti ğim, giz li ve âşi kâ re iş le di ğim, se nin bil di ğin her çe şit ku sur-
la rı mı ba ğış la. Mu kad dem ve mu ah har olan sen sin. Her şe ye kâ dir 
olan sen sin.)

ŞEFÂATİ
Resûl-i ek rem efen di miz, kı ya met gü nün de üm me ti ne şe fa at ede-

cek, on la rı sı kın tı ve üzün tü den kur ta ra cak tır. Bir hadîs-i şerîfin de bu-
yur du lar ki: “Üm me ti min ya rı sı nın Cen net’e gir me siy le şe fa at 
ara sın da mu hay yer kı lın dım. Ben şe fa ati ter cih et tim. Çün kü o 
da ha şü mul lü dür. Onu, yal nız tak va ya eren ler için san ma yın, o, 
ay nı za man da ha tâ ya dü şen gü nah kâr lar için dir de...”( 424)

Ebû Hü rey re haz ret le ri nin ri vâyet et ti ği hadîs-i şerîf de, Pey-
gam ber efen di miz; “Şefa atim, kal bi di li ni tas dik eder tarz da, 
ihlâs ile “La ilâhe il lal lah” di ye rek şehâdet ke li me si ge ti ren 
kim se ye dir” bu yur du.( 425)

Bâzı hadîs-i şerîf er de de; “Üm me tim den, Ehl-i bey ti mi se-
ven le re şe fa at ede ce ğim.”

423) Ebû Dâvûd, “Salât”, 123; Tirmizî, “Deavât”, 29; Dârimî, “Salât”, 169; Ahmed bin 
Hanbel, el-Müsned, I, 94; Dâre Kutnî, es-Sünen, III, 264; Hâkim, el-Müstedrek, I, 
692; Beyhekî, es-Sünen, II 420.

424) Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, VI, 29; Taberânî, el-Mu’cemü’l Kebîr, XVIII, 58; 
Heysemî, Mecmâ’uz-Zevâid, XI, 308; Kastalânî, Mevâhib-i Ledünniyye, s, 290.

425) Ebu Ya’la, el-Müsned, XI, 39; Heysemî, Mecmâ’uz-Zevâid, XI, 321; Kâdı Iyâd, 
Şifâ-i Şerîf, s, 217.
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“Üm me tim den, bü yük gü nah iş li yen le re şe fa at ede ce ğim.”

“Eshâbı ma dil uza tan lar dan baş ka, her ke se şe fa at ede-
bi li rim.”

“Üm me tim den, nef si ne zu lüm eden le re, ne fis le ri ne al-
da nan la ra şe fa at ede ce ğim.”

“Kı ya met gü nü, en ön ce ben şe fa at ede ce ğim.”( 426)

“Şefa ati me inan mı yan, ona ka vu şa maz” buy rul du.( 427)

Kı ya met gü nün de “Sûr”a üfür me nin deh şe tin den tüy ler ür pe rir, 
göz ler ne re ye ba ka ca ğı nı şa şı rır ve mü’min ve ka fir ler mah şer ye ri-
ne sevk olu nur lar. Bu kı ya met gü nü nün şid de ti ni zi yâde leş ti ren bir 
azab dır.

Bu va kit, Ar ş’ı, se kiz me lek yük le nip gö tü rür. On lar dan bir me lek 
bir adı mın da, yir mi bin se ne lik dün ya yo lu nu yü rür.

Me lek ler ve bu lut lar, Arş-ı a’lâ ka rar edin ce ye ka dar, akıl la rın 
an lı ya mı ya ca ğı tes bih ler ile tes bih eder ler. Bu şe kil de, Arş-ı a’lâ, 
Al la hü teâlâ ken di si için halk ey le di ği be yaz ar zın üze rin de ka rar 
kı lar. Bu za man, hiç bir şe yin tâ kat ge ti re mi ye ce ği Al la hü teâlâ nın 
azâ bın dan, baş lar aşa ğı eği lir. Cüm le halk sı kın tı sı için de mah bus 
ve şaş kın ka lıp, şef at arar lar. 

Pey gam ber le re ve âlim le re kor ku ge lir. Ev li ya ve şe hid ler ta kat ge-
ti ril me si güç olan Al la hü teâlâ nın azâ bın dan fer âd eder ler. Bun lar, bu 
hal üze rey ken, gü ne şin nû run dan çok da ha faz la olan bir nûr bun la rı 
içi ne alır. Za ten gü ne şin ha râ re ti ne tâ kat ge tir emeyen kim se ler, bu-
nu mü şâhe de et tik le ri gi bi, kar ma ka rı şık olur lar. Bin se ne de, bu hâl 
üze re ka lır lar. Al la hü teâlâ ta ra fın dan ken di le ri ne bir şey söy len mez.

Bu va kit in san lar ilk pey gam ber olan Âdem (aleyhisselâma) gi-
der ler; “Ya Âdem aleyhisselâm! Sen aziz ve şerîf bir pey gam ber sin. 
Al la hü teâlâ se ni ya rat tı ve me lek le ri sa na sec de et tir di. Sa na ken di 
ru hun dan üf e di. He sa ba baş la ma sı için bi ze şe fa at ey le de Al la-
hü teâlâ ne mu rad eder se, onun la mah kum ola lım. Ve ne re ye emir 
eder se, her kes ora ya git sin. Her şe yin hâkimi ve mâliki olan Al la hü 
teâlâ mah luk la rı na di le di ği ni yap sın” di ye yal va rır lar.

Âdem aleyhisselâm bu yu rur ki: “Ben, Al la hü teâlâ nın ya sak et-

426) Begavî, el-Envâr, I, 62.

427) Taberânî, el-Mu’cemü’l Kebîr, XII, 421; Heysemî, Mecmâ’uz-Zevâid, XI, 324.
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ti ği ağa cın mey ve sin den ye dim. Bu za man da Al la hü teâlâ dan uta-
nı rım. Fa kat siz Nuh’a gi di niz.” Bu nun üze ri ne bin se ne ara la rın da 
meş ve ret ede rek du rur lar.

Son ra Nuh (aleyhisselâma) gi der ler ve; “Hiç da ya nıl ma ya cak bir 
hal de yiz. Bi zim mu ha ke me mi zin ça buk ya pıl ma sı için şe fa at ey le. 
Şu mah şer ce za sın dan kur tu la lım” di ye yal va rır lar. Nuh aleyhisselâm 
on la ra ce vap ola rak; “Ben Al la hü teâlâ ya dua ey le dim. Yer ü zün de 
ne ka dar in san var sa, o dua se be biy le bo ğul du. Bu nun için, Al la hü 
teâlâ dan uta nı rım. Fa kat siz, Ha li lul lah olan İb ra him (aleyhisselâma) 
gi di niz. Al la hü teâlâ Hac sûre si nin son âyetin de meâlen; “İb ra him 
(aleyhisselâm) siz dün ya ya gel mez den ev vel si ze müs lü man 
di ye isim ver di” bu yur du. Bel ki o si ze şe fa at eder” der.

Yi ne ev vel ki gi bi ara la rın da bin se ne da ha ko nu şur lar. Son ra 
İb ra him (aleyhisselâma) ge lir ler. “Ey müs lü man la rın ba ba sı! Sen 
Al la hü teâlâ nın se ni ken di ne ha lil ey le di ği zat sın. Bi ze şe fa at ey-
le! Al la hü teâlâ, mah lu kat ara sın da, hük mü nü ver sin” der ler. İb-
ra him aleyhisselâm on la ra; “Ben dün ya da üç ker re ki na ye söy le-
dim. Bun la rı söy le ye rek din yo lun da mü ca de le et tim. Şim di, Al la hü 
teâlâ dan bu ma kam da şe fa at iz ni is te mek ten uta nı rım. Siz Mu sa 
(aleyhisselâma) gi di niz. Zîrâ, Al la hü teâlâ onun la ko nuş tu ve ken-
di si ne ma ne vi ya kın lık gös ter di. O, si zin için şe fa at eder” bu yu rur. 

Bu nun üze ri ne yi ne bin se ne du ra rak bir bir le riy le is ti şa re eder-
ler. Fa kat bu za man da hal le ri gâyet güç le şir. Mah şer ye ri çok da ra lır. 
Son ra Mu sa (aleyhisselâma) ge lip, der ler ki, “Ya İbn-i İm ran! Sen 
Al la hü teâlâ nın ken di siy le ko nuş tu ğu, Tev rat’ı in dir di ği pey gam ber-
sin. He sa bın baş la ma sı için bi ze şe fa at ey le! Zîrâ bu ra da dur ma mız 
çok uza dı. İz di ham dan ayak lar bir bi ri üze ri ne bi rik ti.” 

Mu sa aleyhisselâm on la ra der ki: “Ben, Al la hü teâlâ ya, âl-i 
Fir’avn’ın se ne ler ce hoş lan mı ya cak la rı şey ler le ce za lan dı rıl ma sı için 
dua et tim. Son ra ge len le re ib ret ol ma la rı nı ri câ ey le dim. Şim di şe-
fa at et me ğe uta nı rım. Fa kat, Ce nab-ı Hak rah met, mağfiret sa hi bi-
dir. Siz İsa (aleyhisselâma) gi di niz. Çün kü yakîn ci he tiy le resûl le rin 
en esah hı, mârifet ve zühd ci he tin den, en ef da li ve hik met ci he tin-
den en üs tü nü odur. Si ze o şe fa at eder” bu yu rur. 

Mah şer sı kın tı sın dan kur tul mak için, son ra İsa (aleyhisselâm)a 
ge lir ler. Der ler ki: “Sen Al la hü teâlâ nın ru hu ve ke li me si sin. Al la hü 
teâlâ, se nin için, Âl-i İm ran sûre si nin kırk be şin ci âyetin de meâlen; 
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“Dün ya da ve ahiret te ve cih, ya ni çok kıy met li” bu yur du. Bi ze 
Rab bin den şe fa at ey le!” 

İsa aleyhisselâm bu yu rur ki: “Be nim kav mim, be ni ve an ne mi 
Al lah’dan baş ka ilah kabul ey le di ler. Bu hal de na sıl şe fa at ede rim. 
Ba na da iba det et ti ler; ba na oğul ve Al la hü teâlâ ya ba ba de di ler. Fa-
kat, siz bi ri ni zin ke se si ol du ğu nu ve için de na fa ka sı bu lun ma dı ğı nı 
ve ağ zı nın mü hür lü ol ma dı ğı nı gör dü nüz mü? O müh rü boz ma dan o 
na fa ka ya ula şı la bi li nir mi? Pey gam ber le rin en üs tü nü ve so nun cu su 
Mu ham med’e (sal lal la hü aley hi ve sel lem) gi di niz. Zîrâ O, dâveti ni 
ve şe fa ati ni üm me ti için ha zır lar dı. Çün kü kav mi ona çok ker re ezâ 
et ti ler. Mübârek al nı nı yar dı lar. Mübârek di şi ni kır dı lar. Ken di si ne 
de li lik is nad et ti ler. Hal bu ki, o yü ce Pey gam ber, on la rın if i har ci he-
tin den en iyi si ve şe ref ci he tin den en yük se ği idi. On la rın ta ham-
mül olun ma ya cak ezâ ve ce fâ la rı na mu kâ bil, Yu suf aleyhisselâmın 
kar deş le ri ne söy le di ği; “Şim di si zin, ba şı nı za kak mak yok tur. 
Er ha mür râ hi min olan ce nab-ı Al lah, si ze mağfiret eder”( 428) 
meâlin de ki âyet-i kerîme ile ce vab ve rir di.” İsa (aleyhisselâm,) Pey-
gam be ri mi zin (sal lal la hü aley hi ve sel lem) fazîlet le ri ni an la tın ca, 
hep si bir an ev vel O’na ka vuş mak is ter.

He men Mu ham med (aleyhisselâmın) min be ri ne ge lir ler. Der ler ki: 
“Sen habîbul lah sın! Habîb ise, va sı ta la rın en fay da lısı dır. Bi ze şe-
fa at ey le! Zîrâ, pey gam ber le rin bi rin ci si olan Âdem (aleyhisselâma) 
git tik. Bi zi Nuh (aleyhisselâma) gön der di. Nuh (aleyhisselâma) 
git tik. İb ra him (aleyhisselâma), İb ra him (aleyhisselâma) git tik; 
Mu sa (aleyhisselâma) gön der di. Mu sa (aleyhisselâma) git tik; İsa 
(aleyhisselâma); o da si ze gön der di. Ya Resûlal lah (sal lal la hü aley hi 
ve sel lem)! Sen den son ra gi de cek bir yer yok tur.”

Resûlul lah efen di miz; “Al la hü teâlâ izin ve rir ve râ zı olur sa, 
şe fa at ede rim” bu yu rur.

Su ra di kat-i ce lâl’e, ya ni ce lâl per de si ne va rır. Al la hü teâlâ-
dan şe fa at için izin is ter. Ken di si ne izin ve ri lir. Per de ler kal kar. 
Arş-ı a’la ya gi rer. Sec de ye ka pa nır. Bin se ne sec de de du rur. Bun-
dan son ra, ce nab-ı Hakk’ı bir hamd ile hamd eder ki, âlem ya ra-
tıl dı ğın dan be ri, hiç kim se, Al la hü teâlâ yı böy le medhet me miş tir. 
Bâzı ârif er; Al la hü teâlâ âlem le ri ya ratın ca, ken di si ni, böy le hamd-

428) Yusuf sûresi, 12/92.
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ler ile medh ve se nâ bu yur du ğu nu söy le miş ler dir.

Mah şer de, in san la rın hal le ri zi yâde  siy le kö tü le şir. Me şak kat ve 
zah met le ri ar tar. İn san lar dan her bi ri, dün ya da sım sı kı sak la dık la rı 
ma lı bo yun la rı na ge çir miş ler dir. De ve ze ka tı nı ver mi yen le rin, boy-
nu na de ve yük le nir. Öy le ba ğı rır ve ağır la şır ki, bü yük dağ lar gi bi 
olur. Sı ğır, ko yun ze ka tı ver mi yen ler de, böy le olur. Bun la rın fer âd-
la rı ade ta gök gür le me si gi bi dir.( 429)

Ekin ze ka tı nı, ya ni uş ru nu ver mi yen le rin boy nu na ekin denk-
le ri yük le nir. Dün ya da han gi cins eki nin ze ka tı nı ver me miş ise, o 
nev’den, denk ler vu rul muş tur. Buğ day ise, buğ day, ar pa ise ar pa 
vu rul muş tur. Ağır lı ğın dan al tın da vâ vey la, vâ-se bu ra (Veyl, azab 
ke li me si dir. İn san aza ba tâ kat ge ti re me di ği va kit, böy le ba ğı rır. Se-
bur da he lâk za ma nın da kul la nı lır) di ye ba ğı rır. 

Al tın, gü müş ve (ka ğıt) pa ra ve sâ ir ticâret ma lı ze kâ tın dan ver-
me yen lere de, deh şet li bir yı lan mu sal lat edi lir. Ba ğı rıp; “Bu ne dir?” 
de dik le rin de, me lek ler; “Bun lar, dün ya da ze kâ tı nı ver medi ği niz mal-
la rı nız dır” di ye ce vab ve rir ler. İş te bu deh şet li hâl, Âl-i İm ran sûre-
si nin yüz sek se nin ci âyet-i kerîme sin de; “Dün ya da esir ge dik le ri, 
kı ya met gü nü bo yun la rı na ta kı lır” me âl-i şerîfi ile bil di ril miş tir.

Di ğer bir fır ka nın ise, av ret yer le rin den ce ra hat ve irin akar. On-
la rın fe na ko ku sun dan et raf a bu lu nan lar çok ra hat sız olur. Bun lar, 
zi na ya pan lar ve ha ram iş le yen ler dir.

Di ğer bir fır ka da var dır ki, ağaç dal la rı na ası lır lar. Bun lar dün ya-
da li va ta ya pan lar dır.

Di ğer bir fır ka da, dil le ri ağız la rın dan çık mış ve gö ğüs le ri ne 
sark mış, gâyet çir kin bir hal de dir ler. İn san lar bun la rı gör mek is te-
mez. Bun lar ya lan ve if i ra söy li yen ler dir.

Bir fır ka da hi, ka rın la rı yük sek dağ lar ka dar bü yü müş ol du ğu hal-
de bu lu nur. Bun lar, dün ya da fa iz li mal ve pa ra alıp ve ren ler dir. Bu 
gi bi ha ram iş li yen le rin gü nah la rı, fe na hal de açı ğa vu ru lur.

Al la hü teâlâ meâlen; “Ya Habîbim, ba şı nı sec de den kal dır! 
Söy le, din le nir. Şefa at et, ka bul olu nur” bu yu rur. Bu nun üze-
ri ne Pey gam ber (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz; “Ya Rab-
bi! Kul la rın ara sın dan iyi le ri ve kö tü le ri ayır ki, za man la rı 

429) Müslim, “İman”, 399; Tirmizî, “ Sıfat-ül-Kıyamet”, 10; İbni Mâce, “Zühd”, 37; 
Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, I, 4.
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gâyet uza dı. Her bi ri, gü nah la rıy la Ara sat mey da nın da re zil 
ve rüs vâ ol du lar” der.

Bir nidâ ge lir: “Evet ya Mu ham med!” de ni lir. Ce nab-ı Hak, 
Cen net’e emir eder ki, her cins zi ne ti ile zi net le nir. Ara sat mey da nı-
na ge ti ri lir. O de re ce güzel ko ku su var dır ki, beş yüz se ne lik yol dan 
du yu lur. Bu hâl den kalb ler fe rah la nır. Ruh lar di ri lir. (La kin kâ fir ler, 
mür ted ler ve Müs lü man lar la alay eden ler, genç le ri al da ta rak îmân-
la rı nı ça lan lar ve) amel le ri ha bis, kö tü olan lar Cen net’in ko ku su nu 
duy maz lar.

Mah şer de , ce nab-ı Hak, Cen ne ti ve Ce hen ne mi ge tir me ği 
em re der. O va kit, Ce hen nem’in ba ğır ma sı ve gü rül tü sü ve ateş 
saç ma sı ve bü tün gök yü zü nü sim si yah eden şid det li du ma nı var-
dır. Gü rül tü sü ve güm bür tü sü ve sı cak lı ğı ta ham mül olu na ma ya-
cak de re ce de dir. Her ke sin di zi nin ba ğı çö zü lür ve ol duk la rı ye re 
çö kü ve rir ler. 

Hat tâ pey gam ber ler ve resûl ler da hi ken di le ri ni tu ta maz. Haz-
ret-i İb ra him, haz ret-i Mu sa, haz ret-i İsa, Arş-ı a’lâ ya sa rı lır. İb ra him 
(aleyhisselâm) kur ban et ti ği İs ma il (aleyhisselâmı) unu tur. Mu sa 
(aleyhisselâm) bi ra de ri Ha run (aleyhisselâmı) ve İsa (aleyhisselâm) 
vâli de si Hazret-i Mer em’i unu tur lar. Her bi ri; “Ya Rab bi! Bu gün 
nef sim den baş ka bir şey is te mem” der.

Mu ham med (aleyhisselâm) ise; “Üm me ti me selâmet ve ne-
cat ver ya Rab bi!” der. Ora da bu na ta ham mül ede bi le cek kim se 
bu lun maz. Zîrâ Al la hü teâlâ, bu nu ha ber ve rip; Ca si ye sûre si nin yir-
mi se ki zin ci âyetin de meâlen; “Her üm me ti, diz le ri üze re ce-
nab-ı Hakk’ın kor ku sun dan çök müş ola rak gö rür sün. Her 
bi ri, dün ya da iş le dik le ri amel le rin ki ta bı na dâvet olu nur lar” 
bu yur muş tur..

Al la hü teâlâ, Mülk sûre si nin se ki zin ci âyetin de meâlen; “Gayz 
ve şid de ti nin çok lu ğun dan, Nar iki ye ay rı la cak gi bi olur” 
bu yu rur. Bu nun üze ri ne, Pey gam be ri miz (sal lal la hü aley hi ve sel-
lem) or ta ya çı kıp, Ce hen nem’i dur du rur. Bu yu rur ki: “Ha kir ve ze lil 
ola rak ge ri ye dön! Ta ki, sa na eh lin gü ruh gü ruh gel sin ler.” 

Ce hen nem da hi; “Ya Resûlul lah! Ba na mü sa ade et! Zîrâ, sen 
ba na ha ram sın” der. Arş’dan nidâ ge le rek; “Ey Ce hen nem! Mu ham-
med (aleyhisselâmın) ke la mı nı din le. Ve ona ita at et!” der. Son ra 
Resûlul lah efen di miz Ce hen nem’i çe ker. Arş-ı a’lâ nın sol ta ra fın da 
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bir ye re yer leş ti rir. Mah şer de ki ler, Pey gam ber efen di mi zin bu mer-
ha met li mu ame le si ni ve şe fa ati ni bir bir le ri ne müj de ler ler. Kor ku la rı 
bi raz aza lır. En bi ya sûre sin de yüz ye din ci âyet-i kerîme nin: “Se ni 
âlem le re rah met ola rak gön der dik” meâl-i şerîfi zâ hir olur.( 430)

Hü lâ sa; Peygamber efen di miz, al tı yer de şe fa at ede cek tir. Bi rin-
ci si, Ma kam-ı Mah mud de ni len şe fa ati ile bü tün in san la rı mah şer-
de bek le mek aza bın dan kur ta ra cak tır. İkin ci si, şe fa atı çok kim se yi 
Cen net’e so ka cak tır. Üçün cü sü; azab çek me si la zım olan la rı azab-
dan kur ta ra cak tır. Dör dün cü sü; gü na hı çok olan mü’min le ri Ce-
hen nem’den çı ka ra cak tır. Be şin ci si; se va bı ve gü na hı mü sâ vî olup, 
A’raf de ni len yer de bek le yen le rin Cen net’e gir me le ri, al tın cı ola rak 
da Cen net te ki le rin de re ce le ri nin yük sel me si için şe fa at ede cek tir.

MÛCİZELERİ
Sev gi li pey gam be ri miz Mu ham med (aley his se lâm)ın, Al la hü 

te âlâ nın pey gam be ri ol du ğu nu açık la yan şâ hid ler sa yı la ma ya cak 
ka dar çok tur. Al la hü te âlâ; “Sen ol ma say dın âle mi ya rat maz-
dım”( 431) bu yur du. Bü tün var lık lar, Al la hü te âlâ nın var lı ğı nı, bir li ği ni 
gös ter dik le ri gi bi, Mu ham med (aley his se lâm)ın pey gam ber ol du-
ğu nu ve üs tün lü ğü nü de gös ter mek te dir ler. Üm me ti nin ev li yâ sın da 
hâ sıl olan ke ra met ler, hep O’nun mû ci ze le ri dir. Çün kü, ke râ met ler, 
O’na tâ bi olan lar da, O’nun izin de gi den ler de hâ sıl ol mak ta dır. Hat-
tâ, bü tün pey gam ber ler, O’nun üm me tin den ol mak is te dik le ri için, 
da ha doğru su, hep si O’nun nû run dan ya ra tıl dık la rı için, O’nla rın 
mû ci ze le ri de Mu ham med (aley his selâ mın) mû ci ze le rin den sa yı lır.

Sev gi li pey gam be ri miz Mu ham med (aley his se lâm)ın mû ci ze le ri, 
za mân ba kı mın dan üçe ay rıl mış tır: Bi rin ci si, mü bâ rek rû hu ya ra-
tıl dı ğın dan baş la ya rak pey gam ber li ği nin bil di ril di ği bi’set za mâ nı-
na ka dar olan lar dır. İkin ci si, bi’set den ve fâ tı na ka dar olan za mân 
için de ki ler dir. Üçün cü sü, ve fâ tın dan kı yâ me te ka dar ol muş ve ola-
cak şey ler dir. Bun lar dan bi rin ci le re, ir hâs de nir. Her bi ri de ay rı ca, 
gö re rek ve ya gör me yip akıl ile an la şı lan mû ci ze ler ol mak üze re iki-
ye ay rı lır lar. Bü tün mû ci ze ler o ka dar çok tur ki, sı nır la mak, say mak 
müm kün ol ma mış tır. İkin ci kı sım da ki mû ci ze le rin üç bin ka dar ol-

430) Müslim, “İman”, 399;  Tirmizî, “ Sıfat-ül-Kıyamet”, 10;  İbni Mâce, “Zühd”, 37; 
Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, I, 4; Kâdı Iyâd, Şifâ-i Şerîf, s, 220.

431) Süyutî, el-Leâli’l-masnûa, I, 272; Aclûnî, Keşf-ül-hafâ, II, 164.
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du ğu bil di ril miş tir. Bun lar dan meş hûr olan bir kaç tâ ne si aşa ğı da dır. 

1- Mu ham med (aley his se lâm)ın mû ci ze le ri nin en bü yü ğü 
Kur’ân-ı ke rîm dir. Bu gü ne ka dar ge len bü tün şâ ir ler, ede bi yât çı lar, 
Kur’ ân-ı ke rî min nazmı ve manası karşısında aciz kalmışlardır. Bir 
âyet-i ke rî me nin ben ze ri ni söy le ye me miş ler dir. Î’câ zı ve be lâ ga tı 
in san sö zü ne ben ze mi yor. Yâ ni, bir ke li me si çı ka rıl sa ve ya bir ke li-
me ek len se, laf zın da ki ve mâ nâ sın da ki gü zel lik bo zu lu yor. Bir ke li-
me si nin ye ri ne koy mak için, baş ka ke li me ara yan lar bu la ma mış lar-
dır. Naz mı, Arab şâ ir le ri nin şi ir le ri ne ben ze mi yor. Geç miş te ol muş 
ve ge le cek te ola cak ni ce giz li şey le ri ha ber ver mek te dir. İşi ten ler ve 
oku yan lar, ta dı na do ya-mı yor lar. Yo rul sa lar da, usan mı yor lar. Oku-
ma sı ve işit me sinin, sı kın tı la rı gi der di ği, sa yı sız tec rü be ler le an la-
şıl mış tır. İşi tin ce kalb le ri ne deh şet ve kor ku çö ken ler, bu se bep ten 
ölen ler bi le gö rül müş tür. Ni ce azı lı İs lâm düş man la rı Kur’ân-ı ke rî mi 
din le mek le, kalb le ri yu mu şa mış, îmâ na gel miş ler dir.

2- Bir gün am ca sı Ab bâs’ın evi ne gi dip onu ve ev lâ dı nı ya nı na 
oturt tu. Üzer le ri ni ih râ mı ile ör te rek; “Yâ Rab bî! Bu am ca mı ve 
Ehl-i bey ti mi ört tü ğüm gi bi, sen de, Ce hen nem ate şin den 
ken di le ri ni ko ru” de di. Du var lar dan üç ker re âmîn se si işi til di.( 432)

3- Bir gün elin de put bu lu nan kim se ye; “Put ba na söy ler se, 
îmân eder mi sin?” bu yur du. Adam; “Ben bu na el li se ne dir ibâ det 
edi yo rum. Ba na hiçbir şey söy le me di. Sa na na sıl söy ler?” de di. Mu-
ham med (aley his se lâm); “Ey put! Ben ki mim?” bu yu run ca; “Sen 
Al lah’ın pey gam be ri sin” se si işi til di. Pu tun sâ hi bi, he men îmâ na 
gel di.

4- Re sûl-i ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz, bir ça-
yır da gi der ken, üç ker re, “Yâ Re sû lal lah” se si ni işit ti. O ta ra fa ba kıp, 
bağ lı bir ge yik gör dü. Ya nın da bir adam uyu yor du. Ge yi ğe is te ği ni 
so run ca; “Bu av cı be ni av la dı. Kar şı da ki te pe de iki yav rum var. Be ni 
sa lı ver! Gi dip, on la rı do yu rup ge le yim” de di. Re sûl (aley his se lâm); 
“Sö zün de du rup ge lir mi sin?” bu yur du. Ge yik; “Al lah için söz ve-
ri yo rum, gel mez sem Al lah’ın azâ bı be nim üze ri me ol sun” de di. Re sû-
lul lah ge yi ği bı rak tı. Bi raz son ra gel di. Adam uya nıp; “Yâ Re sû lal lah! 
Bir em riniz mi var?” de di. Pey gam ber efen di miz de; “Bu ge yi ği 
âzâd et!” bu yur du. Adam, ge yi ğin ipi ni çö züp bı rak tı. Ge yik; “Eş he-

432) Heysemî, Mecmâ’uz-Zevâid, IX, 226; İbni Asâkir, Târih-i Dımeşk, XXVI, 311.
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dü en lâ ilâhe il lal lah ve en ne ke Re sû lul lah” de di ve git ti.

5- Tir mi zî ve Ne sâî’nin “Sü nen” ki tap la rın da di yor ki: İki gö zü 
âmâ (kör) bir kim se ge lip; “Yâ Re sû lal lah! Duâ et, göz le rim açıl sın” 
de di. Efen di miz, mer ha met bu yu rup; ku sur suz bir ab dest al ma sı nı, 
son ra; “Yâ Rab bî! Sa na yal va rı yo rum. Sev gi li pey gam be rin 
Mu ham med (aley his se lâm)ı ara ya ko ya rak, sen den is ti yo-
rum. Ey çok sev di ğim pey gam be rim Hazret-i Mu hammed! 
Se ni ve sî le ede rek, Rab bi me yal va rı yo rum. Se nin hâ tı rın 
için ka bûl et me si ni is ti yo rum. Yâ Rab bî! Bu yü ce Pey gam-
be ri ba na şe fâ at çi ey le! O’nun hür me ti ne du âmı ka bûl et” 
du âsı nı oku ma sı nı söy le di. Adam, ab dest alıp duâ edin ce, göz le ri 
açıl dı. Bu du âyı müs lü man lar, her za mân oku muş lar ve di lek le ri ne 
ka vuş muş lar dır.

6- Bir ka dın, he di ye ola rak bal gön der di. Ba lı ka bûl edip boş ka-
bı ge ri gön der di. Al la hü te âlâ nın kud re ti ile, kab bal ile do lu ola rak 
ge ri gel di. Ka dın ge le rek; “Yâ Re sû lal lah! Gü nâ hım ne dir?” He di-
ye mi ni çin ka bûl et me di niz? de di. “Se nin he di ye ni ka bûl et tik. 
Gör dü ğün bal, Al la hü te âlâ nın he di ye ne ver di ği be re ket-
tir” bu yur du. Ka dın se vi ne rek, ba lı evi ne gö tür dü. Ço luk-ço cu ğu 
ile ay lar ca ye di ler. Hiç ek sil me di. Bir gün ya nı la rak ba lı baş ka ka ba 
koy du lar. Ora dan yi ye rek bi tir di ler. Bu nu Re sû lul lah’a ha ber ver di ler. 
“Gön der di ğim kab da kal say dı, dün yâ dur duk ça yer ler di, hiç 
ek sil mez di” bu yur du.

7- Üm me tin den çok kim se nin de niz den ga zâ ya gi de cek le ri ni 
ve sa hâ be den olan Üm mü Hi râm is min de ki ha nı mın ga zâ da bu-
lu na ca ğı nı ha ber ver di. Hazret-i Os man ha lî fe iken müs lü man lar, 
ge mi ler ile Kıb rıs ada sı na gi dip harb et ti ler. Bu ha nım da be râ ber 
idi. Ora da şe hîd ol du.

8- Hazret-i Mu âvi ye’ye; “Bir gün üm me ti min üze ri ne hâ kim 
olur san, iyi lik ya pan la ra mü kâ fat et! Kö tü lük eden le ri de af 
ey le!” bu yur du. Hazret-i Mu âvi ye, Hazret-i Ömer ve Hazret-i Os-
man za mân la rın da Şam’da yir mi se ne vâli lik, son ra yir mi se ne de 
ha li fe lik yap tı.

9- Ab dul lah ib ni Ab bâs’ın an ne si ne ba kıp; “Se nin bir oğ lun 
ola cak. Doğ du ğu za mân ba na ge tir!” bu yur du. Ço cu ğu ge tir-
dik le rin de, ku la ğı na ezân ve ikâ met oku yup, mü bâ rek ağzının su-
yundan ağ zı na sür dü. İs mi ni Ab dul lah ko yup, an ne si nin ku ca ğı na 
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ver di; “Ha lî fe le rin ba ba sı nı al, gö tür!” bu yur du. Ço cu ğun ba-
ba sı olan Hazret-i Ab bâs, bu nu işi tip, ge lip so run ca; “Evet, böy-
le söy le dim. Bu ço cuk ha lî fe le rin ba ba sı dır. On lar ara sın da 
Sef âh, Meh dî ve Îsa (aley his se lâm) la na maz kı lan bir kim-
se bu lu na cak tır” bu yur du. Ab bâ sî dev le ti nin ba şı na çok ha lî fe ler 
gel di. Bun la rın hep si Ab dul lah bin Ab bâs’ın so yun dan ol du.

10- Am ca sı nın oğ lu Ab dul lah bin Ab bâs’ın al nı na mü bâ rek eli ni 
ko yup; “Yâ Rab bî! Bu nu din de de rin âlim yap, hik met sâ hi-
bi ey le! Kur’ân-ı ke rî min bil gi le ri ni ken di si ne ih sân ey le!” 
bu yur du. Ab dul lah bin Ab bâs, bun dan son ra bü tün ilim ler de ve bil-
has sa tef sîr, ha dîs ve fı kıh bil gi le rin de za mâ nın bir tâ ne si ol du. Sa-
hâ be ve Ta bi în her şe yi bun dan öğ re nir di. Ter cü mân-ül-Kur’ân, 
Bahr-ül-ilim ve Re îs-ül-mü fes si rîn isim le riy le meş hûr ol du, İs-
lâm mem le ket le ri bu nun ta le be le ri ile dol du.( 433)

11- Hiz met çi le rin den Enes bin Mâ lik’e; “Yâ Rab bî! Bu nun 
ma lı nı ve ço cuk la rı nı çok, öm rü nü uzun, gü nâh la rı nı af ey-
le!” du âsı nı yap tı. Za man geç tik çe mal la rı mülk le ri ço ğal dı. Ağaç-
la rı, bağ la rı her se ne mey ve ver di. Çok faz la ço cu ğu ol du. Yüz on 
se ne ya şa dı. Öm rü nün so nun da; “Yâ Rab bî! Ha bî bi nin be nim için 
yap tı ğı du âlar dan üçü nü ka bûl et tin, ih sân et tin! Dör dün cü sü olan 
gü nah la rı mın af e dil me si aca bâ na sıl ola cak” de yin ce; “Dör dün cü-
sü nü de ka bûl et tim. Ha tı rı nı hoş tut!” se si ni işit ti.

12- Hic re tin üçün cü se ne sin de, Re sûl (aley his se lâm) Kat afân 
gaz ve sin de bir ağaç di bin de yal nız ya tar ken, Dâ sür is min de bir 
peh li van kâ fir, elin de kı lıç la ge lip; “Se ni ben den kim kur ta rır?” de-
di. Re sû lul lah; “Al la hü te âlâ kur ta rır” bu yur du. Ceb râ il (aley his-
se lâm) in san şek lin de gö rü nüp, kâ fi rin göğ sü ne vur du. Yı kı lıp kı lıç 
elin den düş tü. Re sûl (aley his se lâm), kı lı cı eli ne alıp; “Se ni ben-
den kim kur ta rır?” bu yur du. “Be ni kur ta ra cak sen den da ha ha yır lı 
kim se yok tur” di ye yal var dı. Af bu yu rup ser best bı rak tı, Îmâ na ge lip, 
çok kim se le rin îmâ na gel me si ne se beb ol du.( 434)

13- Re sûl (aley his se lâm), bir gün ab dest alıp, mest le rin den bi-
ri ni gi yip, ikin ci si ne eli ni uza tır ken, bir kuş mes ti ka pıp ha va da silk-

433) Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, I, 266; İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 365; Heysemî, 
Mecmâ’uz-Zevâid, XI, 234.

434) İbni Sa’d,  et-Tabakât, II 35; İbni Kesîr, es-Sire, III, 4; Gazâlî, İhyâ, II, 890.
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ti. İçin den bir yı lan düş tü. Son ra kuş, mes ti ye re bı rak tı. Bu gün den 
son ra, ayak ka bı gi yer ken, ön ce sil ke le mek sün net ol du.

14- Hazret-i Enes anlatır: Re sû lul lah’ın mü bâ rek yü zü nü sil di ği 
bir men di li var dı. Bu nun la yü zü nü si ler, kir len di ği za man, ate şe bı-
ra kır dı. Kir ler ya nar men dil yan maz, ter te miz olur du. 

15- Uhud ga zâ sın da, Ebû Ka tâ de’nin bir gö zü çı kıp ya na ğı üze-
ri ne düş tü. Re sû lul lah’a ge tir di ler. Mü bâ rek eli ile gö zü nü ye ri ne 
ko yup; “Yâ Rab bî! Gö zü nü gü zel ey le!” bu yur du. Bu gö zü, di-
ğe rin den gü zel ol du. On dan da ha kuv vet li gö rür dü. Ebû Ka tâ de’nin 
to run la rın dan bi ri, ha lî fe Ömer bin Ab dü la zîz’in ya nı na gel miş ti,, 
“Sen kim sin?” de di. Bir beyt oku ya rak, Re sû lul lah’ın mü bâ rek eli ile 
gö zü nü ye ri ne koy muş ol du ğu zâ tın to ru nu ol du ğu nu bil dir di. Ha lî-
fe, bu beyt le ri işi tin ce, ken di si ne, zi yâ de ik râm ve ih sân da bu lun du.

16- Resûlul lah efen di miz, bir gün kı zı Hazret-i Fa tı ma’nın evi ne 
uğ ra yıp du rum la rı nı sor du. Hazret-i Fa tı ma; “Ba ba cı ğım! Üç gün-
den be ri yav ru la rım la bir şey yi yip iç me dik. Aç lı ğa sab re di yo ruz. Be-
nimki mü him de ğil. Fa kat Ha san ve Hü seyin’in du ru mu be ni çok 
üzü yor” di ye ce vap ver di. 

Bu nun üze ri ne Ser ver-i âlem efen di miz; “Ey Fa tı ma! Ca nım 
kı zım! Sen üç gün den be ri aç sın. Ben ise dört gün dür açım” 
bu yur du lar. Mübârek to run la rı Hazret-i Ha san ve Hü seyn’in aç ol-
ma la rı na çok üzül dü ler... 

Hazret-i Ali ça lı şıp ka za na rak mübârek çocuklarına bir şey ler al-
mak ve on la rı do yur mak için yo la çık tı. Medîne’den dı şa rı çık tık la rı sı-
ra da bir ku yu ba şın da de ve le ri ni su la ma ya ça lı şan bir köy lü gör dü ler. 

Ya nı na yak la şıp; “Ey ara bi! De ve le ri ni üc ret le su lat mak için 
bi ri si ne ih ti ya cın var mı?” bu yur du lar. Köy lü, “Evet. Ben de böy-
le bi ri ni arı yor dum. İs ter sen gel, de ve le ri mi su la! Çek ti ğin her ko va 
için üç hur ma ve ri rim” de di. 

Hazret-i Ali ka bul bu yu rup su yu çek me ğe baş ladı. Do kuz ko va 
çı kar mış tı ki, ko va nın ipi bir den ko pu ver di ve ko va ku yu nun için de 
kal dı. Bu nu gö ren köy lü, hid det le ye rin den kal kıp, Hazret-i Ali’nin 
yü zü ne eliy le vur mak ta lih siz li ğin de bu lun du. 

Son ra se kiz ko va su yun kar şı lı ğın da yir mi dört hur ma ver di. Bu-
na ol duk ça üzü len Hazret-i Ali el le ri ni ku yu ya uzat tı lar. İçin de ki ko-
va yı alıp ku yu nun ba şı na koy du lar ve ora dan ay rıl dı lar. 
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Köy lü hay re tin den do na kal mış tı. Eli bu ka dar de rin ku yu nun di-
bi ne na sıl ye tiş miş ti? Yok sa, bu zat, ge le ce ği bil di ri len dî nin men-
su bu mu idi? Bu dü şün ce ler için de hay re te dü şen köy lü; “Onun 
pey gam be ri, hak pey gam ber dir. İnan dım!” de di. 

Bi raz ön ce gös ter di ği cür’ete, iş le di ği bü yük ci nâyete piş man 
ol du. “Böy le bir kim se ye kal kan el ler ke sil me li, ke mik le ri kı rıl ma-
lı dır” di ye rek bir eli ne kı lı cı nı alıp, bi le ği ne hız la in dir di... İs te di ği 
ol muş tu. 

Pek bü yük bir acı duy muş tu ama, ar tık kal bi ra hat tı. Ke si len eli ni 
di ğer eli ne alıp, doğ ru Mes cid-i Nebî’ye gel di. Eshâb-ı kirâm dan, 
Pey gam ber le ri nin ne re de ol du ğu nu sor du. Kerîme si ne git ti ği ni bil-
dir di ler. Haz ret-i Fa tı ma’nın evi ni öğ re nip git ti.

O sı ra da Pey gam ber efen di miz, to run la rı Hazret-i Ha san ve 
Hazret-i Hü seyin’i mübârek diz le ri ne oturt muş ge tir di ği hur ma la rı 
ye di ri yor du.

Köy lü, yap tı ğı ha tâ nın bü yük lü ğü nü dü şün dük çe çıl dı ra cak gi bi 
olu yor, göz le rin den çeş me gi bi yaş lar dö kü yor du. 

Bu hal üze re Hazret-i Fa tı ma’nın evi ne gel di ve ka pı yı çal dı. İçer-
den Âlem le rin Efen di si nûr sa ça rak bir gü neş gi bi dı şa rı çık tı lar. Köy-
lü, Efen di mi zi gö rür gör mez, “İnan dım, sen Al lah’ın Resûlü sün! Yap-
tı ğı ma piş man ol dum, be ni af et ya Resûlal lah!” di ye rek yal var dı. 

Sev gi li Pey gam be ri miz; “Eli ni ni çin kes tin?” di ye so run ca; 
“Sa na inan mış mübârek yü ze vu ran bu eli ta şı mak tan ha yâ et ti ğim 
için!.. Ca nım sa na fe da ol sun ya Resûlal lah!” de di. 

Mer ha met der a sı sev gi li Pey gam be ri miz, köy lü nün elin den, ko-
puk eli alıp “Bis mil lâ hir rah mâ nir ra hîm” di ye rek, kan lar akan bi-
le ği ne bi tiş tir di. El, Al la hü te âlâ nın iz niy le, Pey gam ber efen di mi zin 
bir mûcize si ola rak es ki ha li ne gel di. Al la hü te âlâ her şe ye kâ dir dir, 
her şe ye gü cü ye ter.

MÜBÂREK HANIMLARI
Re sû lul lah (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di miz, Hazret-i Ha-

dî ce vâ li de mi zin ve fâ tın dan son ra, ikin ci de fa ola rak; el li beş ya şın-
da iken Hazret-i Ebû Bekr’in kı zı Hazret-i Âi şe vâ li de miz le ev len di. 
Al la hü te âlâ nın em ri ile ni kâh ey le miş ti. Âhi re te ir ti hâl edin ce ye ka-
dar, se kiz se ne onun la ya şa dı.
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Di ğer ev li lik le ri ni hep dî nî, si yâ sî se bep ler le ve ya mer ha met ve 
ih sân ede rek yap mış tır. Bun la rın hep si dul olup, ço ğu yaş lı idi. Me-
se lâ, Mek ke’de ki kâ fir le rin, müs lü man la ra ezi yet ve za rar la rı da ya-
nı la ma ya cak bir de rece ye gel dik te, Es hâb-ı ki râ mın bir kıs mı Ha-
be şis tan’a hic ret et miş ti. Ha beş pâ di şâ hı Ne câ şî, Hı ris ti yan idi. 
Müs lü man la ra çe şit li şey ler so rup, al dı ğı ol gun ce vap la ra hay rân 
ka la rak îmâ na gel mişti. Müs lü man la ra çok iyi lik yap tı, îmâ nı za-
yıf olan Ubey dul lah bin Cahş, fa kir likten kur tul mak için pa paz la-
ra al da nıp mür ted ol muş, dî ni ni dün yâ ya de ğiş miş ti.( 435) Re sû lul lah 
efen di mi zin ha la sı nın oğ lu olan bu mel’ûn, ka rı sı Ümm-i Ha bî be’yi 
de din den çı kıp zen gin ol ma ya cebr ve teş vik et ti ise de, ka dın, 
fa kir li ğe ve ölü me ra zı ola ca ğı nı, fa kat Mu ham med (aley his se lâm)
ın dî nin den çık ma ya ca ğı nı söy le yin ce, bu nu bo şa dı. Sü rü ne rek, se-
fâ let ten öl me si ni bek li yor du. Fa kat, az za man da ken di öl dü. Ümm-i 
Ha bî be, Mek ke’de ki Ku reyş’in o za man ki baş ku man da nı Ebû Süf-
yân’ın kı zı idi. Re sû lul lah efen di miz, o za man lar da, Ku reyş or du la rı 
ile çok çe tin mu ha re be ler de bu lu nu yor ve Ebû Süf yân, İs lâ mi yet’i 
yok et mek için son gay re ti ile çar pı şı yor du. 

Re sû lul lah, Ümm-i Ha bî be’nin dî ni nin kuv ve ti ni ve ba şı na ge len 
çok acı hâ li işit ti. Ne câ şî’ye mek tup ya zıp; “Ora da ki Ümm-i Ha-
bî be ile ev le ne ce ğim. Ni kâ hı mı yap! Son ra ken di si ni bu ra ya 
gön der” şek lin de ta lep te bu lun du. Ne câ şî da ha ön ce müs lü man 
ol muş tu. Mek tu ba çok hür met edip, ora da ki müs lü man la rı sa ra yı na 
dâ vet ede rek, zi yâ fet ver di. Hic re tin ye din ci yı lın da ni kâh ya pı lıp, 
he di ye ve ih sân lar da bu lun du. Bu sû ret le Ümm-i Ha bî be, îmâ nı nın 
mü kâ fa tı na ka vu şa rak, ora da zen gin ve ra hat ol du. Onun sa ye sin de, 
di ğer müs lü man lar da ra hat et ti. 

Cen net’de, ka dın lar ko ca la rı nın ya nın da bu lu na cak la rı için, Cen-
net’in en yük sek de re ce si ile müj de len miş ol du ki, dün yâ nın bü tün zevk 
ve nî met le ri, bu müj de ya nın da pek kü çük ka lır. Bu ni kâh, Ebû Süf yân’ın 
iler de müs lü man ol mak la şe ref en me si ni ha zır la yan se bep ler den bi ri si 
ol du. Gö rü lü yor ki, bu ni kâh, Re sû lul lah’ın ak lı nın, ze kâ sı nın, de hâ sı nın, 
ih sâ nı nın ve mer ha me ti nin de re ce si ni de gös ter mek te dir.( 436)

435) İbni Hişâm, es-Sire, I, 223; İbni Sa’d,  et-Tabakât, III, 89; Taberî, Târih, II, 414; 
Süheylî, Ravzü’l-ünüf, I, 379.

436) İbni Hişâm, es-Sire, II, 607; İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 258; Beyhekî, Delâil-ün-
nübüvve, II, 188; Safedî, el-Vâfî, I, 42; Huzâî, et-Tahrîc, s, 184.
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İkin ci mi sâl ola rak; Hazret-i Ömer’in kı zı Hazret-i Haf sa dul 
kal mış tı. Hic re tin üçün cü yı lın da Hazret-i Ömer, Hazret-i Ebû 
Bekr’e ve Hazret-i Os man’a; “Kı zı mı alır  mı sın?” de dik de, dü şü-
ne yim de miş ler di. Bir gün, Re sû lul lah (sal lal la hü aley hi ve sel lem) 
efen di miz, her üçü ve baş ka la rı ya nın da iken; “Yâ Ömer! Se ni 
üzün tü lü gö rü yo rum, se be bi ne dir?” di ye sor du. Bir şi şe de ki 
mü rek ke bin ren gi ko lay gö rül dü ğü gi bi, Re sû lul lah efen di miz de, 
her ke sin dü şün ce si ni, bir ba kış ta an lar dı. Lü zum gö rür se so rar dı. 
Ona, hat tâ her ke se doğ ru söy le me miz farz ol du ğun dan, Hazret-i 
Ömer de; “Yâ Re sû lal lah! Kı zı mı Ebû Bekr’e ve Os man’a tek lif et-
tim, al ma dı lar” ce vâ bı nı ver di. 

Re sû lul lah efendimiz, en çok sev di ği bu üç Es hâ bı nın üzül me-
si ni hiç is te me di ğin den, on la rı se vin dir mek için, he men bu yur du 
ki: “Yâ Ömer! Kı zı nı, Ebû Bekr’den ve Os man’dan da ha iyi 
bi ri si ne ver me mi is ter mi sin?” Hazret-i Ömer şa şır dı. Çün kü 
Hazret-i Ebû Bekr’den ve Hazret-i Os man’dan da ha iyi kim se ol-
ma dı ğı nı bi li yor du. “Evet, yâ Re sû lal lah!” de di. “Yâ Ömer, kı zı-
nı ba na ver!” bu yur du. Bu su ret le, Hazret-i Haf sa, Hazret-i Ebû 
Bekr’in ve Hazret-i Os man’ın ve bü tün mü’min le rin an ne le ri ol du ve 
bun lar, ona hiz met çi ol du ve Hazret-i Ebû Bekr ve Hazret-i Ömer ve 
Hazret-i Os man bir bir le ri ne da ha ya kın ve da ha sev gi li ol du lar.( 437)

Üçün cü bir mi sâl; hic re tin beş ve ya al tın cı se ne sin de, Be-
nî Mus ta lak ka bî le sin den alı nan yüz ler ce esir ara sın da Cü vey riy-
ye, ka bî le nin re isi Hâ ris’in kı zı idi. Bu nu sa tın alıp âzâd ede rek, 
ken di le ri ne ni kâh edin ce, Es hâb-ı ki râ mın aley hi mür rıd vân hep si; 
“Biz Re sû lul lah efen di mi zin âi le si nin, an ne mi zin akrabâ sı nı câ ri-
ye ola rak, hiz met çi ola rak kul lan mak tan ha yâ ede riz” de di. Hep si, 
esir le ri ni âzâd et ti. Bu ni kâh, yüz ler ce esi rin âzâd ol ma sı na se beb 
ol du. Hazret-i Cü vey riy ye, bu ha li her za man söy le ye rek öğü nür dü. 
Hazret-i Âi şe; “Cü vey riy ye’den da ha ha yır lı, da ha be re ket li bir ka-
dın gör me dim” der di.( 438) 

Re sû lul lah efen di mi zin çok ev len me si nin mü him bir se be bi, İs-
lâm dî ni ni bil dir mek için idi. Hi câb âye ti gel me den, yâ ni ka dın la rın 

437) İbni İshâk, es-Sire, s, 237; İbni Sa’d,  et-Tabakât, VIII, 83; İbni Kesîr, el-Bidâye, V, 
294; Heysemî, Mecmâ’uz-Zevâid, IV, 320.

438) Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, VI, 277; İbni Hişâm, es-Sire, I, 294; Taberî, Târih, 
II, 264; İbni Habîb, el-Mühebber, s, 90; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, IV, 18.
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ör tün me le ri emir olun ma dan ön ce, ka dın lar da Re sû lul lah’a ge lip, 
bil me dik le ri ni so rar, öğ re nir ler di. Re sû lul lah bi ri nin evi ne git se, ka-
dın lar da ge lir, otu rur, din ler, is ti fâ de eder ler di. Hi câb âye ti ge lip, 
ka dın la rın ya ban cı er kek ler le otur ma la rı, ko nuş ma la rı, ya sak edi lin-
ce, ya ban cı ka dın la rı ka bûl et me di. On la rın, bil me dik le ri ni, mü bâ-
rek zev ce si Hazret-i Âi şe’den so rup öğ ren me le ri ni em rey le di. Ge lip 
so ran la rın çok lu ğun dan, Hazret-i Âi şe, hep si ne ce vap ye tiş tir me ye 
va kit bu la mı yor du. Bu mü him hiz me ti ko lay laş tır mak ve Âi şe vâli-
de mi zin yü kü nü ha fif et mek için, lâ zım ol du ğu ka dar ha nı mı ni kâh 
et ti. Ka dın la ra ait yüz ler ce nâ zik bil gi le ri, müs lü man ka dın la rı na, 
mübârek zev ce le ri yo lu ile bil dir di. Zev ce le ri bir ol say dı, bü tün ka-
dın la rın on dan sor ma sı güç ve hat tâ im kân sız olur du. Al la hü te-
âlâ nın dî ni ni tam ola rak bil dir mek için, çok ev len mek yü kü nü de 
omuz la rı na al dı.

Hazret-i Hadîce: Kitabımızın baş kısmında Hazret-i Hadice 
validemizden geniş olarak bahsedildi. 

Hazret-i Âi şe: Re sû lul lah’ın ikin ci zev ce-i mu tah he ra sı dır. Ebû 
Bekr-i Sıd dîk’ın kı zı dır. Çok akıl lı, ze kî, âli me, edî be, afî fe ve sâ li hâ 
idi. Hâ fı za sı pek kuv vet li ol du ğu için, Es hâb-ı ki râm, bir çok şey-
le ri on dan so rup öğ re nir di. Âyet-i ke rî me ile medh edil di. İc ti hâ dı 
Hazret-i Ali’ye uy ma dı ğı için, De ve vak’asın da Hazret-i Ali ile harb 
eden Es hâb-ı ki râm ile bir lik te idi. Hazret-i Ali şe hîd edi lin ce pek 
üzül dü. Hu rû fî ler ken di si ne çok if i ra edi yor. Hazret-i Ali’yi sev mez-
di di yor lar. Hâl bu ki; “Ali’yi sev mek îmân dan dır” ha dîs-i şe rî fi ni, 
Hazret-i Âi şe ha ber ver di. Böy le ce, onu sev di ği ni ve her ke sin de 
sev me si lâ zım gel di ği ni bil dir di. Hic ret den se kiz se ne ön ce doğ du 
ve el li ye din ci yıl da, alt mış beş ya şın da Me dî ne’de ve fât et ti.

Sev de bin ti Zem’a: Peygamberimizin üçün cü zev ce si dir. Zev-
ci ile îmâ na ge lip Ha be şis tan’a hic ret et miş ler di. Mek ke ’ye dö nün ce 
zev ci ve fât et ti. Re sû lul lah ön ce Hazret-i Âi şe’yi, son ra Sev de’yi 
ni kâh la dı. Sev de’yi Mek ke’de, Hazret-i Âi şe’yi ise Me dî ne’de evi ne 
al dı. Çok mer ha met li ve if et li bir ha nımefen di idi. Haz ret-i Ömer 
za ma nın da ve fât et ti.( 439)

Zey neb bin ti Hu zey me: Çok ibâ det eder, çok sa da ka ve rir di, 

439) İbni İshâk, es-Sire, s, 238; İbni Habîb, el-Mühebber, s, 79; Makrîzî, İmtâu’l-esmâ, 
VI, 34.
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Ab dul lah bin Cahş’ın zev ce si idi. Ab dul lah, peygamberimizin ha la sı 
Ümey me’nin oğlu olup, Uhud ga zâ sın da şe hîd ol du. Re sû lul lah’ın 
ni kâ hı ile şe ref en di ise de, se kiz ay son ra ve fât et ti.( 440)

Üm mü Se le me: Adı Hind idi. Zev ci Ebû Se le me ile Ha be şis-
tan’a ilk defa hic ret et ti ler. Ebû Se le me, Re sû lul lah’ın ha la sı Ber-
re’nin oğ lu Ubey dul lah bin Cahş’ın kar de şi olup, Me dî ne’de, hic re tin 
dör dün cü sene Uhud ga zâ sın da al dı ğı ya ra dan dolayı vefât et ti. Ebû 
Bekr ve Ömer’in ni kâh ta leb le ri ni ka bûl et me di. Re sû lul lah’ın ni kâ hı 
ile şe ref en di. El li do ku zun cu yıl da Me dî ne’de sek sen dört ya şın da 
ve fât et ti. Son ve fât eden zev ce le ri bu idi.( 441)

Zey neb bin ti Cahş: Peygamberimizin ha la sı olan Ümey me’nin 
kı zı, Ab dul lah bin Cahş’ın kar de şi idi. Ba ba sı nın adı Ber re idi. Îmân 
et me di ği için, Cahş de nil di. Zey neb ilk îmân eden ler den dir. Sevgili 
peygamberimiz (sal lal la hü aley hi ve sel lem) bu nu, ön ce, oğul lu ğu 
olan Zeyd bin Hâ ri se’ye ni kâh et ti. Zeyd, Zey neb’in hak kı nı gö ze te-
me di ğin den, hic re tin üçün cü yı lın da ay rıl dı lar. Re sû lul lah (aley his-
se lâm) ni kâh et mek is te di. Zey neb bu nu işi tin ce, se vin cin den iki 
re kat na maz kı lıp; “Yâ Rab bî! Se nin Re sû lün be ni is ti yor. Eğer O’nun 
zev ce li ği ile şe ref en me mi tak dir bu yur dun ise, be ni O’na sen ver” 
di ye duâ et ti. 

Du âsı ka bul olup Ah zâb sû re si nin; “Zeyd, onun hak kın da is-
te di ği ni yap tık tan son ra (yâ ni Zey neb’i bo şa dık tan son ra), biz 
onu sa na zev ce ey le dik” me âl-i şe rî fin de olan otuz ye din ci âye-
ti nâ zil ol du. Zey neb’in ni kâ hı nı Al la hü te âlâ yap tı ğı için, Re sû lul-
lah efen di miz (sal lal la hü aley hi ve sel lem) ay rı ca ni kâh yap ma dı. 
Zey neb (ra dı yal la hü an hâ) bu nun la her an öğü nür ve; “Her ka dı nı 
ba ba sı ev len di rir. Be ni ise, Al la hü te âlâ ni kâh la dı” der di. O za man 
otuz se kiz ya şın da idi. Hic re tin yir min ci yı lın da, el li üç ya şın da ve fât 
et ti.( 442) Hay rı ve ih sâ nı bol olup, sa da ka ver me yi pek çok se ver di. 
El iş le rin de de mâ hir idi. İş le di ği şey le ri ve eli ne ge çen her şe yi 
akrabâ sı na ve fa kir le re ve rir di. Hat tâ, Ha lî fe Ömer, Ez vâc-ı mu tah-
he râ tın her bi ri ne on iki bin dir hem ve rir di. Bu, alır al maz hep si ni 
sa da ka eder, da ğı tır dı. 

440) İbni Sa’d,  et-Tabakât, VIII, 115.

441) İbni Sa’d,  et-Tabakât, VIII, 96; İbni Habîb, el-Mühebber, s, 85.

442) Dâre Kutnî, es-Sünen, III, 301; Hâkim, el-Müstedrek, IV, 24.
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Re sû lul lah’dan son ra, Zev cât-i tâ hi rât ara sın da, en ön ce vefât 
eden bu dur. Hazret-i Âi şe, bu nu çok medh ve se nâ ey le di. “Zev-
ce le rim ara sın da, ba na en ön ce ka vu şa cak ola nı, eli açık 
ola nı dır”( 443) ha dîs-i şe rî fi, bu nun ön ce ve fât ede ce ği ni ha ber 
ver miş ti. Çün kü en çok sa da ka ve ren bu idi. (Fran sız olan edeb siz 
ve müf e rî şâ ir Vol ter, Re sû lul lah’ın Hazret-i Zey neb’i zev ce li ğe 
ka bul bu yur ma sı nı, tâ rih le re, vak’a ve ha ber le re ta ban ta ba na zıd 
ve uy dur ma, al çak if i râ lar la, şi ir dü ze rek bir ti yat ro ki ta bı yaz mış-
tır. Ede bi yat ve fi kir ada mı na ya kış ma yan bu çir kin, iğ renç ya zı sı, 
ken di si ni afo roz et miş olan, bü yük düş ma nı pa pa nın ho şu na git-
miş, ken di si ni ok şa yı cı mek tup yaz mış tır. Müs lü man la rın ha lî fe si, 
Sul tan İkin ci Ab dül ha mîd Hân, bu pi ye sin sah ne de oy na tı la-
ca ğı nı işi tin ce, Fran sa ve İn gil te re hü kû met le ri ne ül ti ma tom ve-
re rek he men ön le miş, bü tün in san lı ğı, yüz kı zar tı cı, aşa ğı lık lar dan 
kur tar mış tır.)

Hazret-i Sa fiy ye: Hay ber Ya hu di le ri nin ba şı olan Hu yey ib ni 
Ah tab’ın kı zı idi. Hay ber’de bir Ya hu di ye ni şan lı idi. Son ra çok zen-
gin olan Ke nâ ne bin Ha kîk ile ev len miş ti Hic re tin ye din ci se ne sin de 
Hay ber feth olun duk ta, Sa fiy ye de esir edil miş ti. Re sû lul lah’ın his-
se si ne dü şüp âzâd bu yur du, îmân ey le di ve Re sû lul lah’ın ni kâ hı ile 
şe ref en di. Hic re tin ellinci senesinde Me dî ne’de ve fât et ti.

Hazret-i Mey mû ne: İs mi, Ber re iken Re sû lul lah Mey mû ne 
yap tı. Hay ber’in fet hin den son ra Mek ke’ye Um re için gi dil dik te, 
Mey mû ne’nin zev ci ve fât et miş ti. Re sû lul lah’ın ni kâ hı ile şe ref en di. 
Hic re tin el li üçüncü senesinde Mek ke’de has ta lan dı. “Be ni Mek-
ke’den çı ka rı nız! Çün kü, Re sû lul lah be nim Mek ke’nin dı şın da ve fât 
ede ce ği mi ha ber ver di” de di. Çı kar dı lar, Re sû lul lah’a ni kâ hı ya pıl mış 
ol du ğu yer de ve fât et ti.

Hazret-i Mâ ri ye: Pey gam ber efen di mi zin ca ri ye si iken îmân 
et ti ve Efen di mi zin ni kâ hı ile şe ref en di. Mâ ri ye, Mı sır İs ken de ri-
ye’nin hü küm da rı Mu kav kıs’tan he di ye ola rak gön de ril di ği için, 
ne se bi (sil si le si) ve do ğum tâ ri hi ke sin ola rak bi lin me mek te dir. Re-
sûl-i ek rem efen di mi zin, Hazret-i Mâ ri ye vâ li de miz den İb ra him is-
min de bir oğ lu ol muş tur. Hazret-i Mâ ri ye çok sa kin, ses siz ve ken-
di hâ lin de idi. Hazret-i Ömer’in ha lî fe li ği nin son yıl la rın da (M.637, 

443) Buhârî, “Zekat”, 10; Müslim, “Fezâil-üs-Sahabe”, 101; İbni Sa’d,  et-Tabakât, 
VIII 108.
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H.16) ve fât et mi ştir. Ba kî’ kab ris tan lı ğı na def ne dil miş tir.

Hazret-i Rey hâ ne: Pey gam ber efen di mi zin ca ri ye si iken müs-
lü man ol muş tur. Me dî ne’de bu lu nan Ya hu di le rin Be nî Ku rey zâ ka bî-
le sin den dir. Ne se bi (sil si le si), Rey hâ ne bin ti Şem’ûn ib ni Ye zid ve ya 
Rey hâ ne bin ti Zeyd ib ni Amr ib ni Ha ne fe bin Şem’ûn bin Ye zid’dir. 
Do ğum tâ ri hi ke sin ola rak bel li de ğil dir. Pey gam ber efen di miz den 
ön ce (631, H.10) Me dî ne’de ve fât et ti. Ba kî’ kab ris tan lı ğı na def-
ne dil miş tir.

Ha dîs-i şe rîf de buy rul du ki: “Bü tün zev ce le rim le ev li lik le rim 
ve kız la rı mı ev len dir mem, hep si Ceb râ il’in (aley his se lâm) Al-
la hü te âlâ dan ge tir di ği izin le ol muş tur.”

ÇOCUKLARI
Pey gam ber efen di mi zin üçü er kek, dör dü kız ol mak üze re ye di 

ço cu ğu ol muş tur. Hazret-i Fâ tı ma hâ riç, hep si de Re sû lul lah efen-
di miz den ön ce ve fât et miş ler dir. Sev gi li Pey gam be ri mi zin so yu 
Hazret-i Fâ tı ma vâ li de miz le de vam et miş tir. To run la rı Hazret-i Hü-
seyin’in so yu na sey yid, Hazret-i Ha san’ın so yu na şe rîf de nir. Sey-
yid le re ve şe rîf e re hür met, Pey gam ber efen di mi ze hür met tir. Sey-
yid le ri ve şerîf e ri sev mek, son ne fes te îmân la git me ye se beb olur.

Ka sım: Re sû lul lah’ın üç oğ lun dan bi rin ci si dir. Bu nun için, Re sû-
lul lah’a Ebû’l-Kâ sım de nil di. Nü büv vet den ön ce Mek ke’de dün yâ ya 
gel di. An ne si Ha dî cet-ül-küb râ’dır. On ye di ay lık iken ve fât et ti.( 444)

Zey neb: Re sû lul lah’ın dört kı zın dan bi rin ci si dir. Pey gam be ri miz 
otuz ya şın da iken dün yâ ya gel di. Nü büv vet den ön ce, an ne si Ha-
dî ce’nin hem şi re zâ de si Ebü’l-As bin Re bî ile ev len di.( 445) Ebü’l-As, 
ön ce îmân et me di. Bedr ga zâ sın da esir olup, zev ce si ni Me dî ne’ye 
gön der mek şar tı ile bı ra kıl dı. Ken di kar de şi ile gön der di ise de, kâ-
fir ler Zey neb’i yol da ge ri çe vir di. Resûl (aley his se lâm) Zeyd bin Hâ ri-
se’yi Mek ke’ye gön de rip, Zey neb’i ge ce Me dî ne’ye ka çır dı. Ebü’l-As, 
Hu dey bi ye ga zâ sın dan son ra îmâ na gel di. Zey neb tek rar ken di si ne 
ve ril di. Hic re tin se ki zin ci yı lın da, otuz bir ya şın da vefât et ti. Oğ lu Ali, 
Mek ke’nin fet hin de Re sû lul lah’ın de ve sin de ve ar ka sın da idi. Zey-

444) İbni Sa’d,  et-Tabakât, VIII, 16.

445) İbni İshâk, es-Sire, s, 229; Abdürrazzâk, el-Musannef, VII, 171; İbni Sa’d,  et-
Tabakât, VIII, 31.
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neb’in kı zı Üm mâ me’yi Hazret-i Ali ken di ne ni kâh ey le di.( 446)

Ru kay ye: Re sû lul lah’ın ikinci kı zı dır. Pey gam be ri miz otuz üç ya-
şın da iken dün yâ ya gel di. Çok gü zel idi. Ebû Le heb’in oğ lu Ut be’ye 
ni kâh edil di. “Teb bet ye dâ” sû re si ge lin ce, Ut be, dü ğün den ön ce 
bo şa dı. Vahy ge le rek Hazret-i Os man’a ni kâh edil di. Bir lik te iki ker-
re Ha be şis tan’a hic ret et ti ler. Yir mi iki ya şın da iken, Bedr ga zâ sın-
dan ön ce has ta lan dı. Hazret-i Os man’a Bedr’e gel me yip, zev ce si ne 
hiz met et me si em ro lun du. Bedr za fe ri nin müj de si Me dî ne’ye gel di-
ği gün defnolun du.( 447)

Üm mü Gül süm: Re sû lul lah’ın üçüncü kı zı dır. Ebû Le heb’in ikin ci 
oğ lu Utey be’ye ni kâh lan dı ise de, “Teb bet ye dâ” sû re si ge lin ce, da ha 
dü ğün le ri ol ma dan bo şa dı ve Re sû lul lah’a üzü cü söz ler söy le di. Re sû-
lul lah efen di miz (sal lal la hü aley hi ve sel lem) de; “Yâ Rab bî! Bu na ca-
na var la rın dan bi ri ni mu sal lat et!” di ye bed duâ ey le di. Şam yo lun da 
bir as lan bu nu par ça la dı. Ru kay ye ve fât et tik den son ra vahy ge le rek, 
Üm mü Gül süm de Hazret-i  Os man’a ni kâh lan dı. Hic re tin do ku zun cu 
senesinde ve fât et ti. Na ma zı nı Re sû lul lah kıl dı rıp, defnolu nur ken 
kab ri ya nın da du rup, mü bâ rek göz le rin den yaş akar dı.( 448)

Fâ tı ma: Re sû lul lah’ın dör dün cü kı zı, Hazret-i Ali’nin zev ce si ve 
Hazret-i Ömer’in ka yın vâ li de si dir. Ni kâh ya pı lır ken on beş ya şın da 
idi.( 449) Meh ri dört yüz mis kal gü müş ol du ğu “Me vâ hib-i le dün-
niy ye”de Se vîk gaz ve sin de ya zı lı dır. Bu, 57.14 mis kal al tın kar şı lı ğı 
de mek tir. (Bu gün için 38 al tın li ra dır). Ali (ra dı yal la hü anh) yir mi bir 
ya şın da idi. Ehl-i beyt’den dir. Be yaz, çok gü zel idi. Hic ret den on üç 
yıl ön ce, Mek ke’de doğ du, on bi rin ci yıl da yir mi dört ya şın da ve fât 
et ti. Ha san, Hü seyin ve Muh sin adın da üç oğ lu ile Üm mü Gül süm 
ve Zey neb adın da iki kı zı ol du.( 450) Re sû lul lah’ın so yu Fâ tı ma’dan 
devam etti. Zey neb, Ab dul lah bin Ca’fer Tay yar ile ni kâh la nıp, Ali ve 
Üm mü Gül süm isim li ço cuk la rı ol du. Bun la ra Şerîf-i Ca’fe ri de nir.

Ab dul lah: Re sû lul lah’ın Ha dî ce-tül-küb râ dan olan son ço cu ğu-
dur. Nü büv vet den son ra do ğup me me de iken ve fât et ti. Tay yib ve 

446) İbni Sa’d,  et-Tabakât, VIII, 31.

447) İbni Sa’d,  et-Tabakât, VIII, 36.

448) İbni Asâkir, Târih-i Dımeşk, XXXIX, 37.

449) İbni Sa’d,  et-Tabakât, VIII, 22.

450) İbni İshâk, es-Sire, s, 231; İbni Sa’d, et-Tabakât, VIII, 26; İbni Kesîr, el-Bidâye, V, 293.
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Tâ hir de de ni lir. Ab dul lah ve fât edin ce, Âs bin Vâ il; “Mu ham med 
eb ter ol du” yâ ni so yu ke sil di de di. Al la hü te âlâ;”İn nâ a’tay nâ” ile 
Âs kâ fi ri ne ce vap ver di.( 451)

İb râ him: Re sû lul lah’ın oğul la rı nın üçün cü sü ve bü tün ço cuk la-
rı nın so nun cu su dur. He rak li us’un Mı sır vâ li si olan Mu kav kıs’ın he-
di ye gön der di ği Mâ ri ye nin oğ lu dur. Hic re tin se ki zin ci se ne si te vel-
lüd edip, bir bu çuk ya şın da iken ve fât et ti. Has ta iken, Re sû lul lah 
ku ca ğı na alıp mü bâ rek göz le rin den yaş akar dı. Ve fâ tı için gü neş 
tu tul du de di ler. Re sû lul lah efen di miz (sal lal la hü aley hi ve sellem) 
bu nu işi tin ce “Ay ve gü neş Al la hü te âlâ nın var lı ğı nı ve bir-
li ği ni gös te ren iki mah lû ku dur. Kim se nin öl me si, kal ma sı 
ile tu tul maz lar. On la rı gö rün ce Al la hü te âlâ yı ha tır la yı nız!” 
bu yur du. İb ra him ve fât edin ce “Yâ İb râ him! Ölü mü ne çok üzül-
dük. Göz le ri miz ağ lı yor, kal bi miz sız lı yor. Fa kat, Rab bi mi zi 
gü cen di re cek bir şey söy le me yiz” bu yur du lar. 

EHL-İ BEY Tİ
Sev gi li Pey gam be ri mi zin bü tün ai le fert le ri ne Ehl-i beyt de nir. 

Mübârek zev ce le ri, kı zı haz ret-i Fa tı ma ile haz ret-i Ali ve bun la rın 
mübârek ev lad la rı olan haz ret-i Ha san ve haz ret-i Hü seyn ve bun-
la rın da ço cuk la rı nın hep si, ay rı ca Pey gam be ri mi zin te miz so yu nun 
bağ lı ol du ğu Ha şi mo ğul la rı Ehl-i beyt’dir ler. 

Al la hü teâlâ, Kur’ân-ı Kerîm de, Ehl-i Bey te meâlen bu yu ru yor 
ki: “Al la hü teâlâ siz ler den ric si ya ni her ku sur ve kir le ri gi-
der mek is ti yor ve si zi tam bir ta ha ret ile te miz le mek ira de 
edi yor.”( 452) 

Eshâb-ı ki ram sor du lar: “Ya Resûlul lah! Ehl-i beyt kim ler dir?” O 
es na da, İmâm-ı Ali gel di. Mübârek pal to la rı al tı na al dı lar. Sı ra ile 
Fa tı ma-tüz-ze hra, İmâm-ı Ha san ve İmâm-ı Hü seyin gel di. Her bi-
ri ni bir ta ra fı na ala rak; “İş te bun lar, be nim Ehl-i bey tim dir” bu-
yur du lar. Bu yük sek ze vâ ta, “Âl-i Aba ve Âl-i Resûl de de nir.”( 453)

Ehl-i beyt-i nebevî yi sev mek, ahire te îmân ile git me ğe, son ne fes-
de, se la me te ka vuş ma ğa se beb olur. Ehl-i bey ti sev mek, her mü’mi ne 

451) İbni Sa’d, et-Tabakât, VIII, 16; Taberî, Târih, III, 175.

452) Ahzab sûresi, 33/33.

453) Taberânî, el-Mu’cemü’l Kebîr, III, 55; Hâkim, el-Müstedrek, II, 451.
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farz dır. Ser ver-i âlem (sal lal la hü aley hi ve sel lem), bir hadîs-i şerîfin de 
bu yu ru yor ki: “Ehl-i bey tim, Nuh aleyhisselâmın ge mi si gi bi dir. 
On la ra tâ bi olan, selâmet bu lur. Ge ri ka lan he lak olur.”( 454)

Ehl-i beyt-i nebevî nin fazîlet ve ke mâ lâ tı pek çok tur. Say mak-
la bit mez. On la rı an lat ma ğa, medh et me ğe, in san gü cü ye tiş mez. 
On la rın kıy met le ri ve bü yük lük le ri, an cak âyet-i kerîme ile an la şıl-
mak ta dır. 

İmâm-ı Şâfii; “Ey Ehl-i beyt-i Resûl! Si zi sev me yi, Al la hü teâlâ, 
Kur’ân-ı Kerîm de em re di yor. Na maz la rın da si ze dua et me yen le rin na-
maz la rı nın ka bul ol ma ma sı; kıy me ti ni zi ve yük sek de re ce ni zi gös te-
ri yor. Şere fi niz ne ka dar bü yük tür ki, Al la hü teâlâ, Kur’ân-ı Kerîm de 
siz le ri selâm lı yor” di ye rek, bu nu en gü zel şe kil de bil dir mek te dir.

Hazret-i Enes di yor ki: “Resûlul laha; “Ehl-i bey tin için den en 
çok ki mi se vi yor su nuz” di ye sor du lar. “Ha san ile Hü seyin’i” bu-
yur du.”( 455)

Hazret-i Ebû Hü rey re di yor ki: “Resûlul lah’ın ya nın da idim. Ha-
san gel di. “Ya Rab bi! Bu nu se vi yo rum. Sen de bu nu sev ve 
bu nu se ven le ri de sev” ve bir baş ka za man da; “Ha san ile Hü-
seyin, dün ya da be nim gü zel ko ku la rım dır” bu yur du.”

Pey gam ber efen di miz yi ne bu yur du lar ki:

“Ben den son ra si ze iki şey bı ra kı yo rum. Bun la ra ya pı şır-
sa nız, yol dan çık maz sı nız. Bi rin ci si ikin ci sin den da ha bü-
yük tür. Bi ri, Al la hü teâlâ nın ki ta bı olan Kur’ân-ı Kerîm dir ki, 
gök ten ye re ka dar uzan mış sağ lam bir ip tir. İkin ci si, Ehl-i 
bey tim dir. Bun la rın iki si bir bi rin den ay rıl maz. Bun la ra uy-
ma yan be nim yo lum dan ay rı lır.”( 456) 

Hazret-i Ha san ve Haz ret-i Hü se yin has ta ol muş lar dı. Pey gam-
ber efen di miz Hazret-i Ali ve Hazret-i Fa tı ma’ya “Bu ci ğer pa re-
le ri niz için bir adak ada yın!” bu yur du lar. Hazret-i Ali ve Fa tı ma 
vâli de miz ve Fıd da ad lı câ ri ye le ri, üçer gün oruç ada dı lar. O iki Cen-
net râ yi hâ la rı şi fâ bul du. An cak ev le rin de ye ni le cek bir şe yi yok idi. 

454) Taberânî, el-Mu’cemü’l Kebîr, III, 45; Hâkim, el-Müstedrek, II, 373.

455) Ebu Ya’la, el-Müsned, VII, 274; İbni Asâkir, Târih-i Dımeşk, XI, 153; Şemseddin 
Şâmî, Sübülü’l-Hüdâ, XI, 58.

456) Tirmizî, “Menâkıb”, 32; İbni Ebî Şeybe, el-Musannef, VI, 309; Taberânî, el-
Mu’cemü’l Kebîr, III, 66.
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Hazret-i Ali bir Ya hû dî’den üç sa’( 457) ar pa borç al dı. Üçü de 
nezr et dik le ri oruç la ra niy yet et di ler. O üç öl çek ar pa nın bir öl çe ği ni 
Hazret-i Fâ tı ma üğü tüp, beş adet ek mek pi şir di. Ken di le ri beş ki şi 
idi ler. İf âr vak ti ol du. O beş çö re ğin bi ri ni Hazret-i Alî’nin önü ne ve 
bi ri ni Hazret-i Ha san’ın önü ne ve bi ri ni Hazret-i Hü se yin’in önü ne 
ve bi ri ni Fıd da câ ri ye ye ve bi ri ni de ken di önü ne koy du. İf âr ya pa-
cak lar dı. Bir mis kîn ge lip, de di ki: 

“Yâ Ehl-i beyt-i Re sû lal lah! Mis kîn müs lü man lar dan bir mis kî nim. 
Ba na yi ye cek ve rin. Al la hü te âlâ haz ret le ri si zi Cen net ni’met le ri ile 
mü ka fat lan dır sın.” El le rin de ki çö rek le ri ona sa da ka ve rip, ken di le ri su 
ile if âr et ti ler. Er te si gün yi ne oruç tut tu lar. Hiz met çi bir öl çek ar pa 
da hâ öğü tüp, yi ne beş çö rek pi şir di. İf âr vak tin de, ön le ri ne alıp, if âr 
ede cek le ri sı ra da, bir ye tîm gel di. Be şi de çö rek le ri ona ve rip, o ye-
tî mi se vin di rip, ken di le ri su ile if âr edip, uyu du lar. Er te si gü nü yi ne 
oruç tut tu lar. O ka lan bir öl çek ar pa yı da, beş çö rek ya pıp, ön le ri ne 
al dı lar. İf âr ede cek le ri va kit, bir esîr ge lip, de di ki, üç gün dür açım. 
Be ni bağ la yıp, ye mek de ver me di ler. Al la hü te âlâ için ba na acı yın, 
de di. Be şi de çö rek le ri ni ona ve rip, yi ne su ile if âr et ti ler. 

Bu nun üze ri ne âyet-i kerîme ge le rek Al la hü te âlâ meâlen bu-
yur du ki: “Bun lar adak la rı nı, ye ri ne ge tir di ler. Uzun ve sü rek li 
olan kı ya met gü nün den kork tuk la rı için çok ar zu la dık la rı ve 
can la rı nın is te di ği ye mek le ri mis kîn, ye tim ve esir le re ver-
di ler. Biz bun la rı, Al la hü te âlâ nın rı za sı için ye dir dik. Siz den 
kar şı lık ola rak bir te şek kür, bir şey bek le me dik, bir şey is-
te me yiz de di ler. Bu nun için ce nab-ı Hak on la ra şe râb-ı ta-
hur içir di…”( 458) 

Ebû Hü rey re di yor ki: Pey gam be ri miz bu yur du ki: “Si zin iyi le ri-
niz, ben den son ra, Ehl-i bey ti me iyi lik eden ler dir.”

Haz ret-i Ali di yor ki: Pey gam be ri miz bu yur du ki: “Ehl-i bey-
ti me iyi lik eden le re, kı ya met gü nü şe fa at ede rim.” “Sı rat 
köp rü sün den ayak la rı kay ma dan ge çen ler, Ehl-i bey ti mi ve 
Eshâbı mı çok se ven ler dir.”

İmâm-ı Rab bâ nî haz ret le ri nin bil dir di ği bir hadîs-i şerîf-

457) sa’: 4,2 litrelik bir hacim ölçüsü birimi. (3.500 grama tekâbül eder) - Bkz: Dinî 
Terimler Sözlüğü, II, 149  - Türkiye Gazetesi Yayınları.

458) İnsan sûresi, 76/ 7-21.
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de; “Ali’yi se ven, mu hak kak be ni sev miş tir. Ona düş man-
lık eden, mu hak kak ba na düş man lık et miş tir. Onu in ci ten, 
mu hak kak be ni in cit miş tir. Be ni in ci ten, mu hak kak Al la hü 
teâlâ yı in cit miş olur” buy rul du.

Resûlul lah efen di miz bu yur du ki: “Al la hü teâlâ, ba na dört 
kim se yi sev di ye em ret ti. On la rı ken di si nin de sev di ği ni bil-
dir di.” Bun lar kim, isim le ri ni bi ze söy ler mi si niz?” de nil dik te; “Ali 
on lar dan dır, Ali on lar dan dır, Ali on lar dan dır, Ebû Zer, Mik-
dad ve Sel man.”

“Ai lem yü zün den be ni in ci ten le re şid det li azab var dır.”
Bir hadîs-i şerîf de de; “Fa tı ma be nim bir cüz’üm dür (ya ni 

ben den bir par ça dır.) Onu in ci ten be ni in ci tir” bu yur du. Hazret-i 
Ebû Hü rey re di yor ki: “Pey gam ber efen di miz haz ret-i Ali’ye; “Fa-
tı ma, ba na sen den da ha sev gi li dir. Sen ba na, on dan da ha 
aziz sin” (ya ni kıy met li sin!) bu yur du.”( 459)

Yi ne bu yur du ki,“Siz le re din-i İs la mı ge tir di ğim için bir 
kar şı lık is te mi yo rum. Yal nız ba na ya kın olan Ehl-i bey ti mi 
sev me ni zi is ti yo rum.”

İs lam âlim le ri; Ehl-i beyt sev gi si ni son ne fes te îmân ile git mek 
için şart gör müş ler dir. Bun lar da, Resûlul la hın zer re le ri var dır. Ehl-i 
bey te kıy met ver mek, say gı gös ter mek her müs lü ma nın va zi fe si dir.

Bü yük İs lâm âli mi İmâm-ı Rab bâ nî hazretleri (rah me tul la hi 
aleyh), bu yur du ki: “Ba bam zâ hir ve bâ tın ilim le rin de yâ ni kalb ilim-
le rin de çok âlim idi. Her za man Ehl-i Bey ti sev me yi tav si ye ve teş-
vik bu yu rur du. Bu sev gi in sa nın son ne fes te îmân la git me si ne çok 
yar dım eder, der di. Ve fât ede cek le rin de baş ucun da idim. Son an-
la rın da şu ur la rı azal dık ta ken di le ri ne bu na sî hat le ri ha tır lat tım ve o 
sev gi nin na sıl te sir et ti ği ni sor dum. O hâl dey ken bi le: “Ehl-i Bey tin 
sev gi si nin der â sın da yü zü yo rum.” bu yur du lar. He men Al la hü te-
âlâ ya hamd ve se nâ ey le dim. Ehl-i Bey tin sev gi si Ehl-i Sün ne tin 
ser mâ ye si dir. Âhi ret ka zanç la rı nı hep bu ser mâ ye ge ti re cek tir.

Resûlul lah’ın, Ehl-i bey ti üç kı sım dır: Birincisi ne seb, soy ile 
akrabâ olan lar dır. Ha la la rı böy le dir. İkin ci si te miz zev ce le ri dir. Üçün-
cü sü, zev ce le ri nin baş la rı nı ta ra mak, ye mek le ri ni pi şir mek, oda la rı 

459) Heysemî, Mecmâ’uz-Zevâid, IX, 100; İbni Asâkir, Târih-i Dımeşk, XXXXII, 125; 
Şemseddin Şâmî, Sübülü’l-Hüdâ, XI, 44.



502

sü pür mek, ça ma şır yı ka mak ve ev iş le ri ni yap mak için da ima ev le-
rin de bu lu nan hiz met çi ka dın lar dır. Ha ric de ki iş le ri ya pan, mes cid de 
ezan oku yan Bi lâl, Sel man, Sü heyb de, Hâ ne-i se âdet ten yer ve 
içer ler di. 

Haz ret-i Fa tı ma ile kı ya me te ka dar olan ço cuk la rı, Ehl-i beyt dir-
ler. Bun la rı, âsi ol sa lar da, sev mek la zım dır. Bun la rı sev mek, kalb, 
be den ve mal ile yar dım, hür met ve ri âyet et mek, îmân ile öl me ye 
se beb olur. (Osmanlılar zamanında Su ri ye’nin Ha ma şeh rin de, sey-
yid ler için mah ke me var dı. Bu mübârek sü la le den do ğan ço cuk lar, 
iki şâhid ile, hâkim huzûrun da tes cil edi lir di. Bu mah ke meyi, İn gi-
liz le rin sâ dık dos tu Mus ta fa Re şid Pa şa kal dır dı.

ESHÂBI 
Pey gam be ri mi zin ar ka daş la rı. Ka dın ve ya er kek, ço cuk ve ya bü-

yük bir Müs lü man, Resûlul lah efen di mi zi çok az da ol sa bir ke re 
gö rür se, kör olan, bir ke re ko nu şur sa ve îmân ile vefât eder se bu na 
“Sâhib” ve ya “Sa ha bi” de nir. Bir kaç ta ne si ne “Es hâb” ve ya “Sa-
ha be” ya hud “Sahb” de nir. 

Pey gam be ri mi zi, ka fir iken gö rüp de, Resûlul lah’ın vefâtın dan 
son ra îmâna ge len ve ya Müs lü man iken, son ra mür ted olan (Müs-
lü man lık tan çı kan) sa ha bi de ğil dir. Sa ha bi ol duk tan son ra mür ted 
olup, Resûlul lah’ın vefâtın dan son ra, tek rar îmâna ge len, sa ha bi 
olur. Pey gam ber efen di miz cin sı nı fı na da pey gam ber ol du ğu için, 
cin de sa ha bi olur. 

Eshâb-ı kirâm, (rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecmaîn) dî nî hü küm ler 
hu sû sun da en mû te ber oto ri te dir. Çün kü Kur’ân-ı Kerîmi, Pey gam-
be ri miz den öğ re nip, ken di le rin den son ra ki le re öğ ret miş ler ve açık la-
mış lar dır. Pey gam be ri mi zin yap tık la rı ve söy le dik le ri hak kın da bil gi-
ler, bun la rın biz zat gö re rek ve du ya rak nak let tik le ri şey le re da ya nır.

İş te bun la rın bü tün ola rak nak let tik le ri hü küm ler, hadîs-i şerîf e rin 
te me li ni teş kil et miş tir. İs la mi yet te İc mâ-ı üm met, ya ni âlim le rin 
söz bir li ği, an cak Eshâbın za ma nın da tam ve mü kem mel bir şe kil de 
ger çek leş miş tir. Ay rı ca Eshâbın her bi ri, din de sö zü se net, ve sî ka olan 
müc te hid âlim ler den dir. Son ra ge len müc te hid ler den üs tün dür. 

Ehl-i sün net âlim le ri, Eshâb-ı kirâmın üs tün lük sı ra sı nı üçe ayır-
mış tır: 

1. Muhâcir ler: Mek ke şeh ri alın ma dan ön ce, Mek ke’den ve ya 
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baş ka yer ler den, va tan la rı nı, ya kın la rı nı terk ede rek, Medîne şeh ri ne 
hic ret eden ler dir. Bun lar, Resûlul lah’ın ya nı na îmân ile gel miş ve ya 
ge lin ce îmân et miş ler dir. Amr bin As haz ret le ri bun lar dan dır.

2. En sar: Medîne şeh rin de ve ya bu şeh re ya kın yer ler de ve Evs, 
Haz rec adın da ki iki Arap kabîle sin de bu lu nan Müs lü man la ra En sar 
de nir. Çün kü Pey gam ber efen di mi ze ve Mekke li le re her tür lü yar-
dım da ve fe da kar lık ta bu lu na cak la rı na söz ver miş ler ve söz le rin de 
dur muş lar dır. 

3. Di ğer Eshâb-ı kirâm: Mek ke şeh ri alın dı ğı za man ve da-
ha son ra Mek ke’de ve ya baş ka yer ler de îmâna ge len ler dir. Bun la ra 
Muhâcir ve En sar den mez. Yal nız sa ha bi de nir. 

Es hâb-ı ki râ mın en üs tün le ri, Resûlul lah’ın dört ha li fe si dir. Bun-
lar hilâfet sırasına göre; Hazret-i Ebû Bekr, Hazret-i Ömer, 
Hazret-i Osman ve Hazret-i Ali’dir. Bun lar dan son ra en üs tün-
le ri Aşe re-i Mü beş şe re den, ya ni Cen net ile müj de len miş olan on 
ki şi den, ge ri ka lan al tı sı; (Tal ha, Zü beyr bin Av vam, Ab dur rah-
man bin Avf, Sa’d bin Ebi Vak kas, Sa id bin Zeyd, Ebû Ubey-
de bin Cer rah) ve haz ret-i Ha san ile haz ret-i Hü se yin’dir. 

Eshâb-ı kirâmın en üs tün le ri, dört bü yük ha li fe ve Cen net le müj-
de le nen ler den son ra en üs tün le ri ilk Müs lü man olan kırk ki şi dir. Bun-
lar dan son ra en üs tün Bedr Gazâ sın da bu lu nan üç yüz on üç sa ha-
bi dir. Bun lar dan son ra üs tün olan Uhud Ga zâsın da bu lu nan ye di yüz 
kah ra man dır. Bun lar dan son ra üs tün olan, hic re tin al tın cı se ne sin de, 
ağaç al tın da Resûlul lah’a: “Öl mek var, dön mek yok!” di ye söz ve ren 
bin dört yüz ki şi dir. Bu söz leş me ye “Bîat-ı Rıd van” de nir.( 460) 

Eshâb-ı kirâmın sayısı: Mek ke fet hin de on bin, Te bük Gazâ-
sın da yet miş bin, Ve da Hac cın da dok san bin ve Resûlul lah vefât 
et ti ği za man yer ü zün de yüz yir mi dört bin den faz la sa ha bi var dı. 
Bu ko nu da baş ka ri vâyet ler de var dır. 

Eshâb-ı kirâm dan en son vefât eden ler şun lar dır: Ab dul lah 
bin Ebî Ev fa, 705 se ne sin de Kû fe’de vefât et ti. Ab dul lah bin Yesr, 
706’da Şam’da, Sehl bin Sa’d, 709 yılında 100 ya şın da Medîne’de, 
Enes bin Mâlik 711’de Bas ra’da, Ebû’t Tu feyl Âmir bin Va si le’de 
718’de Mek ke’de vefât et ti ler. 

460) Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, I, 59; II, 101, 120; İbni Hişâm, es-Sire, II, 315; 
Vâkıdî, el-Megâzî, I, 279;
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Pey gam be ri mi zin vefâtın dan son ra, Dört Ha li fe dev rin de de 
Eshâb-ı kirâm, İs lam di ni ni yay mak, ci had et mek hu su sun da söz-
le ri ne sa dık kal dı lar. Söz le rin den dön me di ler. Hep si it ti fak ha lin de, 
yer le ri ni, yurt la rı nı terk ile Ara bis tan’dan çı kıp, her ta ra fa ya yıl dı lar. 
Gi den le rin ço ğu, ge ri dön me yip, git tik le ri yer ler de ölün ce ye ka dar 
ci had et ti ve İs lam dî ni ni yay dı. Böy le ce az va kit te çok mem le ket 
alın dı. Fet he di len yer ler de İs la mi yet hız la ya yıl dı. 

Eshâb-ı kirâmın hep si âdil dir. İs la mi ye ti bil dir mek te hep si or-
tak tır. Kur’ân-ı Kerîmi on lar top la dı. Ha dis-i şerîf e ri Pey gam be ri-
miz den on lar nak let ti. 

(Eshâb-ı kirâmın, İs lam di ni ne yap tı ğı hiz met le ri ni, ör nek ya şa-
yış la rı nı, fazîlet le ri ni, hep si nin isim le ri ni ve hâl ter cü me le ri ni ya zan 
bir çok eser te lif edil miş, ya yın lan mış tır. Ha ki kat Ki ta be vi ta ra fın-
dan ya yın la nan “Eshâb-ı kirâm” ki ta bı çok kıy met li dir.)

Pey gam ber ler den ve me lek le rin üs tün le rin den son ra, bü tün ya-
ra tıl mış la rın en üs tü nü, Eshâb-ı kirâm dır. Her bi ri nin is mi ni hür met le, 
say gı ile söy le me li dir. Eshâb-ı kirâmın her bi ri, bu üm me tin hep sin-
den üs tün dür. Mu ham med (aleyhisselâmın) pey gam ber ol du ğu na 
ina nan her ke se, ya ni her Müs lü ma na, han gi ırk tan, han gi mem le ket-
ten olur sa ol sun, Mu ham med aleyhisselâmın üm me ti de nir. 

Sa ha be nin fazîlet ve üs tün lü ğü ile il gi li âyet-i kerîme ler de meâlen 
buy ru lu yor ki: “Siz üm met le rin ha yır lı sı sı nız.”( 461)  

“Ön ce Müs lü man olan lar dan, Muhâcir le rin ve En sa rın ön ce 
ge len le rin den ve bun la rın yo lun da gi den ler den Al la hü teâlâ ra-
zı dır ve bun lar da Al la hü teâlâ dan ra zı dır lar. Al la hü teâlâ bun lar 
için, Cen net ler ha zır la dı. Bu Cen net le rin al tın dan ne hir ler ak-
mak ta dır. Bun lar Cen net ler de son suz ola rak ka la cak lar dır.( 462) 

 “Mu ham med aleyhisselâm Al la hü teâlâ nın Pey gam be ri dir. 
Ve O’nun la bir lik te bu lu nan la rın (yâ ni Eshâb-ı kirâmın) hep si 
kâ fir le re kar şı şid det li dir ler. Fa kat bir bi ri ne kar şı mer ha met-
li dir ler. Bun la rı çok za man rü kû da ve sec de de gö rür sü nüz. 
Her ke se (dün ya ve âhi ret te) her iyi li ği, üs tün lü ğü, Al la hü te-
âlâ dan is ter ler. Rıd va nı (yâ ni Al la hü teâlâ nın ken di le ri ni be ğen-
me si ni) da is ter ler. Çok sec de et tik le ri yüz le rin den bel li olur. 

461) İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 97; İbni Kesîr, es-Sire, III, 324.

462) Tevbe sûresi, 9/100.
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On la rın hal le ri, şe ref e ri böy le ce Tev rat’ta (ve İn cil’de) bil di ril-
miş tir. İn cil de de bil di ril di ği gi bi, on lar, eki ne ben zer. İn ce bir 
fi liz yer den çı kıp ka lın laş tı ğı, yük sel di ği gi bi, az ve kuv vet siz 
ol duk la rı hal de, az za man da et ra fa ya yıl dı lar. Her ta ra fı îmân 
nû ru ile dol dur du lar. Her kes fi li zin hâ li ni gö rüp, az za man da 
na sıl bü yü dü di ye rek şa şır dık la rı gi bi, hal ve şan la rı dün ya ya 
ya yı lıp gö ren ler hay ret et ti ve ka fir ler kız dı lar.” ( 463)

Eshâb-ı kirâm hak kın da ki bâzı hadîs-i şerîf er: 

“Eshâbı ma söv me yi niz! Eshâbım dan son ra ge len ler den 
bir kim se dağ ka dar al tın sa da ka ver se, Eshâbım dan bi ri nin 
bir avuç ar pa ve re rek ka zan dı ğı se va ba ve ya ya rı sı na ka vu-
şa maz.”( 464)

“Eshâbım gök te ki yıl dız lar gi bi dir. Han gi si ne uyar sa nız, 
hi dâyete ka vu şur su nuz.” ( 465) 

“Eshâbı ma düş man lık et mek ten sa kı nı nız. Al lah’dan kor-
ku nuz! On la rı se ven be ni sev di ği için se ver. On la ra düş man-
lık eden, ba na düş man lık et miş olur. On la rı in ci ten, be ni in-
cit miş olur. Be ni in ci ten de, el bet te Al la hü teâlâ yı in ci tir.”

“Üm me ti min en iyi si be nim bu lun du ğum za man da olan-
lar dır. On lar dan son ra en iyi si on lar dan son ra ge len ler dir. 
On lar dan son ra da en iyi si da ha son ra ge len ler dir. Be ni gö-
ren ve be ni gö ren le ri gö ren bir Müs lü ma nı Ce hen nem ate şi 
yak maz.”( 466)

Bu âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîf er, Eshâb-ı kirâmın üs tün lük ve 

fazîleti ni açık ça gös ter mek te dir.

463) Fetih sûresi, 48/29.

464) Buhârî, “Fezâil-üs-Sahabe”, 5; Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 11; Tirmizî, “Menâkıb”, 70; 
İbni Mâce, “Mukaddime”, 31; Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, III, 11; Beyhekî, 
es-Sünen, II, 116.

465) Şemseddin Şâmî, Sübülü’l-Hüdâ, X, 329; Safedî, el-Vâfî, II, 362.

466) Buhârî, “Rikâk”, 7; Müslim, “Fezâil-üs-Sahabe”, 319; Nesâî, “İman”, 29; Ahmed 
bin Hanbel, el-Müsned, I, 438.  
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PEYGAMBER EFENDİMİZİN 
BÂZI ZEVÂİD( 467) SÜNNETLERİ

MÜBÂREK SAÇ  VE SA KALLARI 
Sevgili peygamberimiz hazret-i Muhammed aleyhisselamın 

mübârek saç la rı nın vas fı hak kın da haz ret-i Enes bin Mâlik’e so rul-
du şöyle cevap verdi:

Mübârek saç la rı ve sa ka lı nın kı lı çok kı vır cık ve çok düz de ğil, 
ya ra dı lış ta on dü le idi. Mübârek saç la rı uzun du. Ön ce le ri kâ kül bı-
ra kır dı, son ra dan iki ye ayı rır ol du. Mübârek saç la rı nı bazen uza tır, 
bazen da ke ser kı sal tır dı. Er kek le rin ba şı ka zı ma la rı ve ya saç la rı 
uza tıp, ta ra yıp iki ye ayır ma la rı sün net tir. Du ru ma, âde te, za ma na 
gö re ha re ket et me li dir. Saç la rı bük mek, ör mek mek rûh tur.

Resûlul lah efen di mi zin mübârek sa ka lı nın vas fı ha k kın da da 
Hazret-i Enes şöy le bil dirdi: Pey gam ber efen di mi zin mübârek sa-
ka lın da çok az be yaz lık var dı. Mübârek ba şın da ve mübârek sa ka lın-
da be yaz kıl, on ye di ya hut on se kiz ta ne den faz la de ğil di.

Hazret-i Ebû Be kr Sıd dık bir gün: “Ağar dın ya Resûlal lah.” de di. 
Resûlul lah efen di miz de: “Be ni; Hud, Vâkıa, Mür se lat, Ne be ve 
Tek vir sû re le ri ağart tı.” bu yur du.( 468) Yâ ni bu sûre ler de cen net 
ve ce hen nem hâl le ri çok zik ro lun muş tur. Üm me ti min hâ li ni ce olur 
di ye gam ve üzün tüy le saç ve sa ka lı mı ağart tım bu yur dular.

Amr bin Şuayb’de: “Resûlul lah efen di miz mübârek sa ka lı nın 
enin den ve bo yun dan alır dı” dedi. Tir mi zî haz ret le ri nin bil dir di-
ği hadîs-i şerîf e, Pey gam ber efen di miz “Bı yı ğı nı kı salt ma yan 
kim se biz den de ğil dir”,( 469) di ye bu yur muş tur. Baş ka bir hadîs-i 
şerîf e de “ Sa kal la rı nı zı çok ey le yin ve bı yık la rı nı zı iyi ce ke-
sin”( 470) di ye bu yu rdular.

İbn-i Ab dülha kim bu yur du ki “Bı yı ğı iyi ce kes me li ve sa ka lı kes-

467) Sünnet-i Zevâid: Peygamber efendimizin aleyhisselâm ibadet değil, âdet ola-
rak devamlı şekilde yaptığı amellere denir. Zevâid sünnetleri terk etmek mek-
ruh değildir. Peygamber efendimizin giyim tarzı, iyi işlere sağdan başlaması gibi 
âdetleri, zevâid sünnetlere misaldir.

468) Tirmizî, “Tefsir-ül-Kur’an”, 56; İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 435; Tirmizî, Şemâil-i 
Şerîf, s, 74; Süyutî, Evsaf-un Nebî, s, 60.

469) Kastalânî, Mevâhib-i Ledünniyye, s, 280.

470) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 449; Kastalânî, Mevâhib-i Ledünniyye, s, 280.
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me me li. Bı yı ğı iyi ce kes me den mu rad ka zı mak de ğil dir.”

İbn-i Ömer şöy le an la tır:

Resûlul lah efen di mize Me cû si top lu lu ğundan bahsedildi. Bu nun 
üze ri ne Resûlul lah efen di miz: “On lar bı yık la rı nın ucu nu uza tır-
lar ve sa kal la rı nı tı raş eder ler. O hal de siz on la ra mu ha le fet 
edin” bu yur du.( 471)

Ebû Üma me: ”Ya Resûlal lah! Ki tap eh li sa kal la rı nı kır kar lar ve 
bı yık la rı nı uza tır lar” de yin ce, Resûlul lah efen di miz; “Siz bı yık la rı-
nı zın ucu nu kır kın ve sa kal la rı nı zı ço ğal tın” di ye bu yur dular.

Sa ka lı bir tu tam dan kı sa bı rak mak da sün ne te uy gun de ğil dir. 
Sün ne te uy mak ni ye ti ile kı sa sa kal bı rak mak bid’at olur. Ha ram 
olur. Sa kal bı rak mak sün ne ti zevâiddir. Em ri mâ ruf için, na fa ka te-
mi ni için, fit ne çık ma sı nı ön le mek için, sa ka lı büs bü tün tıraş et mek 
câ iz ve lâ zım olur. Bun lar, sün ne ti terk et mek için özür olur fa kat 
bid’at iş le mek için özür ol maz .

YAT MA SI, UYU MA SI 
Pey gam ber efen di miz (sallallahü aleyhi ve sellem) sağ ya nı nın 

üze ri ne ya tar, sağ eli ni sağ ya na ğı nın al tı na ko yar son ra da:

“Al la hım! Ken di mi sa na teslîm et tim. Yüzü mü sa na çe-
vir dim. İşi mi sa na ıs mar la dım. Sır tı mı sa na da ya dım. Ben 
se nin aza bın dan kor kar, rah me ti ni uma rım. Se nin rah me-
tin den baş ka sı ğı nı la cak yok, se nin aza bın dan baş ka ko ru-
nu la cak yok tur. An cak, se nin rah me ti ne sı ğı nı lır ve an cak, 
se nin rah me tin le kur tu lu nur. Ben se nin in dir miş ol du ğun 
ki ta bı na ve gön der miş ol du ğun Pey gam be ri ne inan dım. Ey 
Rab bim! Ya nı mı se nin is min le ye re koy dum. Eğer ru hu mu 
tu tar, alı kor san ona rah me tin le mu ame le et! Eğer onu sa-
lar san sa lih kul la rı nı ko ru du ğun gi bi onu da ko ru! Al la h’ım! 
Ben se nin is min le ölür, se nin is min le di ri li rim. Bi ze ye di-
ren-içi ren her ih ti ya cı mı zı kar şı la yıp gi de ren, bi zi ba rın dı-
ran, sı ğın dı ran Al la hü tealâya hamd ol sun! Ni ce ki şi ler var 
ki, ken di le ri nin ne ih ti yaç la rı nı kar şı la yan la rı var, ne de ba-
rın dı ran la rı! Al la hım! Kul la rı nı huzûrun da top la dı ğın gün de 
aza bın dan be ni ko ru!” di ye rek dua eder, uy ku dan uya nıp kal kar-

471) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 439; Kastalânî, Mevâhib-i Ledünniyye, s, 281.
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ken de: “Hamd ol sun O Al la h’a ki bi zi öl dük ten son ra di rilt ti. 
Kı ya met gü nü, dö nü şü müz de, O’na ola cak tır.” der di.

Pey gam ber efen di mi z (aleyhisselam) ya ta ğı na gir di ği za man:

“Gök le rin ve ye rin Rab bi, her şe yin Rab bi olan, to hu mu 
ve çe kir de ği çat la tıp çi m len di ren, Tev rat’ı, İn cil’i ve Kur’ân’ı 
in di ren Al la h’ım! Ben, her kö tü lük sa hi bi nin kö tü lü ğün den 
sa na sı ğı nı rım! Çün kü, onu, per çe min den tu tan sen sin! Al-
la h’ım! Ev vel, sen sin! Sen den ön ce olan hiç bir şey yok tur! 
Âhir sen sin! Sen den son ra olan hiç bir şey yok tur! Zâ hir 
sen sin! Sen den baş ka hiç bir şey yok tur!” diye dua ederdi.

Uy ku dan uyan dı ğı za man da: “Baş ka ilâh yok an cak, sen 
var sın! Se ni tes bih ve ten zih ede rim. Al la h’ım! Gü nah la rı mı 
yar lı ğa ma nı ve rah me ti ni di le rim. Al la h’ım! İl mi mi ar tır! Ba-
na doğ ru yo lu gös ter dik ten son ra kal bi mi kay dır ma! Yü ce 
ka tın dan ba na bir rah met ih san bu yur! Çün kü en çok ba ğı-
şlayan sen sin!” di ye rek dua ettikleri de olur du.

Be ra’ bin Azib an la tır: Kâinâtın efen di si, ba na “Ya ta cak ye ri ne 
va ra ca ğın za man na maz için ab dest al dı ğın gi bi ab dest al! 
Son ra sağ ya nı nın üze ri ne yat ve Yâ Rabbim! Ken di mi, sa na 
teslîm et tim. Yü zü mü, sa na çe vir dim. Sır tı mı sa na da ya dım. 
Ben se nin aza bın dan kor kar, rah me ti ni uma rım. Sen den, 
se nin rah me tin den baş ka sı ğı nı la cak yok. Se nin aza bın dan 
ko ru nu la cak yok!” bu yur dular.

Pey gam ber efen di miz (sallallahü aleyhi ve sellem) “Siz den bi-
ri niz ge ce le yin yatağından kalk tık tan son ra tekrar ya ta ca ğı 
za man onu üç ker re çırp sın. Çün kü ken di sin den son ra ne ler 
ol du ğu nu, ne le rin ge lip ya tak üze rin de ye ri ni al dı ğı nı bi le-
mez buyurdular.

Şerid bin Sü veyd’in bil dir di ği ne gö re: Pey gam ber efen di miz, yü-
zü nün üze ri ne yat mış, uyu yan bir kim se gö rüp ona, aya ğı nın ucu ile 
do kun du ve “Bu, Allahü tealanın en sev me di ği bir uyu ma dır!” 
bu yur dular. 

OTU RU ŞU 
Han za la bin Hız yem; “Pey gam ber efen di mi ze git miştim. Ken di-

lerini bağ daş ku rup otur muş gör düm.” de miş tir. Ca bir bin Se mü re 
de, Pey gam ber efen di mi zin, sa bah na ma zı nı kıl dı ğı za man, gü neş 
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do ğun ca ya ka dar na maz gâ hın da bağ daş ku rup otur du ğu nu bil di rir. 
Pey gam ber efen di mi zin hiç bir za man, ayak la rı nı, mec li sin de bu lu-
nan la rın önü ne doğ ru uzat tı ğı gö rül me miş tir. Şerid bin Sü veyd der ki 
“Kâinâtın efen di si bize teşrif buyurmuşlardı. O sı ra da ben, sol eli mi 
ar ka ma koy muş, eli min ya rı avu cu üze ri ne da yan mış bir hal de otu-
ru yor dum. Kâinâtın efen di si “Sen, gazâ ba uğ ra yan la rın otu ru şu 
ile mi otu ru yor sun?!” bu yur du.” (Gazâ ba uğ ra yan lar, Ya hu di ler dir.)

Pey gam ber efen di mi z (sallallahü aleyhi ve sellem) ye mek yer-
ken de otur ma sı çok sâ dey di. Top rak üze rin de otu rur, ye me ği ni de 
yer de yer di. “Ben ku lun otur du ğu gi bi otu rur, ku lun ye di ği 
gi bi ye rim. Ben an cak bir ku lum! Sün ne tim den yüz çe vi ren, 
ben den de ğil dir!” bu yu rur lardı.( 472)

Pey gam ber efen di miz (aleyhisselam) Mek ke’de bir ye re da yan-
mış ola rak ye mek ye di ği sı ra da, Cebrâil (aleyhisselâm) ge lip “Ya 
Mu ham med! De mek sen, kral lar gi bi yi yor sun?!” de yin ce, Pey gam-
ber efen di miz, ye re otu ru ver miş tir.( 473)

Pey gam ber efen di mi ze bir gün Cebrâil (aleyhisselâm la) bir lik te 
bir me lek gel di. Da ha ön ce o melek hiç gel me miş ti. Pey gam ber 
efen di mi ze “Rab bin, sa na selâm edi yor ve se ni, ya bir Pey gam ber-
Sul tan lık ve ya bir Pey gam ber-Kul luk ara sın da ser best kı lı yor; bun-
lar dan bi ri si ni seç mek te ser best bı ra kı yor. “İs ter sen, se nin için, 
Pey gam ber-Sul tan, is ter sen Pey gam ber-Kul ol mak var!” 
bu yu ru yor.” de di. Cebrâil (aleyhisselâm) “Te va zû gös ter!” di ye işa-
ret edin ce, pey gam ber efen di miz “Pey gam ber-Kul ola yım!” ce-
va bı nı ver miş di. Bun dan son ra pey gam ber efen di miz ne ayak üze-
rin de, ne de bir ye re da ya na rak ye mek yemedi.

YE ME Sİ VE İÇ ME Sİ 
Ebû Cu hay fe an la tır: Kâinâtın efen di si (sallallahü aleyhi ve sel-

lem) “Ben bir şe ye da yan dı ğım hâl de ye mek ye mem.”( 474) bu-
yur du. Da yan mak, üç tür lü dür: 1. Bir ya nın üze ri ne da yan mak. 2. 
Bağ daş kur mak. 3. El ler den bi ri yle da ya nıp di ğe riyle ye mek ye mek. 
Bu üçüncü da yan ma şekli uygun değildir.

472) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 381.

473) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 380.

474) Tirmizî, Şemâil-i Şerîf, s, 164; Kâdı Iyâd, Şifâ-i Şerîf, s, 86.
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Sevgili peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) ye me ği üç 
par mak la yani; şehâdet par ma ğı ile onun iki ya nın da ki par mak lar ile 
yer di. Pey gam ber efen di miz bu yu rdularki:

“Ye me ğin be re ke ti ye mek ten ön ce ab dest al mak ta, ye-
mek ten son ra da, ab dest al mak, el yı ka mak ta dır!”( 475)

“Kim, elin de ki et, yağ ko ku su nu bu la şı ğı nı yı ka ma dan 
uyur da, ken di si nin ba şı na bir şey ge le cek olur sa, ken di sin-
den baş ka sı nı suç la ma sın!”

Pey gam ber efen di mi zin Gar ra di ye anı lan bir çömleği var dı. 
Kuş luk vak ti, kuş luk na ma zı nı kıl dık tan son ra için de se rid (ti rid) bu-
lu nan bu çömlek ge ti ri lip or ta ya ko nu lur du. (Ti rid, ufak ufak doğ-
ran mış ek mek ve çok ça et le bir lik te ya pı lan ye me ğe de nir.)

Müs lü man lar, ti rid çömleğinin ba şı na top lan dığı za man, Pey gam-
ber efen di mi zin iki di zi nin üze ri ne çö küp otur duğu nu gö ren be de vi 
(çöl köy lü sü) “Bu ne bi çim otu ruş?!” dedi. Kâinatın efendisi de “Şüp-
he yok ki Al lahü teâla, be ni ke rem sa hi bi bir kul kıl dı, bir zor-
la yı cı ve inad çı kıl ma dı! Hay di, kı yı sın dan ye me ğe baş la yı nız! 
Te pe sin den, or ta sın dan ye me yi bı ra kı nız. Ye me ğin be re ke ti, 
te pe sin de, or ta sın da dır! Siz den bi ri niz, ye mek yi ye ce ği za-
man, ça na ğın or ta ta ra fın dan ye me sin. Fa kat, alt ta ra fın dan 
ye sin. Çün kü, be re ket, onun or ta ta ra fın dan iner!” bu yur du.

Ömer bin Ebî Se le me: Ben, kâinâtın efen di sinin ter bi ye si al tın-
da bu lu nan bir ço cuk tum. Ye mek yer ken elim ye mek ka bı nın için de 
do la şır dı. Kâinâtın efen di si ba na “Ey oğul! Bes me le çek. Sağ 
elin le ye! Önün den ye!” bu yur dular.( 476) Bun dan son ra, hep böy le 
ye me ye de vam et tim.

Pey gam ber efen di miz (sallallahü aleyhi ve sellem) “Bi ri niz için 
hiz met çi si ye me ği ni ha zır la yıp ge tir di ği za man, o hiz met çi, 
ye me ğin sı ca ğı na, du ma nı na kat lan mış tır onu da sof ra ya 
ken di siy le bir lik te oturt sun, o da ye sin. Eğer çekinir otur-
mazsa ve ya ye mek az olur sa eli ne on dan, bir iki lok ma koy-
sun.” bu yurdular. Pey gam ber efen di miz, hiç bir ye me ği hor gör me-
miştir. Bir ye me ği ar zu eder se yer, ar zu et mez se bı ra kır, su sar dı. En 
ufak nîmete bi le say gı gös te rirdi. Hiç bir nîmeti, ne ho şu na git ti ği 

475) Tirmizî, “Etime”, 39.

476) Tirmizî, Şemâil-i Şerîf, s, 204.
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için över, ne de, hoş lan ma dı ğı için ye rer di. Ye mek, or ta ya ko nul du-
ğu za man, Pey gam ber efen di miz:

“Al la hüm me bâ rik le nâ fi mâ re zak te nâ ve  kı nâ azâ ben-
nar. Bis mil lah!” di ye rek dua et tik ten son ra ye me ğe baş lar dı.

Hazret-i Âi şe vâli de miz bil di rir: Kâinâtın efen di si “Siz den bi ri niz, 
ye mek yi ye ce ği za man “Bis mil lah” de sin, Al lahü teâlanın is mi-
ni an sın. Ye me ğe baş la ma dan ön ce, bu nu söy le me yi unu tur sa, 
“Ye me ğin ev ve li, âhi ri için Bis mil lah!” de sin.” bu yur du.( 477)

Ümey ye bin Mah şi’nin bil dir di ği ne gö re ada mın bi ri, bes me le 
çek mek si zin ye mek yi yor, Pey gam ber efen di miz de, otur muş, ona 
ba kı yor du. Ye me ğin so nun da bir tek lok ma kal dı ğı ve onu da, kal dı-
rıp ağ zı na gö tür dü ğü sı ra da, adam “Ye me ğin ev ve li ve âhi ri için 
Bis mil lah!” de di. Pey gam ber efen di miz, gül dü. Son ra da “Şey-
tan, onun la bir lik te ye me ye de vam edi yor du. Adam, Al lahü 
teâlanın is mi ni anın ca, şey tan, kar nın da, bir şey bı rak ma yıp 
kus tu!” bu yur du.

Ab dul lah bin Ömer; Pey gam ber efen di miz (aleyhisselam) “Siz-
den bi ri niz ye mek yi ye ce ği za man sağ eli ile ye sin. Bir şey 
içe ce ği za man da yi ne sağ eli ile iç sin. Çün kü, şey tan, sol 
eli ile yer ve sol eli ile içer!” bu yur muş tur.( 478)

Se le me bin Ek vâ’nın, ba ba sın dan bil dir di ği ne gö re: Pey gam ber 
efen di miz, Eş ca kabîle sin den Büsr bin Ra iyül’ir di ye anı lan bir ada-
mın ya nın da sol eli ile ye mek ye di ği ni gö rün ce, ona “Sağ elin le 
ye!” bu yur du. Adam “Bu na gü cüm yet mi yor, sağ elim le yi ye mi yo-
rum!” di ye rek ya lan söy le di. Pey gam ber efen di miz “Gü cün ye te-
me sin! Bu nu sağ eli ile ye mek ten kibir ve gu rû ru men et-
mek te dir!” bu yur du. Bun dan son ra, adam, bir da ha eli ni ağ zı na 
kal dı ra maz ol du!( 479)

Pey gam ber efen di miz (sallallahü aleyhi ve sellem) “Aziz ve 
Ce lil olan Al lah, ye ni le cek bir şe yi yi yip ve ya içi le cek bir 
şe yi içip de bun dan do la yı ken di si ne hamd eden ku lun dan 
mu hak kak ra zı olur!” bu yu rur du. 

477) Ebu Ya’la, el-Müsned, XIII, 62; Şemseddin Şâmî, Sübülü’l-Hüdâ, VII, 170.

478) Müslim, “Eşribe”, 142; Ebû Dâvûd, “Etime”, 20; Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, II, 
8, 33; Beyhekî, es-Sünen, II, 43.

479) Beyhekî, es-Sünen, II, 45.
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Ebû Sa id’ül’Hud ri buyurdu ki, Pey gam ber efen di miz, yi yip iç ti-
ği za man, şöy le dua eder di: “El ham dü lil lâ hil le zi at’ame na ve 
se ka na ve ca al ena minel Müs li min (Bi ze ye di ren, içi ren ve bi zi 
Müs lü man lar züm re sin den kı lan Al lah’a hamd ol sun.)” ( 480)

Ebû Üma me tül ba hi li’nin bil dir di ği ne gö re: Pey gam ber efen di-
miz, ye me ği ni ye yip sof ra kal dı rı la ca ğı sı ra da şöy le de, dua eder di:

“El ham dü lil la hi ke si ren tay yi ben mübâreken fi hi gay re 
mek fiy yin ve la mü ved da in ve la müs tağ nen an hu Rab be na 
(Hamd, Al lah’a mah sus tur. Ey Rab bimiz! Biz, sa na pek çok, her pü-
rüz den pak, içi fey z ve be re ket do lu, red ve terk olun ma yan, ken di-
sin den müs tağ ni ka lın ma yan hamd ile hamd ede riz!”)

“El ham dü lil lâ hil le zi ke fa na ve er va na gay re mek fiy yin 
ve la mek fu rin (Bi ze ye te rin ce ye di ren, içi ren, bi zi red et me yen ve 
nan kör ler den kıl ma yan Al lah’a hamd ede riz.”)

Ebû Üma me tül ba hi li’nin bil dir di ği ne gö re: Pey gam ber efen-
di miz (sallallahü aleyhi ve sellem) “Aziz ve Ce lil olan Rab bim 
ba na Mek ke vâdi si ni al tın yap ma yı tek lif bu yur du.” “Ha yır! 
Yâ Râb! Ben, bir gün tok ola yım, bir gün de aç ola yım. Aç 
ol du ğum za man sa na ni yaz da bu lu na yım ve se ni, zikr ede-
yim. Tok ol du ğum za man da sa na hamd ede yim, şük re de-
yim! de dim.” bu yur muş tur.( 481)

Hazret-i Âi şe vâli de miz an la tır: Pey gam ber efen di mi zin Me-
dîne’ye ge li şin den vefâtı na ka dar ev  hal kı üç ge ce ard ar da buğ day 
ek me ğin den ka rın la rı nı do yur ma mış tır.( 482)

Pey gam ber efen di mi z (sallallahü aleyhi ve sellem) ve ev  hal-
kı nın ço ğu za man ye dik le ri ar pa ek me ği ile hur ma dan ibâ ret olup 
bun lar da faz la de ğil di. Resûlul lah efen di miz vefâtın dan ön ce, zırh 
göm le ği ni, ev  hal kı nın ek mek li ği için Ebû Şah ma adın da ki Ya hu-
di den al dı ğı bir vesk ve ya otuz sa’ ar pa kar şı lı ğın da rehin bırakmış 
bu lu nu yor du.( 483)

480) Kastalânî, Mevâhib-i Ledünniyye, s, 315.

481) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 381; Şemseddin Şâmî, Sübülü’l-Hüdâ, VII, 75.

482) Nesâî, “Dehâyâ”, 37; Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, VI, 42; Beyhekî, es-Sünen, 
II, 487; Beyhekî, Şu’ab-ül-îmân, II, 166; Gazâlî, İhyâ, II, 877.

483) Buhârî, “Büyu’ ”, 33; “Rehn”, 5; Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, VI, 160; İbni Ebî 
Şeybe, el-Musannef, IV, 271; Tirmizî, Şemâil-i Şerîf, s, 334; Begavî, el-Envâr, I, 
299; Kastalânî, Mevâhib-i Ledünniyye, s, 307.
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Hazret-i Âi şe vâli de miz “Mu ham med (aleyhisselâmı); hak din 
ve Ki tab la Pey gam ber gön de ren Al lah’a ye min ede rek söy le rim ki: 
Pey gam ber olduğu za man dan rû hu nu kabz et ti ği za ma na ka dar 
ken di si ne bir elek gör müş, ne de, elek le elen miş un dan ya pı lan 
ek mek ye miş tir!” “Öy le ise, ar pa yı na sıl yer di niz?” di ye so ru lun-
ca da “Ke pe ği ni (püf!) di ye rek üf er dik! Val la hi, kâinâtın efen di sinin 
evin de kırk ge ce bek ler dik de, ne kan dil, ne de, bir ateş ya nar dı!( 484) 
Ay lar ge lir ge çer di de Resûlul lah (aley his se lâ m)ın ev le rin den her-
han gi bi rin de ateş yan maz, du man tüt tü ğü gö rül mez di! İki ay ge lir 
ge çer di de Mu ham med (aleyhisselâmın) ev  hal kı için ne bir ek mek 
ya pı lır, ne de bir çöm lek te, ten ce re de ye mek pi şer di!( 485) 

Pey gam ber efen di mi z (sallallahü aleyhi ve sellem) bir gün de, 
kar nın da iki çe şid ye mek bir ara ya gel me miş, ken di si, kar nı nı hur-
ma dan do yur du ğu za man, ek mek ten do yur ma mış, ek mek ten do-
yur du ğu za man da, hur ma dan do yur ma mış tır! “İş te be ni ağ la tan 
da bu dur!” de miş tir.( 486)

Enes bin Mâlik de “Pey gam ber efen di mi zin, Al lah’a ka vu şun ca-
ya ka dar, ne hı van üze rin de bir şey ye di ği ni, ne ha lis buğ day unun-
dan ya pıl mış yuf a ek mek, ne de kı zar tıl mış ku zu ke ba bı yediğini 
bil mi yo rum!” de miş tir.( 487) (Hı van: Üze ri ne ye mek ko nu lan is kem le, 
ma sa gi bi şeye de nir.)

Ebû Hü rey re haz ret le ri, Pey gam ber efen di mi zin “Al lah’ım! Ev  
hal kı mı, Mu ham med’in ev  hal kı nı öl me ye cek ka dar rı zık lan-
dır! Mu ham med’in ev  hal kı nın rız kı nı, öl me ye cek ka dar kıl!” 
di ye rek dua et ti ği ni bil dir miş tir. 

Hazret-i Âi şe vâli de miz an la tır: Pey gam ber efen di miz (sallallahü 
aleyhi ve sellem) ba na ge lir “Ya nın da yi ye cek var mı?” di ye so-
rar dı. “Ha yır!” der dim. Bu nun üze ri ne “Öy le ise ben oruç lu yum!” 
bu yu rur du.( 488)

Kâinâtın efen di si yi ne bir gün, bi ze teşrif buyurmuştu. “Ya 

484) Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, VI, 71; Hâkim, el-Müstedrek, IV, 119; Beyhekî, 
Şu’ab-ül-îmân, VII, 314.

485) Kastalânî, Mevâhib-i Ledünniyye, s, 306.

486) Kastalânî, Mevâhib-i Ledünniyye, s, 306.

487) Beyhekî, Şu’ab-ül-îmân, II, 169; İbni Asâkir, Târih-i Dımeşk, IV, 81.

488) Tirmizî, Şemâil-i Şerîf, s, 196.
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Resûlal lah! Bi ze bir he di ye gel di.” de dim. “Ne dir o?” di ye sor du. 
“Hays’dır!” de dim. “Ama ben oruç lu ola rak sa bah la dım.” bu-
yur du. (Hays; hur ma, yağ ve keş ka rış tı rı la rak ya pı lan ye mek tir.)( 489) 
Pey gam ber efen di miz; hel vayı ve balı, ek mek ti ri di ni, hur ma ti ri di ni 
seb ze ye mek le ri ni se ver di. Efen di mi ze süt ge ti ri lip su nul du ğu za-
man “Süt te iki be re ket var dır.” bu yu rur du.( 490)

Ab dul lah bin Ab bas an la tır: Ben ve Ha lid bin Ve lid kâinâtın efen-
di si ile bir lik te tey zem Mey mu ne bint-i Ha ris’in evi ne var dık. Üm mü 
Hu feyd, kâinâtın efen di si ne te reya ğı ve süt he di ye et miş ti. Tey zem 
“He di ye edi len süt ten si ze ve re yim mi?” di ye sor du. Kâinâtın efen-
di si sevgili peygamberimiz “Olur!” bu yur du. Tey zem git ti. Bir kab la 
süt ge tir di. Kâinâtın efen di si alıp on dan iç ti. Ben, kâinâtın efen di si-
nin sa ğın da idim. Ha lid bin Ve lid so lun da bu lu nu yor du. Resûlul lah, 
süt ten ar ta nı nı ba na ve rip “Sen iç! İs ter sen, ter ci hen Ha lid’e 
ik ram et!” bu yur du. “Ben, se nin ar tı ğı nı iç mek te, hiç bir za man, 
hiç bir kim se yi, ken di me ter cih et mem!” de dim.

Bu nun üze ri ne, Peygamber efen di miz (sallallahü aleyhi ve sel-
lem) “Al lah’ın bir yi ye cek  ye di rdi ği kim se “Al la hüm me ba rik 
le na fi hi ve at’am na hay ran min hü, Al lah’ım! Sen, bu ye-
mek te bi zim için be re ket ih san et! Bi ze, on dan da ha ha yır-
lı sı nı da, ye dir!” de sin! Al lah’ın, süt içir di ği kim se de “Al-
la hüm me ba rik le na fi hi ve zid na min hü, (Al lah’ım! Sen, bu 
süt te bi zim için be re ket ih san et ve on dan, bi ze ih sa nı nı 
ar tır.)” de sin!  Çün kü yi ye ce ğin, içe ce ğin ye ri ni, süt ten baş-
ka bir şey tu tar de ğil dir.” bu yur du.”( 491) 

Medîne li Müs lü man lar, hur ma la rı nın ilk çı ka nı nı, tur fan da sı nı 
gör dük le ri za man onu Pey gam ber efen di mi ze ge ti rir ler; Resûlul lah 
efen di miz de, eli ne alıp be re ket du ası yap tık tan son ra, gör dü ğü 
ço cuk lar dan en kü çü ğü nü ça ğı rır, ona ve rir di. “Bir ev de hur ma 
bu lun maz sa o evin hal kı aç tır.” bu yu rur du.

Enes bin Mâlik’in bil dir di ği ne gö re: Pey gam ber efen di miz, ka bak 
ye me ği ni se ver di. İçin de ka bak bu lu nan bir ye mek ge ti ril di ği za-
man, ka ba ğı bu lu nup pey gam ber efen di mi zin önü ne doğ ru iti lir di. 

489) Süyutî, Evsaf-un Nebî, s, 97.

490) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 393.

491) Ebû Dâvûd, “Eşribe”, 21; Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, I, 284; İbni Sa’d,  et-
Tabakât, I, 397; Beyhekî, Şu’ab-ül-îmân, V, 104; Tirmizî, Şemâil-i Şerîf, s, 220.
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Resûlul lah efen di miz ko yu nun en lez zet li etinin, sırt eti ol du ğu nu 
bil di rir di.( 492) 

Üm mü Ey yub’a “Resûlul lah (aleyhisselâm) evi niz de ye di ay 
otur du. Kâinâtın efen di si nin en sev diği ye mek han gi si idi?” di ye 
so rul du. Üm mü Ey yub “O’nun ken di si için ne bir ye me ğin ya pıl-
ma sı nı em ret ti ği ni gör düm, ne de sev me di ği bir ye me ği yer di ği ni 
gör düm. Ken di si ne, he ri se, keş kek ya pardık. Ho şu na git ti ği ni gö-
rür ünce bu ye mekten, beş-al tı gün de bir ha zır la nır dı.” de di.( 493) Ebû 
Mu sa’l’Eş’ari’de “Kâinâtın efen di si nin, ta vuk eti ye di ği ni gör düm.” 
de di ği bil di ril miş tir.

Pey gam ber efen di miz (sallallahü aleyhi ve sellem) ye me ğin di-
bin de ka la nı nı ye me yi se ver. “Her kim bir ça nak ta, kab ta ye-
mek ye dik ten son ra onu sı yı rır sa o onun için is tiğ far eder!” 
bu yu rur du.

Pey gam ber efen di miz ye şil hur ma ile bir lik te ka vun yahut, hı yar 
yer di. “Bu nun sı cak lı ğı nı onun so ğuk lu ğu ile, onun so ğuk lu-
ğu nu da, bu nun sı ca klı ğı ile ke ser, tâ dil ede riz!” bu yu rur du.( 494)

Pey gam ber efen di mi zin şöy le bu yur duk la rı da, bil di ri lir: “Ey Ebû 
Zer! Et pi şir di ğin za man, onun su yu nu ço ğalt da, kom şu-
ları nı gö zet, on dan, on la ra da pay laş tır.”( 495)

“Kom şu su aç ol du ğu hal de kar nı nı do yu ran kim se kâ mil 
mü’min de ğil dir!” “Al lah’a iba det edi niz! Ye mek ye di ri niz! 
Se la mı ya yı nız ki Cen net le re gi re si niz!”( 496)

“Bir ki şi nin ye me ği, iki ki şi ye ye ter. Üç ki şi nin ye me ği, 
dört ki şi ye ye ter. Dört ki şi nin ye me ği, se kiz ki şi ye ye ter!”( 497) 

Es ma bint-i Ebi Bekr, pi şen ye me ğin kay na ma sı ve du ma nı ge çin-
ce ye ka dar ör tü lü bu lun du rul ma sı nı tav si ye eder ve Kâinâtın efen di si-
nin “O, en bü yük be re ket tir!” bu yur du ğu nu işit tim, der di.

492) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 391-393; Tirmizî, Şemâil-i Şerîf, s, 188; Kastalânî, 
Mevâhib-i Ledünniyye, s, 310.

493) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 393.

494) Tirmizî, Şemâil-i Şerîf, s, 213; Süyutî, Evsaf-un Nebî, s, 99.

495) Tirmizî, “Etime”, 30; Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, V, 149; Beyhekî, es-Sünen, 
II, 232.

496) Hâkim, el-Müstedrek, III, 14; Beyhekî, es-Sünen, II, 259; Beyhekî, Şu’ab-ül-îmân, 
III, 424; Heysemî, Mecmâ’uz-Zevâid, V, 29.

497) İbni Mâce, “Etime”, 2; Taberânî, el-Mu’cemü’l Kebîr, XII, 320.
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Sevgili peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) Mek ke’nin 
fet hin de Am ca sı Ebû Tâlib’in kı zı Hazret-i Üm mü ha ni’nin evi ne 
var mış tı. Ona “Ya nı nız da yi ye cek bir şey var mı?” di ye sor du. 
Hazret-i Üm mü ha ni “Ha yır! Yal nız, ku ru muş ek mek kı rın tı la rı ve sir-
ke var! Fa kat, bun la rı, sa na sun ma ya ha yâ ede rim!” de di. Pey gam-
ber efen di miz “On la rı, ge tir. Su yun içi ne ufa la. Tuz da, ge tir!” 
bu yur du. Sir ke yi, onun üze ri ne dö küp ye dik ten son ra Al lahü teâlaya 
şük ret ti. “Ey Üm mü ha ni! Sir ke ne gü zel ka tık tır! Sir ke si bu-
lu nan bir ev, ka tık tan mah rum sa yıl maz!” bu yur du.( 498)

“İçe cek le rin han gi si da ha lez zet li dir?” di ye so rul du ğu za man, 
pey gam ber efen di miz “Tat lı ve se rin su dur!” bu yur muş tur.( 499) 
Kâinatın efendisi Bü yu tüs suk ya’dan ge ti ri len tat lı su dan içer di. Bü-
yu tüs suk ya’da ki su, Medîne’ye iki gün lük yer de idi.( 500)

Peygamberimiz “Siz den bi ri niz bir şey içer ken ka bın içi ne 
so lu ma sın!” bu yur muş, ye ni le cek le rin ve içi le cek le rin içi ne so lun-
ma sı nı ya sak la dı ğı gi bi al tın ve gü müş kab la rın için de yi yip iç me yi 
de, ke sin ola rak ya sak la mış tır.

Pey gam ber efen di miz (sallallahü aleyhi ve sellem) su içer ken, 
bir bar dak su da iki üç ke re ne fes alır ve “Bu da ha ya rar lı ve da ha 
kan dı rı cı dır.” “Siz den bi ri niz, bir şey içe ce ği za man bir so-
luk ta iç me sin.” “De ve ler gi bi, bir so luk ta iç me yi niz! İki ve ya 
üç so luk ta içi niz! Son ra, içe ce ği niz za man “Bis mil lah!” ve 
ağ zı nı zı su ka bın dan kal dır dı ğı nız za man da “El ham dülil-
lah!” de yi niz!” bu yur muş tur.( 501)

Nev fel bin Mu avi ye “Kâinâtın efen di si bir şey içer ken üç ker re 
ne fes alır dı. Ev ve lin de Al lahü teâlanın is mi ni anar so nun da da El-
ham dülil lah di ye rek hamd eder di.” de miş tir.( 502)

Hazret-i Âi şe’nin bil dir di ği ne gö re: Pey gam ber efen di miz, ken-
di si için kır ba için de sa bah le yin ku ru lan şıra yı ak şam le yin içer di. 

498) Tirmizî, “Etime”, 35; Hâkim, el-Müstedrek, IV, 59; Taberânî, el-Mu’cemü’l Kebîr, 
XXIV, 437; İbni Asâkir, Târih-i Dımeşk, IV, 243; Tirmizî, Şemâil-i Şerîf, s, 181; 
Kastalânî, Mevâhib-i Ledünniyye, s, 307; Süyutî, Evsaf-un Nebî, s, 91.

499) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 391.

500) Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, VI, 100; Hâkim, el-Müstedrek, IV, 154.

501) Tirmizî, “Eşribe”, 13; Taberânî, el-Mu’cemü’l Kebîr, XII, 166; Beyhekî, Şu’ab-ül-
îmân, V, 116.

502) Tirmizî, Şemâil-i Şerîf, s, 228; Süyutî, Evsaf-un Nebî, s, 100.
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Ak şam le yin ku ru lan şıra yı da, sa bah le yin içer di.

Ta ba ğın ke na rın dan ye mek, ken di önün den ye mek, sağ aya ğı 
di kip, sol ayak üs tü ne otur mak Resûlul la hın sün net idir. Çok sı cak 
şey yeme me li ve yemeği kok la ma ma lı dır. Yer ken hiç ko nuş ma ma yı 
Pey gam ber efen di miz uy gun gör mez di. Ate şe ta pan la rın âde ti dir. 
Neşeli ko nuş ma lı dır. Tuz ile baş la mak ve bi tir mek Resûlul la hın sün-
netidir ve şifâ dır. 

İmâm-ı Ca’fer-i Sa dık, “Ma lı ve ev lâ dı çok ol mak is ti yen nebâti 
(bitki) ye mek çok ye sin!” bu yur muş tur. Ön ce sof ra ya otur ma lı, ye-
me ği son ra ge tir me li dir. 

Acık ma dan ye me me li, çok ye me me li dir, doy ma dan kalk ma lı, 
şa şa cak şey ol ma dan gül me me li. Pey gam ber efen di miz, “İyi lik-
le rin ba şı aç lık tır. Kö tü lük le rin ba şı tok luk tur” bu yu rur du. 
Ye me ğin ta dı, aç lı ğın çok lu ğu ka dar ar tar. Tok luk, unut kan lık ya-
par. Kal bi kör eder, al kol lü iç ki ler gi bi, ka nı bo zar. Aç lık, ak lı te-
miz ler, kal bi par la tır. Resûlul lah efen di miz az yer, çok ye me mek 
üze rin de çok du rur du. 

İn san kal bi, tar la da ki ekin gi bi dir. Ye mek, yağ mur gi bi dir. Faz la 
su, eki ni ku rut tu ğu gi bi, faz la gı da kal bi öl dü rür. “Çok yi ye ni, çok 
içe ni Al la hü teâlâ sev mez” bu yu rur du. 

Ya zın se rin iç me li dir. Resûlul lah se rin şer bet iç me si ni se ver di. 
Zem zem ayak ta içi le bi lir. Yol cu, her su yu ayak ta içe bi lir de nil di. Aç 
kar na su iç me me li dir. Su yu ya vaş ya vaş iç me li dir. 

Resûlul lah efen di miz keş kek ye me ği ni se ver di. He ri se, ya ni keş-
kek pi şir me si ni, Pey gam ber efen di mi ze, Cebrâil (aleyhisselâm) öğ-
ret ti. He ri se, in sa nı çok kuv vet len di rir. Bü tün Pey gam ber ler ar pa 
ek me ği ye miş tir. Resûlul lah ka bak tat lı sı nı ve mer ci mek çor ba sı nı, 
av eti ni ve ko yun eti ni se ver di. Ko yu nun kol ve gö ğüs ve kü rek ta-
ra fı nı se ver di. Oğ la ğın kü rek eti ni çok se ver di. Oğ lak eti nin haz mı 
ko lay dır. Her kes için uy gun dur.( 503) 

Pey gam ber efen di miz, bak la yı ka bu ğu ile ye meyi medh et ti. 
Hab be tüs sev da, ya ni çö rek otu derd le re de va dır bu yur du. 

Ye şil hı ya rı tuz ile ye mek, cevi zi hur ma ile bal ile ye mek Resûlul-

503) Tirmizî, Şemâil-i Şerîf, s, 188.



518

la hın sün netidir.( 504) Pey gam be ri miz, pat lı ca nı med het ti ve zey tin 
yağ lı ya pı nız bu yur du. Se mi zo tu nu da medh bu yur du. Resûlul la hın 
son ye di ği ye me ğin için de so ğan var dı. “So ğan ve sar ımsa ğı 
piş miş ola rak yi yi niz”, bu yu rur du. Bun la rın ko ku sun dan me lek-
ler in ci nir.

Pey gam ber efen di miz “Eğer üm me ti me me şak kat ver me-
sey dim, her na maz için mis vak kullanmalarını on la ra mu-
hak kak em re der dim!”( 505) “Mis vak kullanmanızı, si ze çok 
çok tav si ye ede rim!” “Mis vak, ağı zın te miz li ği ve Rab bi min 
hoş nud lu ğu dur!” bu yur muş tur. 

EV İÇİN DE VE EV DI ŞIN DA Kİ HÂL LE Rİ 
Hazret-i Hü se yin an la tır: Pey gam ber efen di mi zin ev için de ki 

meş ga le si ni ba bam dan sor dum. Ba bam şöy le an lat tı: 

Pey gam ber efen di miz (sallallahü aleyhi ve sellem) evi ne gi ri şin-
den iti ba ren vak ti ni: Al lahü teâlaya iba de te, ev  hal kı nın iş le ri ne ve 
ken di şah sî iş le ri ne aid ol mak üze re üçe ayır mış tı. Kendine ayır dı-
ğı vak ti de, ken di siy le in san lar ara sın da bö lüş tür müş tü. O va kit te, 
ya nı na in san lar dan an cak seç kin sa ha bi le ri gi rer di. Hal ka, di nî me-
se le le ri, on lar ara cı lı ğı ile teb liğ eder, hal kı il gi len di ren meselele-
ri hemen bildirirdi. Pey gam ber efen di mi zin, Üm me ti ne aid vak ti, 
fazîlet sa hip le ri ne, din de ki üs tün lük de re ce le ri ne gö re bö lüş tü rüp 
ken di le ri ni ona gö re huzûru na ça ğır mak âde ti idi. On lar dan ki mi si 
bir hâ cet li, ki mi si iki hâ cet li, bazısı da da ha çok hâ cet li idi.

Sevgili peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) on la rın dî nî 
hâ cet le riyle meşgûl olur, so ru la rı na ge re ken ce vap la rı ve rir, son ra 
da “Bun la rı bu ra da bu lu nan, bu ra da bu lun ma yan la ra teb liğ 
et sin! Ba na ken di si ge lip hâcetini (isteğini) arz ede me yen 
kim se nin hâ ce ti ni siz ba na arz edi niz. Mu hak kak ki, hâ ce ti-
ni arz ede me ye nin hâ ce ti ni arz eden kim se nin ayak la rı nı Kı-
ya met gü nün de Al lah Sı rat üze rin de sa bit kı lar!” bu yu rur du.

Pey gam ber efen di mi zin ya nın da bun dan baş ka bir şey anıl maz, 
di le ge ti ril mez di. Za ten ken di si de, hiç kim se den, bun dan baş ka sı-
nı ka bul et mez di. Pey gam ber efen di mi zin huzûru na gi ren ler, tâlib 

504) Gazâlî, İhyâ, II, 884.

505) Tirmizî, “Taharet”, 18.
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ola rak gi rer ler, en bü yük ilim zev ki ni tat mış ve de la let edi ci ol duk la rı 
hal de, çı kar lar dı!.. 

Hazret-i Hü se yin ba ba sın dan, Pey gam ber efen di mi zin, evin den 
çı kı şın da ne yap tı ğı nı sor du. Bun la rı da şöy le an lat tı: 

Kâinâtın efen di si, dı şa rı da ko nuş maz dı. An cak ko nuş ma sı Müs-
lü man la ra ya rar lı ola cak, on la rı, bir bir le ri ne ısın dı ra cak, ara la rın da ki 
tef ri ka yı, so ğuk lu ğu kal dı ra cak ise ko nu şur du.

Her kav min yük sek has let li ki şi si ne ik ram eder ve onu, kav mi-
nin üze ri ne vâli ya par dı.( 506) Hiç bir kim se den gü ler yü zü nü ve gü zel 
hu yu nu esir ge mez di. Eshâbı nı gö re me se arar, hal ka ara la rın da olan 
bi ten le ri so rar dı. İyi li ği över ve pekiştirir, kö tü lü ğü ise, ye rerdi. Ken-
di si nin her işi iti dal üze re idi. Gaf e te dü şer ler en di şe siy le Müs lü-
man la rı uyar mak tan ge ri dur maz dı.

Mec lis te bir ye ri ken di si ne be lir le mez, böy le yap ma yı men eder-
di. Ne re de olur sa ol sun otu ran bir ce ma atın ya nı na var dı ğı za man, 
üst ba şa geç mez, mec li sin so nu na otu rur ve böy le yap ma la rı nı 
Müs lüman la ra da em re der di. Ken di siy le bir lik te otu ran her ke se na-
si bi ni ve rir, öy le ik ram eder di ki her kes, Resûlul lah ka tın da ken di-
sin den da ha kıy met li bir kim se yok sa nır dı. Ken di siy le otu ran ve ya 
ge lip ha ce ti ni arz eden kim se nin her şe yi ne dö nüp gi din ce ye ka dar 
kat la nır dı.( 507)

Bir kim se, ken di sin den bir ha cet te, is tek te bu lu nun ca, onu red 
et mez ve rir, ya hut tat lı ve yu mu şak dil le ge ri çe vi rir di. Onun gü-
zel ah la kı, bü tün in san la rı içi ne ala cak ka dar ge niş ti. On la ra şef-
kat li bir ba ba ol muş tu. Hak hu su sun da her kes O’nun ka tın da eşit 
idi. Pey gam ber efen di mi zin mec li si; bir ilim, ha yâ, sabır ve ema net 
mec li si idi. Mec li sin de ne ses ler yük se lir, ne bir kim se suç la nır, ne 
de iş len miş bir ku sur ve ha ta açı ğa vu ru lur du. Kâinâtın efen di si nin 
mec li sin de bu lu nan lar bir bir le ri nin den gi olup bir bir le ri ne kar şı üs-
tün lük le ri an cak tak vâ yö nün den di. Hep si de al çak gö nül lü idi ler.

Bü yük le re ta zim eder ler, kü çük le re şef at ve mer ha met gös te-
rir ler, ih ti yaç sa hip le ri ni, baş ka la rı na ter cih edip ih ti yaç la rı nı kar şı-
la ma ğa ça lı şır lar, ga rib, ya ban cı olan la rı ko rur ve kol lar lar dı.

506) İbni Hişâm, es-Sire, II, 254; Vâkıdî, el-Megâzî, III, 925; İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 
262; Taberânî, el-Mu’cemü’l Kebîr, II, 289; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, IV, 364.

507) Gazâlî, İhyâ, II, 880.
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Pey gam ber efen di miz (sallallahü aleyhi ve sellem) da ima gü ler 
yüz lü, yu mu şak huy lu idi. Esir ge me si, ba ğış la ma sı bol du. Ka tı kalb li 
de ğil di.

Hiç kim se ile çe kiş mez di. Hiç ba ğı rıp ça ğır maz, kö tü söz söy-
le mez di. Hiç kim se yi ayıp la maz dı. Cim ri de ğil di. Hoş lan ma dı ğı şe-
ye göz yu mar dı. Uma nı umut suz lu ğa dü şür mez, bir şey hak kın da ki 
hoş nud suz lu ğu nu açı ğa vur maz dı.

Resûlul lah (aleyhisselam) üç şey den uzak du rur du:

İn san lar la çe kiş mek ten, çok ko nuş mak tan, ya rar sız, boş şey ler le 
uğ raş mak tan. İn san la rı da, üç şey de ken di hal le ri ne bı ra kır dı: Hiç bir 
kim se yi ne yü zü ne kar şı, ne de ar ka sın dan kı na maz, ayıp la maz dı. 
Hiç kim se nin ayıp ve ku su ru nu araş tır maz dı. Hiç kim se ye hak kın da 
ha yır lı ol ma yan sö zü söy le mez di. 

Pey gam ber efen di miz, ko nu şur ken huzûrun da bu lu nan lar, baş-
la rı na kuş kon muş gi bi, ses siz ve ha re ket siz du rur lar, sö zü nü bi ti rip 
su sun ca, söy le ye cek le ri ni söy ler ler, fa kat, ken di si nin ya nın da aslâ 
tar tış maz ve çe kiş mez ler di. Ya nın da bi ri si ko nu şur ken ko nuş ma sı nı 
bi ti rin ce ye ka dar öbür le ri su sar lar dı. Pey gam ber efen di mi zin ya nın-
da en son ra ki nin sö zü ile en ön ce ki nin sö zü fark sız dı.

Mec li sin de bu lu nan lar bir şe ye gü ler ler se, O da, on la ra uya rak 
gü ler, bir şe ye hay ret eder ler se, O da, on la ra uya rak hay ret eder di. 
Huzûru na ge len ga rip le rin, ya ban cı la rın söz le rin de ve so ru la rın da ki 
ka ba lık ve kı rı cı lı ğa Eshâbı da ken di si gi bi dav ran sın lar di ye kat la-
nır dı. “Bir ih ti yaç sa hi bi nin ih ti ya cı nı ta lep et ti ği ni gör dü-
ğü nüz za man, ih ti ya cı nı gidermesi için ona yar dım edi niz!” 
bu yu rur du.

Ger çe ğe uy gun ol ma yan öv me yi ka bul et mez di. Hak ka te ca vüz 
edilmedik çe, hiç kim se nin sö zü nü kes mez di. Hak ka te ca vüz edil-
diği za man da ya onu men ede rek sö zü nü ke ser, ya hut mec lis ten 
kal kıp gi der di. 

Kâinâtın efen di si  (sallallahü aleyhi ve sellem)in her han gi bir 
şey için “Ha yır!” de di ği ol maz dı. Yap mak is te di ği bir şey ken di-
sin den is te nil di ği za man “Olur!” bu yu rur, yap mak is te me di ği bir 
şey ken di sin den is te ni lin ce su sar, onu yap mak is te me di ği ken di-
si nin su su şun dan an la şı lır dı. Her ke sin dün ya ve ahi ret sa ade ti için 
ça lı şır dı. Bir gazâ da ka fir le rin yok ol ma sı için dua bu yur ma sı is-
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ten di ğin de, ”Ben la net et mek için, in san la rın azab çek me si 
için gön de ril me dim. Ben her ke se iyi lik et mek için, in san-
la rın huzûra ka vuş ma sı için gön de ril dim,” bu yur du. En bi ya 
sûre si nin yüz ye din ci âyeti nin meâl-i şerîfin de, “Se ni, âlem le re 
rah met, iyi lik için gön der dik” bu yu rul muş tur. Bundan dolayı 
her ke sin iyiliği için uğ ra şır dı. 

Hind bin Ebu Ha le Pey gam ber efen di mi zin yü rü yü şü nü şöy le 
an la tır:

Kâinâtın efen di si (sallallahü aleyhi ve sellem) yü rür ken, ayak la-
rı nı, yer den can lı bir şekilde kal dı rır, iki ya nı na sa lın maz, adım la rı-
nı, ge niş atar, yük sek bir yer den iner gi bi önü ne doğ ru eği lir, va kar 
ve sü kû net le, ra hat yü rür dü.  Bak mak is te di ği, ba ka ca ğı ta ra fa, 
ta ma miyle dö ne rek ba kar dı. Et ra fı na ge li şigü zel ba kın maz dı. Yer 
yü zü ne ba kı şı, se ma ya ba kı şın dan fazlaydı. Yer yü zü ne ba kı şı da 
göz ucu ile idi. Yü rür ken, Sa ha bi le ri nin ge ri sin de yü rür dü. Bi ri si-
yle kar şı laş tı ğı za man, ön ce, ken di si selâm ve rir di. Ebû Hü rey re 
haz ret le ri de şöy le an la tır: Yü rü yüş te, Kâinâtın efen di sinden da ha 
hız lı bir kim se gör me dim. Yü rür ken yer yü zü san ki O’nun aya ğı nın 
al tın da kayar giderdi!

Biz, ar dın dan ye tiş mek için son de re ce de zor lanırdık. Kâinâtın 
efen di si ise yü rür ken hiç zorlanmazdı.( 508)

Enes bin Mâlik’in bil dir di ği ne gö re: Pey gam ber efen di miz, bi ri-
siy le kar şı laş tı ğı za man mu sa fa ha eder, o kim se eli ni çek me dik çe 
Pey gam ber efen di miz de, eli ni çek mez, o kim se yü zü nü çe vir me-
dik çe, Pey gam ber efen di miz de on dan yü zü nü çe vir mez di. (Mu sa-
fa ha; iki ki şi nin, kar şı la şın ca, avuç la rı nın yüz le ri ni, iç le ri ni bir bi ri ne 
ya pış tı rıp bir bir le ri nin yüz le ri ne ba kış ma la rı de mek tir.)

Enes bin Mâlik haz ret le ri an la tır: Efen di mi ze, “Ya Resûlul lah! 
karşılaşınca Bâzı mız bâzı mı za eğil sin mi?” di ye sor duk. “Ha yır!” 
bu yur du. “Bâzı mız, bâzı mız la ku cak laş sın mı?” di ye sor duk. “Ha yır! 
Fa kat, mu sâ fa ha edi niz!” bu yur du.( 509)

Be ra bin Azib de, Pey gam ber efen di mi zin “İki Müs lü man kar-

508) Tirmizî, “Menâkıb”, 12; Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, II, 350; İbni Sa’d,  et-
Tabakât, I, 380; İbni Asâkir, Târih-i Dımeşk, III, 267; Begavî, el-Envâr, I, 352; 
Kastalânî, Mevâhib-i Ledünniyye, s, 282.

509) İbni Mâce, “Edeb”, 15; Ebu Ya’la, el-Müsned, IV, 197.
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şı la şıp selâm la şır ve mu sâ fa ha eder ler se, on lar da ha bir bir-
le rin den ay rıl ma dan ön ce mağ fi ret olu nur lar!” bu yur du ğu nu 
bil di rir.

Kâinâtın efen di si (sallallahü aleyhi ve sellem) da ima dü şün ce li 
idi. Sus ma sı ko nuş ma sın dan uzun sü rer di. Lü zum suz ye re ko nuş-
maz dı. Sö ze baş lar ken de, sö zü bi ti rir ken de, Al lah’ın is mi ni anar dı. 
Ko nu şur ken kı sa ve öz lü ke li me ler le ko nu şur du. Resûlul la hın söz le ri 
hep ger çek ve ye rin de idi. 

Ken disi için aslâ kız maz ve öc al maz dı. Bir şe ye işa ret ede ce ği 
za man par ma ğı ile de ğil, eli ile işa ret eder di. Hay ret ve ta ac cüp et-
ti ği za man, eli nin du ru şu nu, ter si ne çe vi rir, ya ni avu cu gö ğe doğ ru 
ise, ye re doğ ru, ye re doğ ru ise, gö ğe doğ ru çe vi rir di. Ko nu şur ken, 
elini hareket ettirir, sağ eli nin avu cu nu, sol eli nin baş par ma ğı nın iç 
ta ra fı na vu rur du rur du. Kız dı ğı za man, kız gın lık tan he men vazge çer 
ve kız gın lı ğı nı bel li et mez di. Ne şe len di ği, fe rah lan dı ğı za man, göz-
le ri ni yu mar dı. En faz la gül me si, gü lüm se mek ti. Gü lüm ser ken de, 
ağ zın da ki diş le ri, in ci ta ne le ri gi bi gö rü nür dü.( 510)

Ebû Sa’id-i Hud rî haz ret le ri an la tır: “Resûlul lah efen di miz (sal-
lallahü aleyhi ve sellem) hay va na ot ve rir di. De ve yi bağ lar dı. Evi ni 
sü pü rür dü. Ko yu nun sü tü nü sa ğar dı. Ayak ka bı sı nın sö kü ğü nü di ker-
di. Ça ma şı rı nı ya mar dı.( 511) Hiz met çi si ile bir lik te yer di. Hiz met çi si el 
de ğir me ni çe ker ken yo ru lun ca ona yar dım eder di. Pa zar dan öte be ri 
alıp tor ba için de eve ge ti rir di. Fa kir le, zen gin le, bü yük le, kü çük le kar-
şı la şın ca ön ce selâm ve rir di. Bun lar la mu sâ fa ha et mek için mü ba rek 
eli ni ön ce uza tır dı. Kö le yi efen di yi, si ya hı ve be ya zı bir tu tar dı. 

Her kim olur sa ol sun, ça ğı rı lan ye re gi der di. Önü ne ko nu lan şe yi, 
az ol sa da ha fif, aşa ğı gör mez di. İyi lik et me si ni se ver idi. Her kes le 
iyi ge çi nir di. Gü ler yüz lü, tat lı söz lü idi. Söy ler ken gül mez di. Üzün-
tü lü gö rü nür dü. Fa kat ça tık kaş lı de ğil di. Aşa ğı gö nül lü idi. Hey bet li 
idi say gı ve kor ku hâ sıl eder di. Fa kat, ka ba de ğil di. Na zik idi. Cö-
merd idi. Fa kat is raf et mez, fay da sız ye re bir şey ver mez di. Her ke se 
acır idi. Kim se den bir şey bek le mez di. Sa adet, huzûr is te yen, O’nun 
gi bi ol ma lı dır. 

Her Müs lü man, Resûlul la hın bu hal le ri ni ken di ne ör nek al ma lı-

510) Kâdı Iyâd, Şifâ-i Şerîf, s, 132; Süyutî, Evsaf-un Nebî, s, 85.

511) Tirmizî, Şemâil-i Şerîf, s, 343; Gazâlî, İhyâ, II, 877.
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dır. Al la hü teâlâ nın ah la kı ile ah lak lan mak her müs lü ma na la zım dır. 
Çün kü Resûlul lah efen di miz “Al la hü teâlâ nın ah lâ kı ile huy la-
nı nız!” bu yur du. Me se la, Al la hü teâlâ nın sı fat la rın dan bi ri “Set-
tar”dır. Ya ni gü nah la rı ör tü cü dür. Müs lü ma nın da din kar de şi nin 
ay bı nı, ku su ru nu ört me si la zım dır. Al la hü teâlâ, kul la rı nın gü nah-
la rı nı af e di ci dir. Müs lü man lar da bir bir le ri nin ku sur la rı nı, ka ba hat-
le ri ni af et me li dir. Al la hü teâlâ kerîm dir, ra him dir. Ya ni lütfu, ih sa nı 
bol dur ve mer ha me ti çok tur. Müs lü ma nın cö merd ve mer ha met li 
ol ma sı la zım dır. 

Resûlul la h (aleyhisselâmın) gü zel huy la rı pek çok tur. Her müs lü-
ma nın bun la rı öğ ren me si ve bun lar gi bi ah lak lan ma sı la zım dır. Böy-
le ce, dün ya da ve ahi ret te fe la ket ler den, sı kın tı lar dan kur tul mak ve 
O iki  ci han efen di si nin şe fa ati ne ka vuş mak na sip olur.

GİY Dİ Ğİ EL Bİ SE LER 
Pey gam ber efen di mi z (sallallahü aleyhi ve sellemin) bir ta ne hı-

be re el bi se si var dı. Hı be re; pa muk ve ke ten ip li ğin den do ku nan 
çiz gi li, Ye men ku ma şı na de nir. Pey gam be ri miz, hı be re el bi se si ni 
giy me yi çok se ver di.

Pey gam be ri mi zin, bir de Umman işi iki izarı var dı. Bel den aşa ğı-
sı na tu tu lan peş ta ma la izar de nir. Pey gam be ri mi zin, kıl dan do kun-
muş, üze rin de de ve se mer le ri ni an dı ran birta kım çiz gi ler bu lu nan 
iza rım sı bir örtüsü da ha var dı ki, bu nun la, dı şa rı çık tı ğı olur du.

Ebû Bür de “Ziyâ re ti ne var dı ğı mız za man Hazret-i Âi şe, ke-
çeden bir el bi se ile Ye men ’de ya pı lan ka lın bir izar çı ka rıp ye min 
ede rek “Resûlul lah (aleyhisselâmın) rû hu, iş te bun la rın için de alın-
dı!” de di.”( 512) Pey gam be ri miz, so ğuk kış ge ce le rin de na maz la rı nı 
da do ku ma sı ne pek sert, ne de, pek yu mu şak ol ma yan yün bir 
örtü ile kı lar dı.

Pey gam be ri miz (sallallahü aleyhi ve sellem) er kek mü’min le rin, 
izarı, an cak ba ca ğın ya rı sı na, yu mu şak eti ne ve bi raz da ha aşa ğı-
sı na ka dar uza ta bi le cek le ri ni, fa kat to puk la ra ka dar uza ta ma ya cak-
la rı nı bil dir miş. Bü yük lük tas la mak için izar la rı nı yer de sü rük le yen 
er kek le re, kı ya met gü nün de, Al la hü teâlanın rah met na za rıy la bak-

512) Müslim, “Libas”, 57; Ebû Dâvûd, “Libas”, 7; İbni Mâce, “Libas”, 1; İbni Ebî Şeybe, 
el-Musannef, V, 174; İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 453; Kastalânî, Mevâhib-i Ledün-
niyye, s, 326; Süyutî, Evsaf-un Nebî, s, 78.
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ma ya ca ğı nı ha ber ver miş, Ca bir bin Sü leym’e “İza rı nı, ya rı ba-
ca ğı na ka dar kal dır! Bu nu ya pa maz san, to puk la rı na ka dar 
uzat! Yer de sü rük le ne cek ka dar uzat mak tan sa kın! Çün ki 
bu kibir alâ meti dir. Al lahü teâla ise gu rur lan ma yı sev mez!” 
bu yur muş tur.( 513)

Bu nun için, Ab dul lah bin Ömer, iza rı nı ba cak la rı nın ya rı sı na ka-
dar uza tır, göm le ği ni onun üze rin de, ri da sı nı( 514) da, göm le ği nin 
üze rin de bu lun du rur du. Pey gam be ri mi zin, gi yi nip ge len he yet le rin 
ya nı na çık tı ğı had ra mi ri da sı nın uzun lu ğu dört ar şın, eni iki ar şın 
bir ka rış; kıy me ti de bir di nar dı. Ren gi, ye şil di. Pey gam be ri mi zin bu 
ri da sı, ha li fe ler dev rin de dü rü lüp bir boh ça için de ha li fe ler ka tın da 
bu lun du ru lur du. Ha li fe ler, Ra ma zan ve Kur ban bay ram la rın da onu 
gi yer ler di.

Pey gam be ri mi z (sallallahü aleyhi ve sellem)in Su har işi iki el bi-
se si var dı. Su har, (Umman’da bir ka sa ba dır.) Pey gam be ri mi zin Su-
har işi göm le ği de var dı. Su har ka sa ba sın da ya pı lan göm lek Su ha rî 
di ye anı lır. Pey gam be ri mi zin en çok sev di ği el bi se Ka mis (Göm lek) 
idi. Ka mis yal nız pa muk ip li ği ile do kun muş bez den ya pı lan göm-
le ğe de nir. Pey gam be ri mi zin göm lek le ri nin boy la rı kol uzun lu ğu bi-
le ğe ka dar dı. Sevgili peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellemin) 
tek kat pa muk ip li ğin den do kun muş bez den ya pıl mış göm le ği var-
dı, buna suhul denirdi! Su hul, Ye men kasabalarından olup ora da tek 
kat pa muk ip li ğin den do kun muş bez den ya pı lan el bi se le re Su hu li ye 
de nir. Pey gam be ri mi zin be yaz bir el bi se si de var dı. “El bi se le ri niz-
den be ya zı nı gi yi niz! Di ri le ri niz be yaz el bi se giy sin. Ölü le ri-
ni zi de be yaz ke fe ne sa rı nız! Çün ki o, gi yim le ri ni zin ha yır lı sı 
ve iyi si dir!” bu yur muş tur.( 515)

Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellemin) ye şil el bi se giy di ği de, 
gö rül müş tür. Ebû Rim se, Pey gam be ri mi zi, üze ri ne iki par ça alt lı 
üst lü, yeşil el bi se giy miş ol du ğu hal de gör dü ğü nü söy ler.( 516)

Pey gam be ri miz (aleyhisselam) ala ca lı Hul le de gi yer di. Be ra’ bin 

513) Ebû Dâvûd, “Libas”, 27; Beyhekî, es-Sünen, II, 325; Kastalânî, Mevâhib-i Ledün-
niyye, s, 321; Süyutî, Evsaf-un Nebî, s, 78.

514) Bir çeşit elbise.

515) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 449.

516) Tirmizî, “Edeb”, 48; İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 450; Tirmizî, Şemâil-i Şerîf, s, 97; 
Ebû Nuaym, Hilyet-ül-evliyâ, IX, 40.
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Azib “ala ca lı Hul le için de saç la rı ku lak yu mu şa ğı na ula şan lar ara-
sın da Resûlul lah (aleyhisselâm )dan da ha gü ze li ni gör me dim!”( 517) 
de miş tir. 

Pey gam be ri mi zin Cu ma ve Bay ram lar da, üze ri ne giy di ği kır mı-
zı bir cüb be si var dı. bir ta ne de, Ye men işi cüb be si bu lu nu yor du. 
Yen le ri (kol ağız la rı) dar olan Şam işi bu cüb be yi, se fer ler de gi yer di.

Pey gam be ri miz, İran şah la rı nın giy dik le ri tay le san ku ma şın dan 
ya pıl mış, ya ka sın da at las tan bir par ça, ete ği nin ön ve ar ka da ki iki 
açık ya nın da ve yen le ri üze rin de at las tan bi rer çev re kıv rın tı sı bu-
lu nan bu cüb be yi de sa vaş lar da düş man lar la kar şı laş tı ğı sı ra lar da 
gi yer di. Hazret-i Âi şe’nin vefâtı na ka dar ya nın da bu lu nan bu cüb-
beyi, on dan son ra, Es ma bint-i Ebu Bekr al mış tı. Pey gam be ri mi zin 
giy miş ol du ğu bu cüb be nin yıkanan suyu ile has ta lar yı ka nır, şifâ 
bulurdu. 

Du me tül cen del Hâ ki mi Ükey dir’in öl dü rü len kar de şi Has san’ın, 
eri şi ve ır ga cı ib ri şi yle do kun muş at las ku maş tan ya pıl mış, iş le me 
yer le ri ne al tın sır ma ile hur ma yap rak la rı iş len miş cüb be si, Pey-
gam be ri mi ze gön de ril miş ti.

Efendimiz (aleyhisselam), bu cüb be yi gi ye rek min be re çı kıp 
otur muş, hiç ko nuş ma dan min ber den in miş ti. Müs lü man lar el le ri ni 
ona sü rü yor lar ba kı yor lar, gü zel li ği ne hay ran olu yor lar dı.

Pey gam be ri miz “Siz bu nun gü zel li ği ne mi şa şı yor su nuz? 
Bu pek mi ho şu nu za git ti?” di ye sor du. “Biz bun dan da ha gü zel 
bir el bi se gör me dik!” de di ler.

Kâinatın sultanı  “Var lı ğım, kud ret elin de bu lu nan Al la h’a 
ye min ede rim ki Sa’d bin Mu az’ın Cen net te ki men dil le ri, 
gör dü ğü nüz şey den da ha gü zel ve hoş tur lar!” bu yur du.

Sevgili peygamberimiz, ken di si ne he di ye edil miş olan at las bir 
kaf a nı gi yip na maz kıl dı. Na maz dan dö ner dön mez onu, nef ret 
eder ce si ne, he men üze rin den çı kar dı. “Bu müt ta ki le re ya raş-
maz!” bu yur du. Onu Hazret-i Ömer’e gön der di. “Ya Resûlal lah! Onu, 
çı kar mak ta ne için ace le et tiniz?” di ye sor du lar. Pey gam be ri miz, 
“Cebrâil bu nu giy mek ten be ni nehy et ti!” bu yur du. Hazret-i 
Ömer, ağ la ya rak ge lip “Ya Resûlal lah! Sen, giy mek is te me di ğin bir 
şe yi ba na ver din!? Bu nu ne ya pa yım?” de di. Pey gam be ri miz “Ben 

517) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 450.
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onu sa na gi ye sin di ye ver me dim. An cak, sa ta sın di ye ver-
dim.” bu yur du. Hazret-i Ömer, bu kaf a nı, iki bin dir he me sat tı.

Rum kra lı pey gam be ri mi ze at las tan, al tın sır ma lı, uzun yen li bir 
kürk he di ye et miş ti. Pey gam be ri miz onu gi yin ce, halk “Ya Resûlal-
lah! Bu sa na se ma dan mı in di ril di?” de di ler. Pey gam be ri miz “Pek 
mi ho şu nu za git ti? Var lı ğım, ku dret elin de bu lu nan Al la h’a 
ye min ede rim ki; Sa’d bin Mu az’ın Cen net te ki men dil le rin-
den bir men dil bi le bun dan da ha ha yır lı, da ha gü zel dir!” bu-
yur du. Son ra da o kür kü, Hazret-i Ca fer bin Ebu Tâlib’e gön der di. 
Hazret-i Ca fer, onu sır tı na gi yin ce, Pey gam be ri miz “Ben, bu nu, 
sa na gi ye sin di ye gön der me miş tim!” bu yur du. Hazret-i Ca fer; 
“Onu giy me yip ne ya payım?” di ye sor du. Pey gam be ri miz; “Ne ca-
şi’ye gön der!” bu yur du.

Pey gam be ri mi ze, si ye ra di ye anı lan ipek li ku maş tan sa rı çu buk-
lu, alt lı üst lü bir el bi se he di ye edil miş ti. Pey gam be ri miz, bu el bi se yi 
de, Hazret-i Ali’ye gön der di.

Hazret-i Ali’nin onu, giy di ği ni gö rün ce, Pey gam be ri mi zin yü zün-
de kız gın lık alâ me ti be lir di. “Ben onu, sa na giy men için gön-
der me dim. Ba şör tü sü ol mak üz re ka dın lar ara sın da par ça-
la ya sın di ye gön der dim.” bu yur du.

Bu nun üze ri ne, Hazret-i Ali, onu, par ça la yıp Ehl-i Beyt ka dın la rı 
ara sın da bö lüş tür dü. Ha beş Ne ca şi si nin, Pey gam be ri mi ze gön der-
di ği he di ye ler ara sın da, Mı sır işi bir pal to da bu lu nu yor du.

Pey gam be ri mi zin, yün lü si yah el bi se giy di ği de ol muş tur. 
Hazret-i Âi şe “Resûlul lah (aleyhisselâm) için, si yah yün den bir el bi-
se ya pıl mış tı. Onu, gi yip için de ter le yin ce, yü nün ko ku su nu duy du. 
He men, onu sır tın dan çı ka rıp bı rak tı. Çün kü O, yal nız gü zel ko ku dan 
hoş la nır dı.” de miş tir.

Pey gam be ri miz “Şöh ret ve gös te riş için el bi se gi yen kim-
se onu bı ra kın ca ya ka dar Al lahü teâla on dan yüz çe vi rir! Kı-
ya met gü nün de, ona zil let el bi se si giy di rir!” bu yur muş lar dır.

Bür de; Ye men işi, çu buk lu, çiz gi li ku maş olup ih ram gi bi, be de-
ne bü rü nü lür. Aba ve hır ka ya da, bür de de nir. Sehl bin Sa’d der ki; 
“Resûlul lah (aleyhisselâma), bir ka dın, do ku du ğu ke nar lı bir bür-
de yi ge tir di. “Ya Resûlal lah! Bu nu, ken di elim le do ku dum. Sa na 
giy dir me ye ge tir dim.” de di. Resûlul lah da, ih ti ya cı ol du ğu için, onu 
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ka bul et ti. Bu bür de yi bü rün müş ola rak ya nı mı za çık tı. Ce ma at tan 
bi ri, ona eli ni sü rüp “Ya Resûlal lah! Bu bür de den da ha gü ze li ola-
maz! Bu nu, ba na giy dir sen?” de di. Resûlul lah efen di miz “Olur!” 
bu yur du.

Mec lis te otur duk tan son ra eve dön dü. Bür de yi dü rüp o kim se ye 
gön der di. Ce ma at, “Sen, hiç de iyi et me din! Resûlul la hın giy di ği 
ve ih ti ya cı ol du ğu bir şe yi, ken di sin den is te din!? Sen de bi lir sin 
ki Resûlul lah (aleyhisselâm), hiç bir is tek li yi red et mez, boş çe vir-
mez!” di ye rek kı na dı lar. O kim se de “Val la hi, ben, bu nu giy mek için 
is te me dim. Fa kat öl dü ğüm gün, ke fe nim ol sun di ye is te dim!” de di. 
Ger çek ten de o bür de, öl dü ğü gün ke fe ni ol du.( 518)

Pey gam ber efen di miz; ab dest, gu sül de, elbisesini ve ayak ka-
bı sı nı giy mek te, ta ran mak ta, müm kün ol duk ça, hep sağ dan baş la-
ma yı se ver, bir şey ala ca ğı za man, sağ eli ile alır, bir şey ve re ce ği 
za man, sağ eli ile ve rir ve baş la ya ca ğı her şe ye sağ dan baş lar dı.( 519) 
“Siz den bi ri niz, ayak ka bı sı nı gi ye ce ği za man giy me ye sağ-
dan baş la sın! Ayak ka bı sı nı çı ka ra ca ğı za man da çı kar ma ya 
sol dan baş la sın! Ayak ka bı gi yi lir ken sağ ayak ayak la rın ev-
ve li, ayak ka bı çı ka rı lır ken de sağ ayak ayak la rın âhi ri ol-
sun!” bu yu rur du.

KA’B BİN ZÜ HEYR’E VER Dİ Ğİ HIR KA 
Resûlul lah efen di miz (sallallahü aleyhi ve sellem) Te bük ’te, Ey le 

hal kı na bir Eman Fer ma nı ya zıp ver di ği za man, eman alâ me ti ol mak 
üz re bir de hır ka ver miş ti. Ebül’Ab bas Ab dul lah bin Mu ham med, bu 
bür de’yi, on lar dan üç yüz di na ra sa tın al dı. Ab bas oğul la rı, bu hır ka yı 
birbirlerine miras bıraktılar.

Ha li fe ler, bay ram gün le rin de onu üzer le ri ne gi yip Pey gam be ri-
mi ze aid âsâ’yı el le ri ne ala rak dı şa rı çık tık la rı za man, kalb ler ür pe rir, 
göz ler ka ra rır dı. Meş hur Arap şa ir le rin den Ka’b bin Zü heyr, af di le-
mek ve Müs lü man ol mak için Pey gam be ri mi ze ge lip için de “Şüp he 
yok ki Resûlul lah, doğ ru yo lu gös te ren bir nûr, kö tü lük le ri yok et mek 
için Al la h’ın sıyrılmış kes kin, ya lın kı lıç la rın dan bir kı lıç tır!” bey ti de 

518) İbni Mâce, “Libas”, 1; Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, V, 333; İbni Sa’d,  et-
Tabakât, I, 454; Taberânî, el-Mu’cemü’l Kebîr, VI, 169; Beyhekî, es-Sünen, 
II, 346.

519) Buhârî, “Vudû”, 41.
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bu lu nan Ba net Sü ad ka si de si ni oku du ğu za man, Pey gam be ri miz, 
sır tın da ki hır ka sı nı çı ka rıp ona giy dir di.( 520)

Hazret-i Mu avi ye, ha li fe li ği sı ra sın da, Ka’b bin Zü heyr’e 
“Resûlul la hın hır ka sı nı, bi ze sat!” di ye ha ber sal dı. Ken di si ne on 
bin dir hem gön der di. Ka’b bin Zü heyr “Ben, Resûlul la hın hır ka sı nı 
giy mek hu su sun da hiç kim se yi, ken di me ter cih ede mem!” di ye rek 
Hazret-i Mu avi ye’nin di le ği ni red det ti. Ka’b bin Zü heyr, vefât et ti ği 
za man, Hazret-i Mu avi ye onu, Ka’b’ın oğul la rın dan yir mi bin dir he-
me sa tın al dı. Pey gam be ri mi zin, Ka’b bin Zü heyr’e ver miş ol du ğu 
bu mübârek hır ka, ha li fe den ha li fe ye miras olarak intikal etti.

Eme vi sal ta na tı nın çö kü şün den son ra ilk Ab ba si Ha li fe si 
Ebül’Ab bas Sef ah bin Ab dul lah bin Mu ham med ta ra fın dan üç yüz 
di na ra sa tın alın dı.

Bay ram lar da ha li fe ler ta ra fın dan gi yil di. Ha li fe Muk te dir’in, öl-
dü rül dü ğü za man, ka nı bu la şa rak kir len di. Ab ba si ler, Mı sır’a ge lir-
ken, onu, yan la rın da ge tir di ler. Ya vuz Sul tan Se lim, Mı sır’ı alıp ha li fe 
ol du ğu za man Mı sır’ da ki Mübârek Ema net ler ara sın da bu mübârek 
hır ka da, İs tan bu l’a ge ti ril di.

İs tan bul ’da Top ka pı Hır ka-ı sa adet Da ire sin de her kes ta ra fın dan 
ziyâ ret olu nan bu mübârek Hır ka: 124 san tim bo yun da, ge niş kol-
lu si yah yün lü ku maş tan ya pıl mış tır. Hır ka nın içi, ka ba do kun muş 
krem renk yün lü ku maş kap lı dır. Önün de sağ ta ra fın dan 0,23x0,30 
eb’adın da bir par ça sı nok san dır. Sağ ko lun da da, ek sik lik var dır. 
Hır ka, yer yer yıpranmıştır. Mü te ad did boh ça la ra sa rıl mış ola rak 
0,57x0,45x0,21 eba dın da üst ten açı lır ka pak lı al tın bir çek me ce 
için de dir. Hır ka-i sa ade tin, bu ebad da Sul tan III. Mu rad ta ra fın dan 
yap tı rıl mış olan al tın bir mah fa za sı da; mev cud dur. Bu mah fa za, 
sa nat iti ba riyle fev kalâde olup ay rı ca züm rüd ler le de be zen miş tir. 

Pey gam be ri mi z (sallallahü aleyhi ve sellem)in safran ile bo yan-
mış bir ör tü sü var dı. Bu ör tü yü, zev ce le ri nin ev le rin de ör tü nür dü. 
Ha mi sa, dört kö şe li ve iki ya nı de sen li si yah aba ya de nir. Pey gam-
be ri miz, has ta lan ma dan ön ce ha mi sanın üze rin de na maz kı lar dı.

Hazret-i Âi şe’nin bil dir di ği ne gö re: Pey gam be ri miz, bir gün, 
ha mi sa nın üze rin de na maz kı lar ken gö zü, de se ne ta kıl mış, selâm 

520) İbni Hişâm, es-Sire, II, 514; Hâkim, el-Müstedrek, III, 673; Beyhekî, es-Sünen, I, 
381; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, IV, 33; İbni Kesîr, es-Sire, III, 708.
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ve rin ce “Bu ha mi sa mı, Ebû Cehm’e gö tü rü nüz. Çün kü bu, 
bi raz ön ce na ma zım dan be ni meşgûl et ti. Ba na, Adiy bin 
Ka’blar dan Ebû Cehm bin Hu zey fe bin Ga nim’in En di ca-
nîsi ni ge ti ri niz!” bu yur du. Ebû Cehm “Ya Resûlal lah! Ni çin bu nu 
gön der di niz?” di ye so run ca, Pey gam be ri miz “Gö züm, na maz da 
onun de se ni ne ta kıl dı.” bu yur du. Bu ha mi sayı Pey gam be ri mi ze, 
Ebû Cehm he di ye et miş ti. En di can di ye anı lan şe hir de, yün den ve 
de sen siz ola rak do ku nan ör tü ye En di ca nî de nir. Pey gam be ri mi ze, 
Hay ber ga nîmet eş ya sın dan bir de ha mi sa düş müş tü.

Pey gam be ri miz (aleyhisselam), es ki me ye yüz tut muş bu lu nan 
bu ha mi sanın üze rin de de na maz kı lar dı. Pey gam be ri miz, son has-
ta lı ğın da, sıkıldıkça, bu ha mi sa yı sık sık yü zü ne ör ter du rur du. Ha-
mi sa, ken di si ne sı kın tı ver dik çe de onu atar, yü zü nü açar dı.( 521)

Medîne top ra ğı nem li, ço rak ol du ğu için bu ha mi sa, Pey gam be-
ri mi zin vefâtın da kab ri nin ta ba nı na se ril miş ti. 

Benî Dar he ye tin den Ha ni’ bin Habîb, hic re tin do ku zun cu yı-
lın da Medîne’ ye gel di ği za man, Pey gam be ri mi ze sır ma lı bir el bi-
se he diy ye et miş ti. Pey gam be ri miz, bu el bi se yi Am ca sı Hazret-i 
Ab bas’a ver di. Hazret-i Ab bas “Bu nu, ne ya pa ca ğım?” di ye sor du. 
Pey gam be ri miz “Al tı nı nı sök, ka dı nı na zi net, ya da, ge çim lik 
yap. At la sı nı da sat, be de li ni al!” bu yur du. Hazret-i Ab bas, bu 
el bi se yi, Ya hu di ler den bir ada ma se kiz bin dir he me sat tı.

Enes bin Mâlik der ki “Kı ral Zi ye zen, otuz üç ta ne yaş lı, di şi 
de ve ye sa tın al dı ğı bir hul leyi, Resûlul lah (aleyhisselâma) he di ye 
et miş, Resûlul lah (aleyhisselâm), onu ka bul bu yur muş tur.” İs hak 
bin Ab dul lah bin Ha ris de “Resûlul lah efen di miz, yir mi do kuz ka dar 
genç de ve ye sa tın al dı ğı bir hul leyi Zi ye zen’e he di ye et ti.” de miş tir. 
Hul le, ye men bü rüdün den ve ya baş ka bir ku maş tan alt lı üst lü, ay nı 
cins ten ri da ile izardan mü rek kep iki par ça el bi se ye de nir. Tek el bi-
se ye hul le den mez.

NECÂŞİ’NİN GÖNDERDİĞİ YÜZÜK
Ha beş Ne ca şi si As ha ma’nın, Pey gam be ri mi z (sallallahü aleyhi 

ve sellem)e gön der di ği he di ye ler ara sın da, ka şı, Ha beş ta şın dan 

521) Buhârî, “Salât”, 19; Ebû Dâvûd, “Salât”, 93; Dârimî, “Salât”, 101; Ahmed bin 
Hanbel, el-Müsned, I, 269; İbni Ebî Şeybe, el-Musannef, I, 256; İbni Sa’d,  et-
Tabakât, I, 468.
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al tın bir yü zük de bu lu nu yor du. Pey gam be ri miz, Ebül’As’ın kı zı nın 
kı zı Üma me’yi ça ğı rıp “Ey kı zım! Bu nu sen ta kın!” bu yur du.( 522)

Er kek le re yal nız gü müş yü zü ğün he lâl ol du ğu ve al tın, de mir ve 
sa rı pi rinç ten yü zük tak ma nın ha ram ol du ğu nu, Pey gam be ri miz bil-
di r miş tir. Ken di si de, ve fât edin ce ye ka dar, yal nız gü müş yü zük kul-
lan dı. Resûlul lah yü zü ğü nü sağ eli ne ta kar dı. Sol eli ne de tak tı ğı 
gö rül müş tür. Sağ ele de, sol ele de tak mak ca iz dir. Kü çük par ma-
ğa ve ya ya nın da ki par ma ğa ta kı lır. Bay ram lar da her ke sin tak ma sı 
müs te hab dır. Gös te riş için, öğün mek için tak mak ha ram dır.

Bir gün, Nu’mân bin Be şîr, Resûlul la hın ya nı na gel di. Par ma-
ğın da al tın yü zük var dı. “Cen ne te gir me den ön ce, ni çin Cen-
net zî ne ti ni kul lan mış sın?” bu yur du. De mir yü zük kul lan ma ya 
baş la dı. Bu nu gö rün ce, “Ni çin Ce hen nem eş ya sı ta şı yor sun?” 
bu yur du. Bu nu da çı kar dı. Bronz, ya ni tunç dan yü zük tak tı. Bu nu 
gö rün ce, “Ni çin sen de put ko ku su du yu yo rum?” bu yur du. “Na-
sıl yü zük kul la na yım, ya Resûlal lah” de di. “Gü müş yü zük ta ka bi-
lir sin. Ağır lı ğı da bir mis kâ li (4.8 gr) geç me sin ve sağ eli ne 
tak!” bu yur du. Amr ib ni Şu’âyb di yor ki; Resûlul lah, al tın ve de mir 
yü zük le ri çı kar tır, gü müş yü zük le re mâ ni ol maz dı. 

Pey gam be ri miz (aleyhisselam), Acem şahı na, Rûm kay se ri ne ve 
Ha beş Ne ca şi si ne mek tup yaz dır mak is te di ği za man,“Ya Resûlal-
lah! On lar, bir mek tu bu, mü hür lü ol ma dık ça oku maz lar!” de nil miş ti.

Bu nun üze ri ne Pey gam be ri miz (sallallahü aleyhi ve sellem) gü-
müş ten bir yü zük aldı ka şı na üç sa tır üze ri ne: “Mu ham medün 
Resûlul lah” nakş edil miş ti. Mü hür yü zük te ki ya zı, aşa ğı dan yu ka-
rı ya doğ ru “Mu ham med” bir sa tır, “Resûl” bir sa tır, “Al lah” bir sa tır 
ol mak üz re, üç sa tır ha lin de idi. Pey gam be ri mi zin gü müş yü zü ğün-
de ki taş, Ha beş ta şı idi.( 523) Bu gü müş yü zü ğün ka şı nı n gü müş ten 
ol du ğu da, ri vâyet edi lir.

Amr bin Sa id, Pey gam be ri mi zin ya nı na gel miş ti. Pey gam be ri-
miz, onun par ma ğın da ki yü zü ğü gö rün ce “Ne dir bu elin de ki yü-
zük?” di ye sor du. Amr bin Sa id “Ya Resûlal lah! Bu, bir halka dır. 
Ben yap tım.” de di. Pey gam be ri miz “Onun nak şı ne dir?” di ye sor-

522) Ebû Dâvûd, “Hâtim”, 8; İbni Mâce, “Libas”, 40; Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, VI, 
119; Beyhekî, es-Sünen, II, 407; Tirmizî, Şemâil-i Şerîf, s, 121.

523) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 471, 473; Tirmizî, Şemâil-i Şerîf, s, 123; Süyutî, Evsaf-
un Nebî, s, 74.
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du. Amr bin Sa id “Mu ham medün ’Resûlul lah” de di. Pey gam be ri miz 
“Ba ka yım ona?” bu yur du. Onu, alıp şahsî müh rü ola rak kul lan dı 
ve baş ka la rı nı, yü zük le ri ne Mu ham med’ür’Resûlul lah ke li me le ri ni 
nakş et mek ten men et ti.( 524) 

Pey gam be ri miz, onun kaş lı ta ra fı nı, avu cu nun içi ne doğ ru çe-
vi rir, ge ti rir di. Pey gam be ri miz, he lâ ya gi re ce ği za man, yü zü ğü nü, 
par ma ğın dan çı ka rır dı. Pey gam be ri mi zin mü hür yü zü ğü nü, vefâtın-
dan son ra Hazret-i Ebû Be kr, on dan son ra Hazret-i Ömer, Hazret-i 
Ömer ’den son ra da, Hazret-i Os man par ma ğı na tak mış tır.

Hazret-i Os man, ha li fe iken, bir gün Eris ku yu su nun ba şın da 
otur du ğu sı ra da par ma ğın dan çı kar mış, elin de evi rip çe vi rir ken, ku-
yu ya dü şür müş tür. Ku yu nun bü tün su yu çek ti ril di ği, üç gün gi di lip 
ge li nip aran dı ğı hal de, bu mübârek yü zük bu lu na ma mış, ku yu nun 
için de yok olup git miş tir.( 525)

YATAĞI
Pey gam be ri mi zin (sallallahü aleyhi ve sellem)in üze rin de ya-

tıp uyu du ğu ya ta ğın yü zü, de ri den di. İçi, hur ma li fi dol du rul muş tu. 
Pey gam be ri mi zin ba şı nın al tı na koy du ğu yas tı ğı nın da, yü zü de ri-
den olup içi, hur ma li fi dol du rul muş tu. 

Hazret-i Âi şe vâli de miz an la tır: “Ya nı ma En sar kabîle sin den bir 
ka dın gel di. Resûlal lah (aleyhisselâmın) dö şe ği ni gö rün ce, gi dip 
içi yün dol du rul muş bir ya tak gön der di. Resûlal lah (aleyhisselâm), 
ya nı ma ge lip “Ne dir bu?” di ye sor du. “Ya Resûlal lah! En sar dan 
fi lan ca ka dın, ya nı ma gel miş ti. Dö şe ği ni gö rün ce, gi dip bu nu, sa-
na gön der di.” de dim. “Bu nu he men ona ge ri çe vir!” bu yur du. 
Fa kat, ben, ge ri çe vir me dim. Onun evim de bu lun ma sı ho şu ma git-
miş ti. Resûlal lah (aleyhisselâm,) bu sö zü nü, üç ker re tek rar la dı. So-
nun da “Val la hi ey Âi şe! İs te sey dim, Al lah, al tın ve gü müş 
dağ la rı nı be nim ya nım da yü rü tür dü!” bu yur du.( 526) 

Pey gam ber aleyhisselâmın min de ri de, iki aba dan iba ret ti. Bir 
ge ce, ya nı ma gel di ği za man, bu aba yı kat la yıp da ralt mış idim. Onun 

524) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 474.

525) Buhârî, “Libas”, 50; Nesâî, “Ziynet”, 82; Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, II, 22; İbni 
Sa’d,  et-Tabakât, I, 476-477; Beyhekî, es-Sünen, II, 239; Heysemî, Mecmâ’uz-
Zevâid, V, 184; Süyutî, Evsaf-un Nebî, s, 75.

526) İbni Sa’d, et-Tabakât, I, 465.



532

üze rin de uyu du. Son ra “Ey Âi şe! Bu ge ce ki yatak, ne için her 
za man ki gi bi de ğil di?” di ye sor du. “Ya Resûlal lah! Onu, se nin 
için kat la yıp da ralt tım.” de dim. “Sen, onu, es ki ha li ne çe vir!” 
bu yur du.( 527) Yi ne Hazret-i Âi şe an la tır: “Ku rey şi le re, Mek ke ’de se rir 
üze rin de uyu mak tan da ha hoş bir şey yok tu. Resûl (aleyhisselâm,) 
Medîne’ye gel di ği ve Ebû Ey yub’un evi ne in di ği za man, ona “Ey 
Ebû Ey yub! Si zin bir se ri ri niz yok mu?” di ye sor du. Ebû Ey yub 
da “Yok” de di.

En sar dan Sa’d bin Zü ra re, bu nu, ha ber alın ca, Resûlul la ha, di rek-
le ri saç ağa cın dan ya pıl mış, üze ri ke ten lif e do kun muş ha sır la kap lı 
bir se rir gön der di. Resûlul lah, evi ne ta şı nın ca ya ka dar, onun üze rin-
de uyu muş tu. Vefâtı na ka dar da, onun üze rin de uyu du.” Resûlul lah 
(aleyhisselâm,) yı ka nıp ke fen len di ği za man, bu se ririn üze ri ne ko nu-
la rak ce na ze na ma zı kı lın dı.  Halk, ölü le ri ni ta şı mak üze re, onu biz-
den is ter ler ve onun la te ber rük eder ler di. Ebû Be kr’in, Ömer’in ce na-
ze si de, onun üze rin de ta şın mış tı.” Hazret-i Âi şe der ki “Resûlal lah 
(aleyhisselâmın) bir ha sırı var dı ki, ge ce le yin onun üze rin de na maz 
kı lar, gün dü zün de, se rip üze rin de halk ile otu rur du.”( 528)

Ab dul lah bin Mes’ud an la tır: “Kâinâtın efen di si, bir ha sı rın üze-
rin de ya tıp uyu muş ve ha sır, böğ rün de iz yap mış tı. Uya nın ca, böğ-
rü nü oğuş tur dum. “Anam-babam, sa na fe dâ ol sun ya Resûlal lah! 
Keş ke bi ze bil dir sey din de, ha sı rın üze ri ne, on dan ko ru ya cak, se nin 
için bir şey ser sey dik?” de dim. Kâinâtın efen di si (sallallahü aleyhi 
ve sellem) “Dün ya ya âid şey ler, be nim ne me ge rek? Be nim, dün-
ya ile olan mi sâ lim, hâ lim; bir ağa cın al tın da bi raz göl ge len dik ten 
son ra onu bı ra ka rak yo lu na de vam eden bir sü va ri nin mi sâ li, hâ li 
gi bi dir!” bu yur du.”

ÂSÂ SI 
Pey gam ber efen di miz (sallallahü aleyhi ve sellem) Cu ma gün le ri 

hut be irad eder ken, âsâya ve ya bir yaya; se fer de de, yaya da ya nır dı. 
Pey gam be ri miz, âsâya da yan ma nın, Pey gam ber ah la kın dan ol du-
ğu nu söy ler, ken di si, âsâya da ya nır ve âsâya da yan ma yı da tav si ye 
bu yu rur du. Mu avi ye bin Ebi Süf yan’ın ha li fe li ği sı ra sın da, Pey gam-
be ri mi zin âsâsı, Sa’dül’Ka ra z’ın ya nın da bu lu nu yor du. Mu avi ye bin 

527) İbni Sa’d, et-Tabakât, I, 465.

528) İbni Sa’d, et-Tabakât, I, 468.
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Ebi Süf yan, hic re tin el lin ci yı lın da hac ca gitmiştik. Pey gam be ri mi-
zin mes ci din de ki min beri sök tü rüp Şam’a nakl et mek is te di. 

Ayrıca Sa’dül’Ka raz’ın ya nın da bu lu nan âsâyı da is tet ti. Ca bir bin 
Ab dul lah ile Ebû Hü rey re gi dip ona “Ey Mü’min ler emi ri! Resûlal-
lah (aleyhisselâmın) min be ri nin, ko nul muş ol du ğu yer den sö kü lüp 
gö tü rül me si de, âsâsı nın Şam’a nakl edil me si de, doğ ru ol maz!” 
de di ler. Bu nun üze ri ne, Hazret-i Mu avi ye, on la rı bı ra kıp özür di le-
di. Ab dul lah bin Üneys’i, Pey gam be ri miz, mes cid den evi ne gö tü-
rüp ona bir âsâ ver di ve “Bu âsâ yı ya nın da sak la ey Ab dul lah bin 
Üneys!” bu yur du.

Ab dul lah bin Üneys, o âsâ ile hal kın ya nı na va rın ca, ken-
di si ne “Ne dir bu âsâ?” di ye sor du lar. O da “Bu nu, ba na, Resûl 
(aleyhisselâm) ver di ve ya nım da sak la ma mı emret ti.” de di. Ab dul-
lah bin Üneys’e “Resûl (aleyhisselâmın) ya nı na dön sen de, bu nu 
sa na ne için ver di ği ni sorsan!” de di ler. Bu nun üze ri ne, Ab dul lah bin 
Üneys, Pey gam be ri mi zin ya nı na dö nüp “Ya Resûlal lah! Bu âsâ’yı 
ba na ne için ver din?” di ye sor du. Pey gam be ri miz “Bu Kıy amet 
gü nü, ara mız da bir alâ met tir! O za man Cen net te in san la rın, 
âsâya da ya nan la rı, pek az dır! Sen, bu na Cen net te da ya nır-
sın!” bu yur du. 

Ab dul lah bin Üneys, onu, kı lı cı ile bir lik te bu lun du rup ya nın dan hiç 
ayır ma dı. Ölüm dö şe ği ne düş tü ğü za man da onu ke fe ni nin içi ne koy-
ma la rı nı ve ken di siyle bir lik te göm me le ri ni ev hal kı na va siy yet et ti. 
Be de ni ile ke fe ni ara sı na ko nu lup ken di si nin va si ye ti, ye ri ne ge ti ril di.

YANINDA TA ŞI DI ĞI ŞEYLER
Pey gam ber efen di mi z (sallallahü aleyhi ve sellem)in bir ar şın 

bo yun da ve ya bi raz da ha uzun bir mıh ceni var dı. Mıh cen, ucu eğ-
ri değ ne ğe de nir. Pey gam be ri miz, Ha ce rü les ved’i, uzak tan onun la 
işa ret ede rek selamlardı. Pey gam be ri miz, de ve ye bin di ği za man, 
onu, önü ne asar dı. Efen di mi zin, Ur cun di ye anı lan bir de mıh sar rası 
var dı. Pey gam be ri miz, Ba ki ’ül  Gar kad’a gi der ken, onu, ya nın da bu-
lun du rur, ona da ya nır, otu rur ken onu, elin de evi rir çe vi rir di.

Pey gam be ri mi zin, elin de bu mıh sar ra sı bu lun du ğu hal de, hut be 
irad bu yur du ğu da olur du. Pey gam be ri mi zin, dağ ağaç la rın dan ke-
sil miş, Mem şuk adıy la anı lan bir de ka dibi (değ ne ği) var dı. Hazret-i 
Os man, Pey gam be ri mi zin ka dibi, elin de bu lun du ğu ve min ber de 
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hut be irad et ti ği sı ra da, Cah cah bin Sa id ve ya Cah cah bin Kays, 
va rıp Hazret-i Os man’ın elin den ka dibi aldı ve di zi ne dayanarak bü-
küp, kı rdı. Halk, Cah cah’a ba ğı rdılar. Hazret-i Os man, min ber den 
inip evi ne gitti. Bu nun üze ri ne, Al lahü teâla, Cah cah’ın eli ne ve-
ya di zi ne eki le (ka şın tı) has ta lı ğı ve rdi. Cah cah, Hazret-i Os man’ın 
şehâdetin den son ra bir yı la var ma dan, ka şı na ka şı na öldü. 

Hazret-i Âi şe “Gazâ lar için Resûlal lah (aleyhisselâmın) gül ya-
ğı nı, ta ra ğı nı, ay na sı nı, iki ma kas’ını, sür me dan lı ğı nı ve mis vakini 
ha zır lar dım.” bu yur du. Yi ne Hazret-i Âi şe vâli de miz; “Se fer de ve 
ha zar da, Resûlal lah (aleyhisselâmın) ye di şe yi (1. Gül ya ğı şişe si, 2. 
Ta ra ğı, 3. Ay nayı, 4. Sür me dan lı ğı, 5. Mis vaki, 6. İki ma kası, 7. Saç 
ayır ma ke mi ği ni) bı rak tı ğı ol maz dı.” de miş tir.( 529)

KI LIÇ LA RI 
Pey gam be ri mi z (sallallahü aleyhi ve sellem)in do kuz kı lı cı var dı. 

Bunların bazıları şunlardır:

Me’sur: Bu kılıç babasından kaldı. Peygamberimizin Medîni’ye 
hicreti sırasında yanında bulunuyordu. ( 530) 

Abd: Bu kı lı cı, Pey gam be ri mi ze, Sa’d bin Uba de he di ye et miş, 
Pey gam be ri miz, Be dir sa va şı na gi der ken, ya nın da gö tür müş tü. 

Zül fikâr: Ku reyş müş rik le rin den Mü neb bih bin Hac cac’ın ve ya 
As bin Mü neb bih’in kı lı cı olup Be dir sa va şın da ga nîmet ola rak kal-
mış tı. Sır tın da birta kım ge dik ler bu lun du ğu için Zül fikâr de nil miş ti. 
Pey gam be ri miz (aleyhisselam)ın Zül fikâr’ı, Hazret-i Ali’ye he di ye 
et ti. Kab za sı nın ba şı, ba ğı nın hal ka la rı ve zin cir le ri gü müş ten di.( 531)

Pey gam be ri mi z (sallallahü aleyhi ve sellem)in vefâtın dan son ra 
Hazret-i Ab bas, Hazret-i Ebû Be kr’e baş vu rup Zül fikâr’ı, Hazret-i 
Ali’den al mak is te di ği za man, Hazret-i Ebû Be kr; “Ben, bu kı lı cı, 
hep Onun elin de gör düm. Ken di sin den, bu nu çe kip al ma yı hoş bul-
mam!” de di. Hazret-i Ab bas da, onu, Hazret-i Ali’ye bı rak tı. 

Resûlul lah efen di mi zin mız rak la rı da şun lar dı: Pey gam be ri mize, 

529) İbni Sa’d, et-Tabakât, I, 484.

530) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 484; Tirmizî, Şemâil-i Şerîf, s, 135, Kastalânî, 
Mevâhib-i Ledünniyye, s, 245.

531) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 484; Kastalânî, Mevâhib-i Ledünniyye, s, 245; Süyutî, 
Evsaf-un Nebî, s, 76.
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Benî Kaynuka Ya hu di le rin den üç mız rak ga nîmet ola rak kal mış tı. 
Birisinin ismi Müs vi di ğe ri nin ise Müs na idi. 

Pey gam be ri mi zin, Bey za di ye anı lan bü yük bir har be si ile Ane-
ze di ye anı lan mız rak tan kü çük bir har be si de var dı. Nab’a di ye de 
anı lan bu har beyi, Ha beş Ne ca şi si, Zu beyr bin Av vam’a ver miş ti. 
Pey gam be ri miz, Hay ber sa va şın dan dö ner ken onu, Zü beyr bin Av-
vam’dan al dı. 

Ha beş Ne ca şi si Es ha me, Pey gam be ri mi ze üç Ane ze (mız rak) 
gön der miş ti. Pey gam be ri miz, on lar dan bi ri ni ken di si için alı ko yup 
ikin ci si ni Hazret-i Ali’ye, üçün cü sü nü de, Hazret-i Ömer’e ver miş ti. 

Bi lal-i Ha be şi, Pey gam be ri mi zin Ane ze si ni, Ra ma zan ve Kur ban 
bay ram la rın da Na maz gâ ha ka dar Pey gam be ri mi zin önün de ta şı yıp 
ora da Pey gam be ri mi zin önü ne di ker di. Pey gam be ri miz de bay ram 
na ma zı nı, ona doğ ru yö ne le rek kıl dı rır dı.

Pey gam be ri mi zin vefâtın dan son ra, Bi lal-i Ha be şi, bu Ane ze yi, 
bay ram lar da Hazret-i Ebû Be kr’in önün de ta şı yıp Na maz gâh ta önü-
ne di ker di. Hazret-i Ebû Be kr ’den son ra Hazret-i Ömer ve On dan 
son ra da, Hazret-i Os man dev rin de bu va zi fe Mü ez zin Sa’d’ül’Ka-
raz ta ra fın dan ay nı şe kil de ya pıl dı. Medîne vâli le ri za man la rın da da 
böy le ya pıl ma ya de vam edil di.

YAY LA RI, KAL KAN LA RI 
Pey gam be ri mi z (sallallahü aleyhi ve sellem)in al tı yay’ı var dı. 

Bun lar dan: Rev ha, Bey za, Şaf ra di ye anı lan üç yay, Benî Kaynukâ 
Ya hu di le rin den ga nîmet kal mış tı. Saf ra ya yı, neb ağa cın dan ya pıl-
mış tı.( 532) Ke tum is min de ki yay da, neb ağa cın dan ya pıl mış olup 
Uhud sa va şın da kı rıl mış, kı rık ola rak Ka ta de bin Nu man al mış tı. Ay-
rı ca Se ded, Zev ra ad la rın da yay la rı var dı. ( 533)

Pey gam be ri mi zin üç kal kanı var dı: 

Ze luk, üze rin de koç ba şı sûre ti bu lu nan kal kan. Bu kal kan, Pey-
gam be ri mi ze he di ye edil miş ti. Fa kat, Pey gam be ri miz, onun re sim-
li olu şun dan do la yı hoş lan ma mış tı. Sa ba ha çık tı ğı za man, Al lahü 
teâla, o sûre ti, kal kan dan gi der miş, yok et miş ti.( 534)

532) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 489; Kastalânî, Mevâhib-i Ledünniyye, s, 246.

533) Kastalânî, Mevâhib-i Ledünniyye, s, 246.

534) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 489.
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Pey gam be ri mi zin ye di ta ne zırh göm le ği var dı: Za tül fu dul, 
bu nu, Sa’d bin Uba de, Pey gam be ri mi ze, Be dir sa va şı na çı kar ken 
he di ye et miş ti.( 535) Sağ diy ye, Fıd da. Bu iki zırh göm lek de, Pey-
gam be ri mi zin, Benî Kaynukâ Ya hu di le rin den ga nîmet ola rak al dı ğı 
si lah lar ara sın da idi. Pey gam be ri miz, Uhud sa va şın da fu dul ile Fıd-
da’yı üst üs te giy miş ti.( 536)

Pey gam be ri mi zin zırh göm le ği nin göğ sün de ve ar ka sın da gü-
müş ten iki hal ka bu lu nu yor du. Sağ diy ye isim li zırh göm lek, 
Hazret-i Da vud (aley his se lâ m)ın, Ca lut ile çar pış mak üz re giy di ği 
ta ri hî zırh göm lek ti.

Resûlul la hın miğ fer le ri ise, bi rin ci si Mu vaş şah. Bu miğ fer, Benî 
Kaynukâ Ya hu di le rin den ga nîmet kal mış tı. Züssubuğ isimli miğfer 
ise, Peygamberimizin Uhud savaşında başına giydiği miğfer olup, 
halkalarından ikisi kırılıp Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sel-
lem)in yanaklarına batmıştı. Peygamberimiz, Mekke’yi fethe girer-
ken de miğferli idi. 

BAY RAK VE SAN CAK LA RI 
Pey gam ber efen di mi z (sallallahü aleyhi ve sellem)in  Bay ra ğı 

si yah, san ca ğı be yaz dı. Pey gam be ri mi zin bay ra ğı, Hazret-i Ali’nin 
ya nın da bu lu nur du. Pey gam be ri miz, Hay ber sa va şın da “Bay ra ğı, 
öy le bir ere ve re ce ğim ki, O, Al lah’ı ve Resûlü nü se ver, Al lah 
ve Resûlü de, Onu se ver!” bu yur muş ve Hazret-i Ali’yi ça ğı rıp 
bay ra ğı nı Ona ver miş ti.( 537)

Al lahü teâla bu sancakla, Hay ber’in fet hi ni, Hazret-i Ali’ye na sib 
et miş tir. Pey gam be ri mi zin San ca ğının üze rin de “La ilâhe il lal lah 
Mu ham med’ür Resûlul lah” ya zı lı idi. 

Pey gam be ri miz, Har rar se fe rin de Sa’d bin Ebi Vak kas için be yaz 
bir san cak bağ la mış tı.

Hazret-i Ali’yi Ye men’e gön de rir ken, Kar gı nın ba şı na bir sa rı ğı 
bağ la yıp “San cak böy le dir!” bu yur muş tur. San ca ğı, an cak or du 
ku man da nı tu tar ve ta şır dı.

535) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 487.

536) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 487; Tirmizî, Şemâil-i Şerîf, s, 138; Süyutî, Evsaf-un 
Nebî, s, 77.

537) İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 80; İbni Kesîr, es-Sire, III, 354.
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Eb va, Ved dan gazâ sın da Pey gam be ri mi zin be yaz san ca ğı nı 
Hazret-i Ham za, Bu vat gazâ sın da Sa’d bin Ebi Vak kas, Kürz bin 
Ca bir’ül’Fih ri  ve Hazret-i Ali, Zül’usey re gazâ sın da Hazret-i Ham za 
ta şı mış tır.

Pey gam be ri miz, Be dir gazâ sı na çı kar ken, be yaz san ca ğı nı 
Mus’ab bin Umeyr’e ver miş, Hazret-i Ali, Pey gam be ri mi zin önün de 
si yah bay ra ğı  Ukab ta şı mış tı.( 538)

Pey gam be ri mi zin be yaz san ca ğı, Benî Kaynukâ gazâ sın da 
Hazret-i Ham za, Kar ka ra tül küdr, Uhud, Bed rül mev’id ga zâ la rın da 
Hazret-i Ali, Hen dek gazâ sın da da, Zeyd bin Ha ri se ta ra fın dan ta-
şın mış tır. Pey gam be ri miz, Mek ke’yi de, be yaz san ca ğıy la gi dip fet-
het miş ti.

Te bük se fe rin de en bü yük san ca ğı nı Hazret-i Ebû Be kr’e ve en 
bü yük bay ra ğı nı da, Zü beyr bin Av vam’a ve rip ta şıt mış tır.

AT LA RI 
Sekb; Pey gam be ri mi z (sallallahü aleyhi ve sellem)in Medîne’de, 

Benî Fe za re ler den bir be de vi den on ukı ye gü mü şe sa tın al dı ğı, çöl 
hal kı nın Da ris, Pey gam be ri mi zin de, Sekb adı nı ver di ği ilk atı dır. 
Uhud sa va şın da ona bin miş ti.( 539) Sekb’in du da ğın da be yaz lık var dı. 
Üç aya ğı se ki li, sağ aya ğı se ki siz di. Sekb çok yü rü gen di. Gi der ken, 
su gi bi akar dı. 

Mür te ciz; ad lı atı nı Pey gam be ri miz, Benî Mür re ler den bir be-
de vi den sa tın al mış tı. Mür te ciz, gü zel, ahenk li ve şi ir söy ler gi bi 
kiş ner di.( 540)

Li zaz; isim li atı nı da Pey gam be ri mi ze, İs ken de ri ye kra lı Mu kav-
kıs, he di ye et miş ti. Li zaz, çok hız lı gi der di.( 541) 

Za rib; isim li atı, Pey gam be ri mi ze, Fer ve bin Umeyr’ül’ Cü za mi 
he di ye et miş ti. Za rib, çok güç lü ve da ya nık lı bir at tı.

La hif; (ve ya Lu hayf); bu atı, Pey gam be ri mi ze, Re bia bin Ebi Be-
ra’ül’Kel bi, he di ye et miş ti. La hif, uzun kuy ruk lu idi. Kuy ru ğu, ye ri 
sü pü rür dü. 

538) Taberânî, el-Mu’cemü’l Kebîr, I, 105, 120; İbni Kesîr, es-Sire, II, 388.

539) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 489.

540) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 490; Kastalânî, Mevâhib-i Ledünniyye, s, 247.

541) İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 490; Kastalânî, Mevâhib-i Ledünniyye, s, 247.
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Ya’sub; Pey gam be ri mi zin, at la rı nın en iyi si idi. 

Mü ra vıh; ya rış atı olup Ubeyd bin Ya sir, onu, Pey gam be ri mi ze, 
Te bük’te he di ye et miş ti. Mü ra vıh, yel gi bi hız lı ko şar dı.

Mir vah; Hic re tin onun cu yı lın da Medîne’ye ge len Benî Re ha 
tem sil ci le ri, Mir va hı, Pey gam be ri mi ze he di ye et miş ler di. Mir vah, 
Pey gam be ri mi zin önün de üze ri ne bi ni lip yü rü tül dü ğü za man, Pey-
gam be ri mi zin pek ho şu na git miş ti.

Verd; bu atı, Pey gam be ri mi ze, Te mim-i Da ri, he di ye et miş ti. 
Verd’in ren gi, do rum su idi. Pey gam be ri miz, onu, Hazret-i Ömer’e 
ver di. Hazret-i Ömer de, Verd’in üze rin de, Al lah yo lun da sa vaş tı. 
Pey gam be ri miz, at la rın dan üçü nü, ya rı şa so kar dı. Za rib’in sü va ri si, 
Sehl bin Sa’d, Li zaz’ın sü va ri si de, Ebû Üseyd’üs’Sa idi idi. Li zaz, en 
ön de, Za rib, onun ar ka sın da, Sekb de, Za rib’in ar ka sın da gi der di.

Resûlul la h (aleyhisselam)ın mer kep ve ka tı rı da var dı. İs ken de-
ri ye kra lı Mu kav kıs, Pey gam be ri mi ze, boz bir ka tır la boz bir mer kep 
he di ye et miş ti. Ka tır, dül dül, mer kep de ya fur ve ya ufeyr adıy la 
anı lır dı. İs lam ’da ilk gö rü len ak ka tır, Dül dül ol muş tur. Pey gam be ri-
mi zin, Hay ber sa va şın da bi ni ti, bu boz ka tı rı, Hu neyn sa va şın da ise 
di ğer boz ka tı rı idi. 

Pey gam be ri miz, Ve da Hac cın dan dön dü ğü za man, Ya fur öl müş 
Dül dül ise, Pey gam be ri mi zin vefâtın dan son ra Hazret-i Ali’ye kal-
mış tı. Şeha de ti ne ka dar Hazret-i Ali, son ra Hazret-i Ha san, son ra 
Hazret-i Hü se yin, da ha son ra da, Hazret-i Mu ham med bin Ha ne fiy-
ye ona bin di. Dül dül, Hazret-i Mu avi ye dev ri ne ka dar ya şa dı. 

DE VE LE Rİ 
Kus va; Pey gam be ri mi z (sallallahü aleyhi ve sellem)in ced’a ve 

ad ba ad la riy le de anı lan bu de ve si, Benî Ku şayr bin Ka’b bin Re bia 
bin Âmir le rin ve ya Hu reyş bin Ka’bla rın hay van la rın dan olup Hazret-i 
Ebû Be kr, onu, dört yüz dir he me sa tın al mış ve ay nı be del le Pey-
gam be ri mi ze de vir et miş ti. Hazret-i Ebû Be kr’in, bu nu Pey gam-
be ri mi ze ba ğış la dı ğı da ri vâyet edi lir. Pey gam be ri miz, Medîne’ye 
Kus va’nın üze rin de hic ret et ti. Hu dey bi ye Um re si ne, onun üze rin de 
git ti. Mek ke’yi de, onun üze rin de fe thet ti. Pey gam be ri miz, Kus va’yı 
ya rış tı rır, hiç bir de ve, onu ge çe mez di. 

Pey gam be ri miz, Ve da hac cın da Ara fat hut be si ni, Kus va’nın 
üze rin de irad bu yur muş tur. Kus va, Hazret-i Ebû Be kr’in ha li fe li ği 
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za ma nın da Ba ki kab ris ta nı na bı ra kıl dı. Ora da, ken di ha lin de ya yı la 
ya yı la öl dü.( 542)

Ebû Cehil ’den ga nîmet alı nan de ve; Pey gam be ri miz, Be dir’de 
Ebû Cehl’in meş hur de ve si ni de, baş ku man dan hak kı ola rak al mış-
tı. Hu dey bi ye Um re si ne ka dar bu de ve üze rin de de, gazâ ya çı kar-
dı. Ona, um re için kur ban lık ni şa nı vur du. Müş rik ler, yüz de ve ve rip 
onu al mak is te di ler. Pey gam be ri miz “Eğer, kur ban lık di ye ayı rıp 
be lir le me miş ol say dık, di le ği ni zi ye ri ne ge ti rir dim.” bu yur du.

Sağ mal de ve ler: Pey gam be ri mi zin Zül cedr ve Cem ma ot la ğın-
da ya yı lan; Han na, Sem ra, Ureys, Sa’diy ye, Be gum, Ye si re, 
Deb ba ad la rıyla anı lan ye di sağ mal de ve si olup Pey gam be ri mi zin 
ev hal kı, on la rın her ge ce ge ti ri len iki kır ba do lu su süt le ri  ile ge çi-
nir ler di.( 543) Pey gam be ri mi zin vefâtı sı ra sın da bun lar dan hiçbi ri kal-
ma mış tı.

HÂ NE-İ SA ÂDET LE Rİ (EVLERİ)
Pey gam be ri miz (sallallahü aleyhi ve sellem) Medîne’de Mes ci-

di ni yap tır dı ğı za man, Mes cid’in ya nı na, ker piç ten iki oda da, ila-
ve etirmişti ve üzer le ri ni hur ma kü tü ğü ve dal la rı ile ört tür müş tü. 
Hazret-i Âi şe’nin oda sı nın ka pı sı, Mes cid’e gi den yo la doğ ru idi. 
Hazret-i Sev de için ya pı lan oda nın ka pı sı da, Mes cid’in üçün cü ka-
pı sı olan Âl-i Os man ka pı sı na doğ ru idi.

Pey gam be ri miz, baş ka zev ce ler alın ca, son ra dan, oda  sa yı sı 
art tı ve bun lar da, Hazret-i Âi şe’nin oda sıyla Kıb le ara sın da, ya ni 
Mes cid’in do ğu su na dü şen kıs mın da ya pıl dı. Oda larının bâzı sı ker-
piç ten, bâzı sı da, taş tan dı. Bâzı sı hur ma dal la rın dan (Bağ dad tar-
zın da) ya pı la rak üzer le ri ça mur harç la sı van mış ve hur ma dal la rıyla 
da, ta van lan mış tı.

İmâm-ı Bu ha rî’nin bil dir di ği ne gö re de Resûlul lah (sallallahü 
aleyhi ve sellem)in evi nin ka pı sı hal ka sız olup yay ucu ile ça lı nır dı. 
Mu ham med bin Hi lal ile Ata ül Ho ra sânî de, Pey gam be ri mi zin zev-
ce le ri nin oda la rı nı gör müş ler, on la rın, hur ma dal la rın dan ya pıl mış ve 
ka pı ola rak si yah kıl dan pa las per de ler bu lun du ğunu bil dir miş ler dir.

Hazret-i Sev de, oda sı nı Hazret-i Âi şe’ye va si yet et miş, Hazret-i 

542) İbni Sa’d, et-Tabakât, I, 492-493.

543) İbni Sa’d, et-Tabakât, I, 494.
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Sa fiy ye’nin oda sı nı da vefâtı na ka dar için de otur mak şar tıyla ve lî-
le ri, yüz sek sen ve ya iki yüz bin dir he me Mu avi ye bin Ebi Süf yan’a 
sat mış lar dır.

Ha li fe Ab dul me lik’in, Pey gam be ri mi zin zev ce le ri ne aid oda-
la rın is tim lak edi le rek Mes ci de ka tıl ma la rı hak kın da ki ya zı sı ge lip 
Medîne’de okun du ğu gün, bir çok kim se ler göz le ri nin ya şı nı tu ta-
ma mış Medîne li ler, Pey gam be ri mi zin vefât et ti ği gün gi bi, ağ laş-
mış lar dı.( 544)

Sa id bin Mü sey yeb de “Val la hi, on la rın, ol duk la rı hal üze re bı ra-
kıl ma la rı nı, ne ka dar ar zu eder dim! Medîne li ler den ye ni ye ti şen ler 
ve Medîne’ye dı şa rı dan ge len ler, Resûlal lah (aleyhisselâmın) ha ya-
tın da ne ile ye tin di ği ni gö rür ler de, in san lar, çok mal la rı nın ol ma-
sı na ve bu nun la övün me ye rağ bet et mez ler di.” di ye rek bu yol da ki 
üzün tü sü nü açık la mış tır.

VAK FET Tİ Ğİ MÜLK LER 
İs lam da ilk vakıf, Uhud’da şe hid dü şen Ya hu di alimlerinden ve 

zen gin le rin den Mu hay rık’ın, Pey gam be ri mi ze teslîm edil me si ni va-
siy yet ve Pey gam be ri mi zin de, teslîm alıp vakfet ti ği: Mi seb, Sa fi ye, 
De lal, Hüs na, Bür ka, A’vaf, Meş re be ad la rıy le anı lan ye di bah çe ve 
bos tan dı.( 545)

Pey gam be ri mi z (sallallahü aleyhi ve sellem)in Medîne’de ki 
vakıf a rı, umu mi yet le Mu hay rık’ın mal la rın dan dır. İbn-i Hu meyd der 
ki; “Ha li fe Ömer bin Ab dul’aziz, Mu hay rık’ın vakıf hur ma lık la rın dan 
hur ma ge ti ril me si ni is te miş ti. Bir ta bak için de ge ti ril di.

Ömer bin Ab du la ziz “Ebû Be kr bin Hazm, ba na; Bu hur ma, 
Resûlal lah (aleyhisselâm)ın dev rin den kal ma hur ma ağa cın dan-
dır ve Resûl aleyhisselâm, on dan yer di.” di ye bil dir di de yin ce “Ey 
Mü’min lerin Emiri! Bu nu, ara mız da bö lüş tür!” de dim. Bö lüş tür-
dü. Her bi ri mi ze, do ku zar hur ma düş tü. Ömer bin Ab du la ziz “Ben, 
Medîne vâli si ola rak o hur ma lı ğa gir di ğim za man, o hur ma ağa cı nın 
hu rma sın dan ye mi ş ve onun ka dar ne fis ve tat lı bir hur ma gör me-
mi şim dir!” de di.” Amr bin Muhâcir der ki “Resûl (aleyhisselâmın) 
eşyası, Ömer bin Ab du la ziz’in ya nın da bir oda da bu lu nur, ken di si, 

544) İbni Sa’d, et-Tabakât, I, 499.

545) İbni Sa’d, et-Tabakât, I, 503.
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her gün ona ba kar dı. Ku rey şî ler den ge lip ya nın da top la nan la rı da, 
bu oda ya ko yar, son ra bu eşyalara yö ne le rek “İş te, Al lah’ın, si zi, 
ken di si i le şe ref en dir di ği Zât’ın mi râ sı!” der di. 

Bunlar: Bir adet hur ma yap rak la rıyla örül müş se rir, bir adet yü zü 
de ri, içi hur ma li fi dol du rul muş yüz yas tı ğı, bir adet bü yük çe ça nak, 
bir adet su bar da ğı, bir adet el bi se, bir adet el de ğir me ni, bir adet 
ok çan ta sı, bir adet ka di fe yor gan.

Bu yor gan da, Resûlul la hın ba şı nın sin miş bu lu nan te ri, misk ko-
ku sun dan da ha gü zel ko kar du rur du. Ömer bin Ab du la ziz, has ta lan-
dı ğı za man, onun su yu ile yı ka nır, iyi le şir di. 

Cânım kurban olsun senin yoluna, 

Adı güzel, kendi güzel Muhammed, 

Şefâat eylesin  kemter kuluna, 

Adı güzel, kendi güzel Muhammed 

 

Mü’min olanların çoktur cefâsı, 

Âhirette olur zevk u sefâsı, 

On sekiz bin âlemin Mustafâ’sı, 

Adı güzel, kendi güzel Muhammed 

 

Yedi kat gökleri seyrân eyleyen, 

Kürsünün üstünde cevlân eyleyen. 

Mi’râcında ümmetini dileyen, 

Adı güzel, kendi güzel Muhammed 

 

Yunus neyler iki cihânı sensiz,

Sen hak peygambersin şeksiz, gümânsız 

Sana uymayanlar gider imânsız, 

Adı güzel, kendi güzel Muhammed.

Yunus Emre
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İSLÂM DÎNİ
Al la hü te âlâ nın, Ceb râ il is min de ki me lek vâ sı ta sı ile sev gi li pey-

gam be ri Mu ham med (aley his se lâm)a gön der di ği, in san la rın, dün-
yâ da ve âhi ret te râ hat ve mes’ûd ol ma la rı nı sağ lı yan, usûl ve kâ ide-
ler dir. Bü tün üs tün lük ler, fay da lı şey ler, İs lâ mi yet’in için de dir. Es ki 
din le rin, gö rü nür-gö rün mez bü tün iyi lik le ri ni, İs lâ mi yet ken din de 
top la mış tır. Bü tün sa âdet ler, mu vaf a ki yet ler on da dır. Ya nıl ma yan, 
şa şır ma yan akıl la rın ka bûl ede ce ği esâs lar dan ve ah lâk tan iba ret tir.

Ya ra tı lı şın da ku sur suz olan lar, onu red det mez ve nef ret et mez ler. 
İs lâ mi yet’in için de hiçbir za rar, dı şın da da hiçbir men fâ at yok tur ve 
ola maz. İs lâ mi yet’in hâ ri cin de bir men fâ at dü şün mek, se râb dan içe-
cek bek le mek gi bi dir. İs lâ mi yet, mem le ket le ri îmâr, in san la rı ter fîh 
et me yi, re fâ ha ka vuş tur ma yı em rey le mek te, Al la hü te âlâ nın emir le-
ri ne say gı gös ter me yi ve mah lûk la ra mer ha me ti is te mek te dir.

Îs lâ mi yet; zi râ ati, ti câ re ti ve san’atı, ka t’i ola rak emreder. İl me, 
fen ne, tek ni ğe, en düst ri ye, lâ yık ol du ğu üze re ehem mi yet ve rir. 
İn san la rın yar dım laş ma sı nı, bir bir le ri ne hiz met et me si ni ehem-
mi yet le is te mek te dir. Ken di ida re si al tın da bu lu nan in san la rın, 
ev lâ dın, ai le nin ve mil let le rin hak la rı nı ve idâ re le ri ni öğ ret mek te; 
di ri le re, geç miş le re, ge le cek le re kar şı bir hak ve mes’ûli yet gö zet-
mek te dir. Se âdet-i dâ reyn yâ ni dün yâ ve âhiret sa âde ti ni ken di-
sin de top la mış tır.

İs lâ mi yet, in san la rın rû hî ve mad dî re fa hı nı en mü kem mel şe-
kil de te’min ede cek pren sipler ge tir miş tir. İn san hak ve va zi fe le ri ni 
en ge niş şe kil de dü zen le miş tir. Kı sa ca İs lâm dî ni nin; îmân, ibâ det, 
mü nâ ke hât, mu ame lât, ukû bat esâs la rı var dır.

ÎMÂN
Re sûl-i ek rem (sal lal la hü aley hi ve sel lem) efen di mi zin, Al la hü 

te âlâ nın pey gambe ri ol du ğu nu ve O’nun ta ra fın dan se çil miş, ha ber 
ve ri ci ne bî ol du ğu nu doğ ru bil mek, inana rak söy le mek, O’nun, Al-
la hü te âlâ ta ra fın dan kı sa ca bil dir dik le ri ne kı sa ca, ge niş bil dir dik le-
ri ne et râf ı ca inan mak ve gü cü yet tik çe Ke li me-i şe hâ de ti dil ile de 
söy le mek tir. Kuvvet li îmân şöy le dir ki; ate şin yak tı ğı na, yı la nın ze-
hir le yip öl dür dü ğü ne ya kîn üze re ina nıp kaç tı ğı gi bi, gö nül den tam 
ola rak Al la hü te âlâ yı ve sı fat la rı nı bü yük bi le rek, O’nun rı zâ sı na ve 
ce mâ li ne koş mak, ga za bın dan, ce lâ le tin den kaç mak ve îmâ nı, mer-
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mer üze ri ne ya zı lan ya zı gi bi sağ lam ola rak gön lü ne yer leş tir mek tir.

Mut la ka inan ma mız lâ zım ge len îmâ nın al tı şar tı var dır: Bi-
rin ci si; Al la hü te âlâ nın vâ cib-ül-vü cûd ve ha kî kî mâ bud ve bü tün 
var lık la rın ya ra tı cı sı ol du ğu na inan mak tır. Dün yâ ve âhi ret âle min de 
bu lu nan her şe yi, mad de siz, za mân sız ve ben zer siz ola rak yok tan 
var eden, an cak Al la hü te âlâ dır di ye ke sin inan mak tır. Her var lı ğın 
ya ra ta nı, sâ hi bi, hâ ki mi O’dur. O’nun hâ ki mi, âmi ri, üs tü nü yok tur 
di ye rek inanmak lâ zım dır. Her üs tün lük, her ke mâl sı fat, O’nun dur. 
O’nda, hiçbir ku sur, hiçbir nok san sı fat yok tur. Di le di ği ni ya pa bi lir. 
Yap tık la rı, ken di ne ve ya baş ka sı na fay da lı ol mak için de ğil dir. Bir 
kar şı lık için yap maz. Bu nun la be râ ber, her işin de, hik met ler, fay da-
lar, lü tuf ar, ih sân lar var dır.

Kul la rı na iyi ola nı, ya rar ola nı ver me ye, ki mi si ne se vâb, ki mi si ne 
azâb yap ma ya mecbur de ğil dir. Âsî le rin, gü nah iş le yen le rin hep si-
ni Cen net’e koy sa, fad lı na, ih sâ nı na ya kı şır. İtâ at, ibâ det eden le rin 
hep si ni Ce hen nem’e at sa, adâ le te mu hâ lif ol maz. Fa kat, müs lü-
man la rı, ibâ det eden le ri Cen net’e so ka ca ğı nı, bun la ra, son suz nî-
met ler, iyi lik ler ve re ce ği ni, kâ fir le re ise, Ce hen nem’de son suz azâb 
ede ce ği ni di le miş ve bil dir miş tir. O, sö zün den dön mez. Bü tün can-
lı lar îmân et se, itâ at et se, O’na hiçbir fay da sı ol maz. Bü tün âlem 
kâ fir ol sa, az gın, taş kın ol sa, kar şı gel se, O’na hiçbir za rar ver mez. 
Şirk ten, kü für den baş ka, her han gi bü yük gü na hı iş le yip, tev be siz 
ölen kim se yi di ler se af e der. Kü çük gü nâh için di ler se azâb eder. 
Kâ fir, mür ted ola rak ölen le ri hiç af et me ye ce ği ni, bun la ra son suz, 
azâb ede ce ği ni bil dir miş tir.

Müs lü man ve ehl-i kıb le olup, ibâ det edip, fa kat, îti kâ dı Ehl-i 
sün net îti kâ dı na uy ma yan ve tev be et me den ölen kim se ye, Ce-
hen nem’de azâb ede cek ise de, böy le bid’at sâ hi bi müs lü man lar, 
Ce hen nem’de son suz kal ma ya cak tır.

Al la hü te âlâ yı, dün yâ da baş gö zü ile gör mek câ iz dir. Fa kat, kim-
se gör me miş tir. Kı yâ met gü nü, mah şer ye rin de kâ fir le re ve gü na hı 
olan mü’min le re, kahr ve ce lâl ile; sâ lih olan mü’min le re ise, lü-
tûf ve ce mâl ile gö rü ne cek tir. Mü’min ler, Cen net’te, ce mâl sı fa tı 
ile gö re cektir. Me lek ler ve ka dın lar da gö re cek tir. Kâ fir ler, bun dan 
mah rum ka la cak lar dır. Cin nî le rin de mah rum ka la cak la rı nı bil di ren 
ha ber kuv vet li dir.

Al la hü te âlâ üze rin den, ge ce gün düz ve za man geç me si, dü şü-
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nü le mez. Al la hü te âlâ da, hiçbir ba kım dan, hiçbir de ği şik lik ol ma ya-
ca ğı için, geç miş te, ge le cek te şöy le dir, böy le dir, de ne mez. Al la hü 
te âlâ, hiçbir şe ye hu lûl et mez. Hiçbir şey le bir leş mez. Al la hü te-
âlâ nın zıd dı, ter si, ben ze ri, or ta ğı, yar dım cı sı, ko ru yu cu su yok tur. 
Ana sı, ba ba sı, oğ lu, kı zı, eşi yok tur. Her za man, her kes ile hâ zır ve 
her şe yi mu hît ve nâ zır dır. Her ke se can da ma rın dan da ha ya kın dır. 
Fa kat, hâ zır ol ma sı, ihâ ta et me si, be ra ber ve ya kın ol ma sı bi zim 
an la dı ğımız gi bi de ğil dir. O’nun ya kın lı ğı; âlim le rin il mi, fen adam-
la rı nın ze kâ sı ve ev li yâ nın keşf ve şü hû dü ile an la şı la maz. Bun la rın 
iç yü zü nü, in san ak lı kav ra ya maz. Al la hü te âlâ, zâ tın da ve sı fat la rın-
da bir dir, hiçbi rin de de ği şik lik, baş ka laş mak ol maz.

Al la hü te âlâ nın isim le ri son suz dur. Bin bir is mi var di ye meş hûr-
dur. Yâ ni, isim le rin den bin bir tâ ne si ni in san la ra bil dir miş tir. Mu-
ham med (aley his se lâm)ın dî nin de, bun lar dan doksan do ku zu bil di-
ril miş tir. Bun la ra; Es mâ-i hüs nâ de nir.

Îmâ nın al tı esâ sın dan ikin ci si; me lek le re inan mak tır. Me lek ler, 
ci sim dir. La tîf ir. Gaz hâ lin den da ha la tîf ir ler. Nû râ nî dir ler. Di ri dirler. 
Akıl lı dır lar. İn san lar da ki kö tü lük ler, me lekler de yok tur. Her şek le gi-
re bi lir ler. Gaz lar, sı vı ve ka tı ol du ğu gi bi ve ka tı olun ca, şe kil al dı ğı 
gi bi, me lek ler de gü zel şe kil ler ala bi lir ler. Me lek ler, bü yük in san la rın 
be de nin den ay rılan rûh lar de ğil dir ler. Hı ris ti yan lar, me lek le ri, böy le 
rûh sa nı yor. Ener ji, kuv vet gi bi, mad de siz de de ğil dir ler. Es ki fi lo zof-
lar dan bir kıs mı, böy le zan net ti.

Me lek; el çi, ha ber ve ri ci ve ya kuv vet de mek tir. Ço ğu lu; “Me lâ-
ike”dir. Me lek ler, her can lı dan ön ce ya ra tıl dı. Onun için, ki tap la ra 
îmân dan ön ce, me lek le re îmân edil me si bil di ril di. Ki tap lar da pey-
gam ber ler den ön ce dir. Kur’ân-ı ke rîm de de, ina nı la cak şey le rin is-
mi, bu sı ra ile bil di ril mek te dir.

Me lek le re îmân şöy le ol ma lı dır: Me lek ler, Al la hü te âlâ nın kul-
la rı dır. Or tak la rı de ğil dir. Kız la rı de ğil dir. Kâ fir ler, müş rik ler, öy le 
san dı lar. Al la hü te âlâ, me lek le rin hep sin den râ zı dır. Al la hü te âlâ nın 
emir le ri ne itâ at eder ler. Gü nah iş le mez ler. Emir le re is yân et mez ler. 
Er kek ve di şi de ğil dir ler. Ev len mez ler. Ço cuk la rı ol maz. Ha yat sâ hi bi 
yâ ni di ri dir ler. Al la hü te âlâ, in san la rı ya ra ta ca ğı nı bu yur du ğu za mân; 
“Yâ Rab bî! Yer ü zü nü if sâd ede cek ve kan dö ke cek mah-
lûk la rı mı ya ra ta cak sın?” gi bi me lek le rin, zel le de ni len so ru la rı, 
bun la rın mâ sum, suç suz ol ma la rı na za rar ver mez.
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Sa yı sı en çok olan mah lûk me lek ler dir. Bun la rın sa yı la rı nı Al la hü 
te âlâ dan baş ka kim se bil mez. Gök ler de, me lek le rin ibâ det et me-
dik le ri, boş bir yer yok tur. Gök le rin her ye ri, rü kû ve ya sec de de olan 
me lek ler le do lu dur. Gök ler de, yer ler de, ot lar da, yıl dız lar da, can lı lar-
da, can sız lar da, yağ mur dam la la rın da, ağaç la rın yap rak la rın da, her 
mo le kül de, her atom da, her re ak si yon da, her ha re ket te, her şey de 
me lek le rin va zi fe le ri var dır. Her yer de, Al la hü te âlâ nın emir le ri ni ya-
par lar. Al la hü te âlâ ile mah lûk la rı ara sın da vâ sı ta dır lar. Bâ zı la rı, baş-
ka me lek le rin âmi ri dir. Bâ zı la rı, in san la rın pey gam ber le ri ne ha ber 
ge ti rir. Bâ zı la rı in san la rın kal bi ne iyi dü şün ce ge ti rir ki, bu na il hâm 
de nir. Bâ zı la rı nın, in san lar dan ve bü tün mah lûk lar dan ha be ri yok tur. 
Al la hü te âlâ nın ce mâ li kar şı sın da ken di le rin den geç miş ler dir. Her 
bi ri nin bel li ye ri var dır. Ora dan ay rı la maz lar. Cen net me lek le ri, Cen-
net’te dir. Bun la rın bü yük le ri nin adı Rıd vân’dır. Ce hen nem me lek-
le ri ne Ze bâ nî de nir. Bun lar, Ce hen nem’de em ro lu nan va zi fe le ri ni 
ya par. Ce hen nem ate şi bun la ra za rar ver mez. De niz, ba lı ğa za rar lı 
ol ma dı ğı gi bi dir. Ce hen nem ze bâ nî le ri nin bü yük le ri on do kuz tâ ne-
dir. En bü yü ğü nün adı Mâ lik’dir.

Her in sa nın hayır ve şer, bü tün iş le ri ni ya zan, iki si ge ce, iki si 
gün düz ge len dört me le ğe, Ki râ men kâ ti bin ve ya Ha fa za me lek-
le ri de nir. Ha fa za me lek le ri nin, bun lar dan baş ka ol du ğu da ri vâ yet 
edil miş tir. Sağ ta raf a ki me lek, sol da ki nin âmi ri dir ve iyi iş le ri ya zar. 
Sol da ki, kö tü lük le ri ya zar.

Ka bir ler de, kâ fir le re ve âsî müs lü man la ra azâb ede cek me lek ler 
ve ka bir de su âl so ra cak me lek ler var dır. Su âl me lek le ri ne Mün ker 
ve Ne kîr de nir. Mü’min le re so ran la ra, “Mü beş şir ve Be şîr” de 
de nir.

Me lek le rin bir bir le rin den üs tün lük le ri var dır. En üs tün le ri dört 
tâ ne dir. Bun la rın bi rin ci si Ceb râ il (aley his se lâm) dır. Bu nun va zi-
fe si, pey gam ber le re vahiy ge tir mek, emir ve ya sak ları bil dir mek tir. 
İkin ci si sûr de ni len bo ru yu üfü re cek olan İs ra fil (aley his se lâm) dır. 
Sû ru iki de fâ üfü re cek tir. Bi rin ci sin de, Al la hü te âlâ dan baş ka her 
di ri öle cek tir. İkin ci sin de hep si tek rar di ri le cek tir. Üçün cü sü, Mi kâ-
il (aley his se lâm) dır. Ucuz luk, pa ha lı lık, kıt lık, bol luk yap mak ve her 
mad de yi ha re ket et tir mek, bu nun va zi fe si dir. Dör dün cü sü, Az râ il 
(aley his se lâm) dır. İn san la rın rû hu nu alan bu dur. Bu dört me lek ten 
son ra üs tün olan, dört sı nıf ır. Ha me le-i Arş de ni len me lek ler, dört 
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tâ ne dir. Kı yâ met te se kiz ola cak tır. Hu zûr-i ilâ hî de bu lu nan me lek-
le re Mu kar re bîn de nir. Azâb me lek le ri nin bü yük le ri ne Ke rû bi yân 
de nir. Rah met me lek le ri ne Rû hâ ni yân de nir. Bun la rın hep si, me-
lek le rin ha vâs sı yâ ni üs tün le ri dir. Bun lar pey gam ber ler den baş ka 
bü tün in san lar dan da ha üs tün dür. Müs lü man la rın sâ lih le ri ve ve lî-
le ri, me lek le rin avâ mın dan, da ha ef dal, da ha üs tün dür. Me lek le rin 
avâ mı, müs lü man la rın avâ mın dan, yâ ni âsî ve fâ sık lar dan ef dâl dir.

Îmâ nın al tı esâ sın dan üçün cü sü; Al la hü te âlâ nın in dir di ği ki tap-
la rı na inan mak tır. Al la hü te âlâ, bu ki tap la rı, bâ zı pey gam ber le re, 
me lek le oku ta rak, bâ zı la rı na ise, lev ha üze rin de ya zı lı ola rak, bâ-
zı la rı na da me lek siz işit ti re rek in dir di. Bu ki tap la rın hep si, Al la hü 
te âlâ nın ke lâ mı dır. Ebe dî ve eze lî dir ler. Mah lûk de ğil dir ler. Bun lar, 
me lek le rin ve ya pey gam ber le rin ken di söz le ri de ğil dir. Al la hü te âlâ-
nın in dir di ği ki tap la rın hep si hak tır, doğ ru dur.

Kur’ân-ı ke rîm, bü tün ki tap la rı nesh et miş, hü küm le ri ni yü rür-
lük ten kal dır mış tır. Kur’ân-ı ke rîm de, kı yâ me te ka dar, hiçbir za mân, 
yan lış lık, unu tul mak, zi yâ de ve nok san lık ol maz. Geç mi ş ve ge le-
cek te ki bü tün ilim ler, Kur’ân-ı ke rîm de var dır. Bu nun için, bü tün 
ki tap lar dan üs tün ve kıy met li dir. Re sûl-i ek rem (sal lal la hü aley hi ve 
sel lem) efen di mi zin en bü yük mû ci ze si Kur’ân-ı ke rîm dir. Bü tün in-
san lar ve cin ler bir ara ya gel se, hep si Kur’ân-ı ke rî min en kı sa sû re-
si gi bi bir söz söy le ye bil mek için uğ raş sa lar, söy le ye mez ler.

Se ma vî ki tap la rın bi ze bil di ri le ni yüz dört tür. Bun lar dan on su-
huf Âdem (aley his se lâm)a, el li su huf Şîs (Şît) (aley his se lâm)a, otuz 
su huf İd rîs (aley his se lâm)a, on su huf İb râ him (aley his se lâm)a in di-
ril di ği meş hûr dur. Tev rât Mû sâ (aley his se lâm)a, Ze bur Dâ vûd (aley-
his se lâm)a, İn cîl Îsâ (aley his se lâm)a ve Kur’ân-ı ke rîm Mu ham med 
aley his se lâ tü ves se lâ ma nâ zil ol muş, in miş tir.

İna nı la cak al tı esas tan, dör dün cü sü; Al la hü te âlâ nın pey gam be-
ri ne inan mak tır. Pey gam ber ler, in san la rı Al la hü te âlâ nın be ğen di-
ği yo la ka vuş tur mak, doğ ru yo lu göster mek için gön de ril miş ler dir. 
Ya ra tı lış, huy, ilim ve akıl ba kı mın dan za man la rın da bu lu nan bü-
tün in san lar dan üs tün, kıy met li, muh te rem kim se ler dir. Hiçbir kö tü 
huy ve be ğe nil me yecek hâl le ri yok tur. Pey gam ber ler de is met sı fa tı 
var dır. Yâ ni pey gam ber ol du ğu bil di ril me den ön ce ve bil di ril dik ten 
son ra, kü çük ve bü yük hiçbir gü nah iş le mez. Pey gam ber ol du ğu 
bildi ril dik ten son ra, pey gam ber ol du ğu ya yı lın ca ya, an la şı lın ca ya 
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ka dar, kör lük, sa ğır lık ve ben ze ri ayıp ve ku sur la rı da ol maz. Her 
pey gam ber de şu ye di sı fa tın bu lun du ğu na inan mak lâ zım dır: Emâ-
net, sıdk, teb liğ, adâ let, is met, fe tâ net ve Emn-ül-azl. Yâ ni 
pey gam ber lik ten azl edil mez ler. Fe tâ net, çok akıl lı, çok an la yış lı 
de mek tir.

Ye ni bir din ge ti ren pey gam ber le re Re sûl de nir. Ye ni din ge tir-
me yip, in san la rı, ön ce ki dî ne dâ vet eden pey gam ber le re Ne bî de-
nir. Emir le ri teb liğ et mek te ve in san la rı, Al lah’ın dî ni ne ça ğır mak ta, 
re sûl ile ne bî ara sın da bir ay rı lık yok tur. Pey gam ber le re îmân et mek, 
ara la rın da hiçbir fark gör me ye rek, hep si nin sâ dık, doğ ru söz lü ol du-
ğu na inan mak de mek tir. On lar dan bi ri ne inan ma yan kim se hiçbi ri-
ne inan ma mış olur.

Pey gam ber lik; ça lış mak la, aç lık, sı kın tı çek mek le ve çok ibâ-
det yap mak la ele geç mez. Yal nız Al la hü te âlâ nın ih sâ nı, seç me si ile 
olur. İn san la rın dün yâ da ki ve âhi ret te ki iş le ri nin düz gün ve fay da lı 
ol ma sı ve on la rı za rar lı iş ler den ko ru yup, se lâ me te, hi dâ ye te, ra ha-
ta ka vuş tur mak için, pey gam ber ler vâ sı ta sı ile din ler gön der ilmiş tir. 
Pey gam ber ler, düş manla rın çok lu ğu na, inan ma yan la rın alay et me-
leri ne, üz me le ri ne rağ men, Al la hü te âlâ nın emir le ri ni in san la ra teb-
liğ et mek te, bil dir mek te, düş man lar dan kork ma mış, göz kırp ma-
mış lar dır. Al la hü te âlâ, pey gam ber le rin sıdk sâ hi bi ol duk la rı, doğ ru 
söy le dik le ri ni gös ter mek için, on la rı mû ci ze ler le kuv vet len dir di. Hiç 
kim se bu mû ci ze le re kar şı ge le me di. Pey gam be ri ka bûl edip ina nan 
kim se ye, o pey gam be rin üm me ti de nir. Kı yâ met gü nün de, üm met-
le rin den, gü na hı çok olan la ra şe fâ at et me le ri için izin ve ri le cek ve 
şe fâ at le ri ka bûl ola cak tır. Üm met le rin den, âlim, sâ lih, ve lî olan la rı-
na da, şe fâ at et me le ri için Al la hü te âlâ izin ve re cek ve şe fâ at le ri ni 
ka bûl bu yu ra cak tır. Pey gam ber ler aley hi müs sa le vâ tü vet-tes lî mât, 
me zâr la rın da, bi zim bil me di ği miz bir ha yât ile di ri dir. Mü bâ rek vü-
cûd la rı nı top rak çü rüt mez. Bu nun için dir ki, ha dîs-i şe rîf de; “Pey-
gam ber ler, me zâr la rın da, na maz kı lar lar” buy rul du.

Pey gam ber le rin (aley hi müs se lâm) mü bâ rek göz le ri uyur ken, kalb 
göz le ri uyu maz. Pey gam ber lik va zi fe le ri ni gör mek te, pey gam berlik 
üs tün lük le ri ni ta şı mak ta, bü tün pey gam ber ler mü sâ vî dir. Yu ka rı-
da bil di ri len ye di sı fat hep sin de var dır. Pey gam ber ler, pey gam ber-
lik ten az le dil mez. Ve lî ler ise, ev li yâ lık tan ay rı la bi lir. Pey gam ber ler 
aley hi müs sa le vâ tü vet tes lî mât in san dan olur. Cin den, me lek ten ve 
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ka dın lar dan in san la ra pey gam ber ol maz. Cin ve me lek, pey gam-
ber le rin de re ce le ri ne yük se le mez. Pey gam ber le rin bir bir le ri üze rin-
de, şe ref e ri, üs tün lük le ri var dır. Me se lâ üm met le ri nin çok ol ma sı, 
gön de ril dik le ri mem le ket le rin bü yük ol ma sı, ilim ve mâ ri fet le ri nin 
bü yük ol ma sı, ilim ve mâ ri fet le ri nin çok yer le re ya yıl ma sı, mû ci ze-
le ri nin da ha çok ve de vam lı ol ma sı ve ken di le ri için ay rı kıy met ler 
ve ih sân lar bu lun ma sı gi bi üs tün lük ler ba kı mın dan âhir za mân pey-
gam be ri Mu ham med (aley his se lâm), bü tün pey gam ber ler den da ha 
üs tün dür. Ülü’l-azm olan pey gam ber ler, böy le ol ma yan lar dan ve re-
sûl ler, re sûl ol ma yan ne bî ler den da ha üs tün dür ler.

Pey gam ber le rin (aley hi müs se lâm) sa yı sı bel li de ğil dir. Yüz yir-
mi dört bin den çok ol dukla rı meş hûr dur. Bun lar dan üç yüz on üç 
ve ya üç yüz on beş ade di re sûl dür. Bun la rın için den de, al tı sı da ha 
yük sek tir. Bun la ra “Ülü’l-azm” pey gam ber ler de nir. Ülü’l-azm pey-
gam ber ler; “Âdem, Nûh, İb râ him, Mû sâ, Îsâ ve Mu ham med Mus ta fâ 
aley hi müs sa lâ tü ves se lâm” haz ret le ri dir.

İb râ him (aley his se lâm), Ha lî lul lah’dır. Çün kü, bu nun kal bin-
de, Al lah sev gi sin den baş ka, hiçbir mah lû kun sev gi si yok tu. Mû sâ 
(aley his se lâm), Ke lî mul lah’dır. Çün kü, Al la hü te âlâ ile ko nuş tu. İsa 
(aley his se lâm), Rû hul lah ve Ke li me tul lah’dır. Çün kü, ba ba sı yok tur. 
Yal nız “Ol” ke li me-i ilâ hiy ye si ile ana sın dan dün yâ ya gel di. Bun dan 
baş ka, Al la hü te âlâ nın hik met do lu ke li me le ri ni, vâz ve re rek, in san-
la rın ku lak la rı na ulaş tı rır dı.

Mah lûk la rın ya ra tıl ma sı na se beb olan ve âde mo ğul la rı nın en 
üs tü nü, en şe ref i si, en kıy met li si bu lu nan Mu ham med (aley his se-
lâm), Ha bî bul lah’dır. O’nun Ha bî bul lah ol du ğu nu ve bü yük lü ğü nü, 
üs tün lü ğü nü gös te ren şey ler pek çok tur. Bu nun için O’na; “Mağ-
lûb ol mak”, “Boz gu na uğ ra mak” gi bi söz ler söy le ne mez. Kı yâ met-
te, her kes ten ön ce ka bir den kal ka cak tır. Mah şer ye ri ne ön ce gi de-
cek tir. Cen net’e her kes ten ön ce gi re cek tir. Gü zel ah lâ kı, sa yıl mak la 
bit mez ve an lat ma ya in san gü cü ye tiş mez.

Kı yâ met gü nü, bü tün pey gam ber ler, O’nun san ca ğı al tın da göl-
ge le ne cek ler dir. Al la hü te âlâ, her pey gam be re emir bu yur du ki: 
Mah lûk la rı mın için de, se çip sev di ğim, ha bî bim Mu ham med (aley-
his se lâm)ın pey gam ber ol du ğu za mâ na eri şir se niz, O’na îmân edi-
niz ve yar dım cı olu nuz! Bü tün pey gam ber ler de, üm met le ri ne böy le 
va si yet ve em rey le di. Muham med (aley his se lâm), “Hâ tem-ül-en-
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bi yâ”dır. Yâ ni O’ndan son ra hiç pey gam ber gel me ye cek tir.

Îmân edil me si lâ zım olan esas lar dan be şin ci si; âhiret gü nü ne 
inan mak tır. Âhiret gü nü nün baş lan gı cı, in sa nın öl dü ğü gün dür. Kı-
yâ me tin so nu na ka dar dır. Kı yâ me tin ne za man ko pa ca ğı bil di ril-
me di, za mâ nı nı kim se an la ya ma dı. Fa kat, Pey gam ber efen di miz 
bir çok alâ met le ri ni ve baş lan gıç la rı nı şöy le ha ber ver di: Hazret-i 
Meh dî ge le cek, Îsâ (aley his se lâm) gök ten Şam’a ine cek, Dec câl çı-
ka cak. Ye’cüc Me’cüc de ni len kim se ler her ye ri ka rış tı ra cak. Gü neş 
ba tı dan do ğa cak. Bü yük zel ze le ler ola cak. Din bil gi le ri unu tu la cak. 
Fısk, kö tü lük ço ğa la cak. Din siz, ah lâk sız, nâ mus suz kim se ler emîr 
ola cak. Al la hü te âlânın emir le ri yap tı rıl ma ya cak. Ha ram lar her yer de 
iş le ne cek. Ye men’den ateş çı ka cak. Gök ler ve dağ lar par ça la na cak. 
Gü neş ve Ay ka ra ra cak. De niz ler bir bi ri ne ka rı şa cak ve kay na yıp ku-
ru ya cak tır.( 546)

Gü nah iş le ri ya pan müs lü man la ra fâ sık de nir. Fâ sık la ra ve bü-
tün kâ fir le re ka bir de azâb var dır. Bun la ra el bet te inan mak lâ zım dır. 
Mev tâ kab re ko nun ca, bi lin me yen bir ha yat ile di ri le cek, râ hat ola-
cak ve ya azâb gö re cek tir. Mün ker ve Ne kir adın da ki iki me le ğin, 
bi lin me yen kor kunç in san şek lin de me zâ ra ge lip su âl so ra cak la rı nı 
ha dîs-i şe rîf er açık ça bil dir mek te dir.( 547) Ka bir su âli, bâ zı âlim le-
re gö re, bâ zı akâ id den ola cak, bâ zı la rı na gö re ise, bü tün akâ id den 
ola cak tır. Bu nun için ço cuk la ra; “Rab bin kim? Dî nin han gi din dir? 
Ki min üm me tin den sin? Ki tâ bın ne dir? Kıb len ne re si dir? Îti kâd da ve 
amel de mez he bin ne dir?” su âl le ri nin ce vap ları nı öğ ret me li dir! Ehl-i 
sün net ol ma ya nın doğ ru ce vap ve re mi ye ce ği, Tez ki re-i Kur tu bî 
de ya zı lı dır. Gü zel ce vap ve ren le rin kab ri ge niş le ye cek, Cen net ten 
bir pen ce re açı la cak tır. Sa bah ve ak şam, Cen net’te ki yer le ri ni gö-
rüp, me lek ler ta ra fın dan iyi lik ler ya pı la cak, müj de ler ve ri le cek tir. İyi 
ce vap ve re mez se, de mir tok mak lar la öy le vu ru la cak ki, ba ğır ma sı nı, 
in san dan ve cin den baş ka her mah lûk işi te cek tir. Ka bir o ka dar da-
ra lır ki, ke mik le ri ni bir bi ri ne ge çi re cek gi bi sı kar. Ce hen nem’den bir 
de lik açı lır. Sa bah ve ak şam Ce hen nem’de ki ye ri ni gö rüp, me zar da, 
mah şe re ka dar, acı azâb lar çe ker.

Öl dük ten son ra, yi ne di ril me ğe inan mak lâ zım dır. Ke mik ler, et ler 

546) Buhârî, “İlim”, 21; İbni Mâce, “Fiten”, 25; Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, III, 108.

547) İbni Mâce, “Fiten”, 25.
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çü rü yüp top rak ve gaz ol duk tan son ra, hep si yi ne bir ara ya ge le cek, 
rûh lar  be den le ri ne gi rip, her kes me zâr dan kal ka cak tır. Bu nun için, 
bu za mâ na Kı yâ met gü nü de nir.

Bü tün can lı lar, Mah şer ye rin de top la na cak. Her in sa nın amel 
def er le ri uça rak sâ hi bi ne ge le cek tir. Bun la rı, yer le rin, gök le rin, zer-
re le rin, yıl dız la rın ya ra ta nı, son suz kud ret sâ hi bi olan Al la hü te âlâ 
ya pa cak tır. Bun la rın ola ca ğı nı, Al la hü te âlâ nın Re sû lü (sal lal la hü 
aley hi ve sel lem) efen di miz ha ber ver miş tir. O’nun söy le dik le ri el-
bet te doğ ru dur. El bet te hep si ola cak tır.

Sâ lih le rin, iyi le rin def e ri sağ ta ra fın dan, fâ sık la rın, kö tü le rin ar-
ka ve ya sol ta ra fın dan ve ri le cek tir. İyi ve kö tü, bü yük ve kü çük, giz li 
ve mey dan da ya pıl mış olan her şey def er de bu lu na cak tır. Ki râ men 
kâ ti bîn me lek le ri nin bil me di ği iş ler bi le, âzâ nın ha ber ver me si ile 
Al la hü te âlâ nın bil me si ile or ta ya çı ka rı la cak, her şey den su âl ve 
he sâb olu na cak tır. Mahşer de, Al la hü te âlâ nın di le di ği her giz li şey 
mey da na çı ka cak tır. Me lek le re; “Yer ler de, gök ler de ne ler yap-
tı nız?”, Pey gam ber le re; “Al la hü te âlâ nın hü küm le ri ni kul la ra 
na sıl bil dir di niz?” her ke se de; “Pey gam ber le re na sıl uy du nuz, 
siz le re bil di ri len va zi fe le ri na sıl yap tı nız? Bir bi ri niz ara sın-
da bu lu nan hak la rı na sıl gö zet ti niz?” di ye so ru la cak tır. Mah-
şer de, îmâ nı olup, ame li ve ah lâ kı gü zel olan la ra mü kâ fât ve ih sân-
lar ola cak, kö tü huy lu, bo zuk amel li olan la ra ağır ce zâ lar ve ri le cek tir.

Al la hü te âlâ, adâ le ti ile, bâ zı kü çük gü nah lar için de azâb ya pa-
cak, di le di ği mü’min le rin bü yük ve kü çük bü tün gü nah la rı nı fad lı ile, 
ih sâ nı ile af e de cek tir. Şirk den ve kü für den baş ka, her gü na hı di ler-
se af e de cek, di ler se, kü çük gü nah için de azâb ede cek tir. Müş rik 
ve kâ fir ola rak öle ni hiç af et me ye ce ği ni bil dir mek te dir. Ki tap lı ve 
ki tap sız kâ fir ler yâ ni Mu ham med (aley his se lâm)ın bü tün in san la ra 
pey gam ber ol du ğu na inan ma yan, O’nun bil dir di ği ah kâm dan, yâ ni 
emir ve ya sak lar dan bi ri si ni bi le be ğen me yen ler, bu hâl de ölür ler se, 
el bet te Ce hen nem’e so ku la cak, son suz azâb çe ke cek ler dir.

Kı yâ met gü nü, amel le ri, iş le ri ölç mek için, bil me di ği miz bir Mî-
zân, bir öl çü âle ti, bir te râ zi var dır. Yer gök bir gö zü ne sı ğar. Se-
vâb gö zü, par lak olup, Arş’ın sa ğın da Cen net ta ra fın da dır. Gü nah 
ta ra fı ise, Arş’ın so lun da Ce hen nem ta ra fın da ka ran lık ta dır. Dün-
yâ da ya pı lan iş ler, söz ler, dü şün ce ler, ba kış lar, ora da şe kil ala rak, 
iyi lik ler par lak, kö tü lük ler ka ran lık ve iğ renç gö rü nüp, bu te râ zi de 
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tar tı la cak tır. Bu te râ zi, dün yâ te râ zi le ri ne ben ze mez. Ağır ta ra fı yu-
karı kal kar, ha fif ta ra fı aşa ğı iner de nil di. Âlim le rin bir kıs mı na gö re, 
çe şit li te râ zi ler ola cak tır.

Sı rat köp rü sü var dır. Sı rat köp rü sü, Al la hü te âlâ nın em ri ile, 
Ce hen nem’in üs tün de ku ru la cak tır. Her ke se, bu köp rü den geç me-
si em ro lu na cak tır. O gün, bü tün pey gam ber ler; “Yâ Rab bî! Se lâ-
met ver” di ye yal va ra cak lar dır. Cen net lik olan lar, köp rü den ko lay ca 
ge çe rek, Cen net’e gi de cek ler dir. Bun lar dan bâ zı sı şim şek gi bi, bir 
kıs mı rüz gâr gi bi, bâ zı sı ko şan at gi bi ge çe cek ler dir. Sı rat köp rü sü 
kıl dan in ce, kı lıç tan kes kin dir. Dün yâ da İs lâ mi yet’e uy mak da böy le-
dir. İs lâ mi yet’e tam uy ma ya uğ raş mak, Sı rat köp rü sün den geç mek 
gi bi dir. Bu ra da nefis ile mü câ de le güç lü ğü ne kat la nan lar, ora da Sı-
ra tı ko lay ve ra hat ge çe cek tir. Bu nun için dir ki, Al la hü te âlâ, İs lâ mi-
yet’in gös ter di ği doğ ru yo la;  “Sı rât-ı müs ta kîm” adı nı ver di. Bu 
isim ben zer li ği de, İs lâ mi yet yo lun da bu lun ma nın, Sı rat köp rü sü nü 
geç mek gi bi ol du ğu nu gös ter mek te dir. Ce hen nem lik olan lar, Sı rat-
tan Ce hen nem’e dü şe cek ler dir.

Pey gam ber efen di mi ze (sal lal la hü aley hi ve sel lem) mah sûs 
olan Kev ser ha vu zu var dır. Bü yük lü ğü, bir ay lık yol gi bi dir. Su yu 
süt ten da ha be yaz, ko ku su misk ten da ha gü zel dir. Et râ fın da ki ka-
deh ler, yıl dız lar dan da ha çok tur. Bir içen, Ce hen nem’de ol sa bi le, 
bir da ha su sa maz.

Şe fâ at hak tır. Tev be siz ölen mü’min le rin kü çük ve bü yük gü-
nah la rı nın af e dil me si için, pey gam ber ler, ve lî ler, sâ lih ler, me lek ler 
ve Al la hü te âlâ nın izin ver di ği kim se ler, şe fâ at ede cek ve ka bûl edi-
le cek tir.

Cen net ve Ce hen nem şim di var dır. Cen net, ye di kat gök le-
rin üs tün de dir. Ce hen nem, her şe yin al tın da dır. Se kiz Cen net, ye di 
Ce hen nem var dır. Cen net, yer kü re sin den, gü neş ten ve gök ler den 
da ha bü yük tür. Ce hen nem de gü neş ten bü yük tür.

İna nıl ma sı lâ zım olan esas lar dan al tın cı sı; ka de re, ha yır ve şer-
le rin Al la hü te âlâ dan ol du ğu na inan mak tır. İn san la ra ge len ha yır ve 
şer, fay da ve za rar, ka zanç ve zi yan la rın hep si, Al la hü te âlâ nın tak dir 
et me si ile dir. Al la hü te âlâ nın, bir şe yin var lı ğı nı di le me si ne Ka der 
de nil miş tir. Ka de rin, yâ ni var lı ğı di le ni len şe yin var ol ma sı na Ka zâ 
de nir. Ka zâ ve ka der ke li me le ri birbi ri ye ri ne de kul la nı lır.

Bü tün hay van la rın, ne bat la rın, can sız var lık la rın, ka tı la rın, sı vı la-
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rın, gaz la rın, yıl dız la rın, mo le kül le rin, atom la rın, elekt ron la rın, elekt-
ro-mag ne tik dal ga la rın, kı sa ca her var lı ğın ha re ke ti, fi zik olay la rı, 
kim ya tep ki me le ri, çe kir dek re ak si yon la rı, ener ji alış-ve riş le ri, can-
lı lar da ki fiz yo lo jik fa ali yet ler, her şe yin olup ol ma ma sı, kul la rın iyi ve 
kö tü iş le ri, dün yâ da ve âhi ret te, bun la rın ce zâ sı nı gör me le ri ve her 
şey, ezel de, Al la hü te âlâ nın il min de var idi. Bun la rın hep si ni ezel de 
bi li yor du. Ezel den ebe de ka dar ola cak; eş yâ yı, özel lik le ri, ha re ket-
le ri, olay la rı, ezel de bil di ği ne uy gun ola rak ya rat mak ta dır. İn san la rın 
iyi ve kö tü bü tün iş le ri ni, müs lü man ol ma la rı nı, kü für le ri ni, is tek li 
ve is tek siz bü tün iş le ri ni, Al la hü te âlâ ya rat mak ta dır. Ya ra tan, ya pan 
yal nız O’dur. Se bep le rin mey da na ge tir di ği her şe yi ya ra tan O’dur. 
Her şe yi bir se beb ile ya rat mak ta dır.

Me se lâ, ateş ya kı cı dır. Hâl bu ki, ya kan Al la hü te âlâ dır. Ate şin 
yak mak la, hiçbir il gi si yok tur. Fa kat, âde ti şöy le dir ki, bir şe ye ateş 
do kun ma dık ça, yak ma yı ya rat maz. Ateş, tu tuş ma sı cak lı ğı na ka dar 
ısıt mak tan baş ka bir şey yap maz. Or ga nik ci sim le rin ya pı sın da bu-
lu nan kar bo na, hid ro je ne, ok si jen le bir leş mek il gi si ve ren, elekt ron 
alış ve riş le ri ni sağ la yan, ateş de ğil dir. Doğ ru yu gö re me yen ler, bun-
la rı ateş ya pı yor sa nır. Ya kan, yan ma tepki si ni ya pan, ateş de ğil dir. 
Ok si jen de de ğil dir. Isı da de ğil dir. Elekt ron alış-ve ri şi de de ğil dir. 
Ya kan, yal nız Al la hü te âlâ dır. Bun la rın hep si ni, yan mak için se bep 
ola rak ya rat mış tır. Bil gi si ol ma yan kim se, ateş ya kı yor sa nır. İl ko ku-
lu bi ti ren bir kim se; “Ateş ya kı yor” sö zü nü be ğen mez. “Ha va ya kı-
yor” der. Or ta oku lu bi ti ren de, bu nu ka bûl et mez; “Ha va da ki ok si jen 
ya kı yor” der. Li se yi bi ti ren; “Ya kı cı lık ok si je ne mah sus de ğil dir. Her 
elektron çe ken ele ment ya kı cı dır” der. Üni ver si te li ise; mad de ile 
bir lik te ener ji yi de he sâ ba ka tar. 

Gö rü lü yor ki, ilim iler le dik çe, işin iç yü zü ne yak la şıl mak ta, se bep 
sa nı lan şey le rin ar ka sın da, da ha ni ce se bep le rin bu lun du ğu an la şıl-
mak ta dır. İl min, fen nin en yük sek de rece sin de bu lu nan, ha kî kat le ri 
tam gö ren peygam ber ler ve o bü yük le rin izin de gi de rek ilim der â-
la rın dan dam la la ra ka vu şan İs lâm âlim le ri, bu gün ya kı cı, ya pı cı sa-
nı lan şey lerin, âciz, za val lı bi rer vâ sı ta ve mah lûk ol duk la rı nı, ha kî kî 
ya pı cı nın, ya ra tı cı nın ara ya koy du ğu se bep ler ol du ğu nu bil di ri yor. 
Ya kı cı, Al la hü te âlâ dır. Ateş siz de ya kar. Fa kat, ateş ile yak mak âde-
ti dir. Yak mak is te mez se, ateş için de de yak maz. İb râ him (aley his-
se lâm)ı ateş te yak ma dı. Onu çok sev di ği için, âde ti ni boz du.
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Al la hü te âlâ di le sey di, her şe yi se bep siz ya ra tır dı. Ateş siz ya kar-
dı. Ye me den do yu rur du. Fa kat lüt fe de rek, kul la rı na iyi lik ede rek, her 
şe yi ya rat ma sı nı bir se be be bağ la dı. Be lir li şey le ri, bel li se bep ler le 
ya rat ma yı di le di. İş le ri ni, se bep le rin al tın da giz le di. Kud re ti ni se-
bep ler al tın da sak la dı. O’nun bir şe yi ya rat ma sı nı is te yen, o şe yin 
se be bi ne ya pı şır, o şe ye ka vu şur. Lâm ba yı yak mak is te yen, kib rit 
kul la nır. Zey tin ya ğı çı kar mak is te yen, bas kı âle ti kul la nır. Ba şı ağ-
rı yan, as pi rin kul la nır. Cen net’e gi dip, son suz nî met le re ka vuş mak 
is te yen, İs lâ mi yet’e uyar. Ken di ne ta ban ca çe ken, ze hir içen ölür. 
Ter li iken su içen, has ta olur. Gü nah iş le yen, küf re dü şen de Ce-
hen nem’e gi der. Her kes han gi se be be baş vu rur sa, o se be bin vâ sı ta 
kı lın dı ğı şe ye ka vu şur. Müs lü man ki tap la rı nı oku yan, müs lü man lı ğı 
öğ re nir, se ver, müs lü man olur, din siz le rin ara sın da ya şa yan, on la rın 
söz le ri ni din le yen din câ hi li olur. Din câ hil le ri nin ço ğu îman sız olur. 
İn san han gi ye rin vâ sı ta sı na bi ner se, ora ya gi der.

Al la hü te âlâ, iş le ri ni se bep ler le ya rat ma mış ol say dı, kim se kim-
se ye muh tâç ol maz dı. Her kes, her şe yi Al la hü te âlâ dan is ter, hiçbir 
şe ye baş vur maz dı. Böy le olun ca, in san lar arasın da, âmir, me’mûr, 
iş çi, san’at kâr, ta le be, ho ca ve ni ce in san lık bağ la rı kal maz, dün yâ 
ve âhi re tin ni zâ mı bo zu lur du. Gü zel ile çir kin, iyi ile fe nâ ve mu ti’ 
ile âsî ara sın da fark kal maz dı.

İs lâ mi yet, müs lü man lar dan; Pey gam ber efen di mi zin (sal lal la hü 
aley hi ve sel lem) inan dı ğı ve bil dir di ği gi bi îmân et me le ri ni is te-
mek te dir. Pey gam be ri miz bir tek îmân bil dir miş tir. Es hâb-ı ki râ mın 
hep si, O’nun bil dir di ği gi bi inan mış, îti kâd da (inanç ta) hiçbir ay rı lık-
la rı ol ma mış tır. Pey gam ber efen di mi zin ve fâ tın dan son ra in san lar, 
İs lâ mi yet’i, Es hâb-ı ki râm dan işi te rek ve so ra rak öğ ren di ler. Hep si 
ay nı îmâ nı bil dir di ler. On la rın, Pey gam be ri miz den nak le de rek bil-
dir dik le ri bu îmâ na Ehl-i sün net iti ka dı de nil miş tir. Es hâb-ı ki-
râm bu îmân bil gi le ri ne, ken di dü şün ce le ri ni, fel se fe ci le rin söz le ri ni, 
nef sâ nî ar zu la rı nı, si yâ si gö rüş le ri ni ve bu na ben zer baş ka şey le ri, 
as lâ ka rış tır ma dı lar. 

Es hâb-ı ki râm, hep sin de ke mâl de re ce de mev cut bu lu nan Al la-
hü te âlâ yı ten zih ve tak dis et mek, O’nun bil dir dik le ri ni te red düt süz 
ka bûl edip inan mak, mü te şâ bih (mâ nâ sı açık ol ma yan) âyet le rin 
te’vi li ne dal ma mak... gi bi va sıf a rı ile îmân la rı nı Pey gam be ri miz den 
işit tik le ri gi bi mu hâ fa za et ti ler. İs lâ mi yet’te ki îmân esas la rı nı in-
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san la ra so ran la ra; saf, ber râk ve as lı üze re teb liğ et ti ler, bil dir di ler.

Es hâb-ı ki râ mın Re sû lul lah’dan nak len bil dir dik le ri bu teb li ği, 
ol du ğu gi bi, hiçbir şey ek le me den ve çı kar ma dan ka bûl edip, böy-
le ce ina nıp, on la rın yo lun da olan la ra Ehl-i sün net vel ce mâ at 
fır ka sı, bu doğ ru ve asıl (ha kî kî) İs lâ mi yet yo lun dan ay rı lan la ra da; 
Bid’at fır ka la rı (da lâ let fır ka la rı, bo zuk-sa pık yol lar) de nil di.

Es hâb-ı ki râ mın hep si müc te hid idi ler. On lar din bil gi le ri ni 
biz zat Re sû lul lah’dan al dı lar. O’nu biz zat gör me nin, O’nun soh be-
tin de bu lun ma nın ka zan dır dı ğı çok yük sek mâ ne vî ke mâl le re, ol-
gun luk la ra ve üs tün lük le re er di ler. Ne fis le ri mut me in ne olup, her 
bi ri ih lâs, edeb, ilim ve ir fan da Es hâb dan ol ma yan lar dan hiçbir âli-
min ve ev li yâ nın sâ hib ola ma ya ca ğı de re ce le re ka vuş tu lar. Her bi-
ri nin hi dâ yet yıl dız la rı ol du ğu ha dîs-i şe rîf e bil di ril di.( 548) Hep si nin 
îmâ nı, îti kâ dı bir idi. Hak la rın da nass (âyet ve ha dîs) bu lun ma yan 
mes’ele ler de ic ti hâd et ti ler. Her bi ri, amel de mez heb sâ hi bi idi ler. 
Ço ğu nun ic ti hâd la rın dan çı kar dık la rı hü küm ler bir bir le ri ne ben zer di. 
İc ti hâd la rı top la nıp, ki tap la ra ge çi ril me di ği için mez hep le ri unu tul-
du. Bu nun için bu gün Es hâb-ı ki râm dan her han gi bi ri nin mez he bi-
ne uy mak müm kün de ğil dir.

İs lâ mi yet’i Es hâb-ı ki râm dan öğ re nen Tâ bi în ve bun lar dan öğ-
re nen Te be-i Tâ bi în den de din bil gi le rin de yük se lip, mut lak müc-
te hid lik de re ce si ne ula şan bü yük imâm lar ye tiş ti. Bun lar da amel de 
mez heb sâ hi bi idi ler ve her bi ri nin ic ti hâd la rın dan mey da na ge len 
hü küm le re, o âli min mez he bi de nil di. Bu âlim ler den de ço ğu nun 
mez he bi ki tap la ra ge çi ril me di ği için unu tul du. Yal nız dört bü yük 
imâ mın ic ti hâd la rı, ta le be le ri ta ra fın dan ki tap la ra ge çi ri le rek mu-
hâ fa za edil di ve müs lü man lar ara sın da ya yıl dı. Yer ü zün de bu lu-
nan bü tün müs lü man la ra doğ ru yo lu gös te ren ve İs lâm dî ni ni de-
ğiş mek ten, bo zul mak tan ko ru yan bu dört imâ mın bi rin ci si İmâm-ı 
A’zam Ebû Ha nî fe, ikin ci si İmâm-ı Mâ lik bin Enes’tir. Üçün cü sü 
İmâm-ı Mu ham med bin İd ris Şâ fiî, dör dün cü sü Ah med bin Han-
bel’dir.

Ehl-i sün net îti kâ dın da olan bu dört imâm dan İmâm-ı A’za mın 
yo lu na Ha ne fî Mez he bi, İmâm-ı Mâ lik’in yo lu na Mâ li kî Mez he bi, 
İmâm-ı Şâ fiî’nin yo lu na Şâ fiî Mez he bi, İmâm-ı Ah med bin Han-

548) Şemseddin Şâmî, Sübülü’l-Hüdâ, X, 329.
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bel’in yo lu na da Han be lî Mez he bi de nil miş tir. Bu gün bir müs-
lü ma nın Al la hü te âlâ nın rı zâ sı na uy gun ibâ det ve iş ya pa bil me si, 
an cak bu dört mez heb den bi ri ne uy ma sı ile müm kün dür.

İBÂ DET LER 
Bi rin ci si; şart la rı na ve farz la rı na uy gun ola rak, her gün beş ker re, 

vak ti ge lin ce, na maz kıl mak tır. Na maz la rı; farz la rı na, vâ cib le ri ne 
ve sün net le ri ne dik kat ede rek ve gön lü nü Hakk’a ve re rek, va kit le ri 
geç me den kıl ma lı dır. Kur’ân-ı ke rîm de, na ma za; Sa lât bu yu ru lu yor. 
Sa lât, lü gat te in sa nın duâ et me si, me lek le rin is tig fâr et me si, Al la hü 
te âlâ nın mer ha met et me si, acı ma sı de mek tir. İs lâ mi yet’te sa lât de-
mek; il mi hâl ki tap la rın da bil di ril di ği şe kil de, bel li ha re ket le ri yap mak 
ve bel li şey le ri oku mak de mek tir. Na maz kıl maya if i tâh tek bi ri ile 
baş la nır. Yâ ni er kek le rin el le ri ni ku lak la rı na kal dı rıp gö bek al tı na in di-
rir ken; “Al la hü ek ber” de me le ri ile baş la nır. Son otu ruş ta, ba şı sağ ve 
sol omuz la ra dön dü rüp, se lâm ve re rek bi ti ri lir.

İkin ci si; ma lın ze kâ tı nı ver mek tir. Ze kâ tın mâ nâ sı, te miz lik 
ve öv mek ve iyi, gü zel hâ le gel mek de mek tir. İs lâ mi yet’te ze kât de-
mek; ih ti yâ cın dan faz la ve ni sâb de ni len bel li bir sı nır mik dâ rın da 
ze kât ma lı olan kim se nin, ma lın dan bel li mik dâ rı nı ayı rıp, Kur’ân-ı 
Kerîm de va sıf a rı bil di ri len müs lü man la ra, ba şa kak ma dan ver me si 
de mek tir. Ze kât, se kiz çe şit in sa na ve ri lir. Dört mez heb de de, dört 
tür lü ze kât ma lı var dır. Al tın ve gü müş ze kâ tı, ti câ ret ma lı ze kâ tı, 
se ne nin ya rı dan faz la sın da ça yır da ot la yan dört ayak lı ka sap hay-
van la rının ze kâ tı ve yer den bi ten her çe şit ih ti yaç mad de si ze kâ-
tı dır. Bu dör dün cü ze kâ ta, Uşr de nir. Yer den mah sûl alı nır alın-
maz uşr ve ri lir. Di ğer üç ze kât, ni sâb mik da rı ol duk tan bir se ne 
son ra ve ri lir.

Üçün cü sü; Ra ma zân-ı şe rîf ayın da, her gün oruç tut mak tır. 
Oruç tut ma ğa Savm de nir. Savm, lü gat te, bir şe yi bir şey den ko ru-
mak de mek tir. İs lâ mi yet’te; şart la rı nı gö ze te rek, Ra ma zan ayın da, 
her gün üç şey den ken di ni ko ru mak de mek tir. Bu üç şey; ye mek, iç-
mek ve ci mâ dır. Ra ma zan ayı, gök te hi lâ li (ye ni ayı) gör mek le 
baş lar. Tak vim le ön ce den he sâb et mek le baş la maz.

Dör dün cü sü; gü cü ye te nin, öm rün de bir ker re hac et me si dir. 
Yol emîn ve be den sağ lam ola rak Mek ke-i mü ker re me şeh ri ne gi-
dip ge lin ce ye ka dar, ge ri de bı rak tı ğı ço luk-ço cu ğu nu ge çin dir meye 
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ye te cek mal dan faz la ka lan pa ra ile ora ya gi dip ge le bi le cek kim se-
nin, öm rün de bir ker re, ih râm lı ola rak, Kâ be-i mu az za ma yı ta vâf 
et me si ve Ara fat mey da nın da dur ma sı farz dır.

Be şin ci si; Al la hü te âlâ nın dî ni ni yay mak için uğ raş mak, yâ ni ci-
hâd et mek tir. Ci hâ da ha zır lan mak ibâ det tir.

Mü nâ ke hât: Ev len me, bo şan ma, na fa ka gi bi bö lüm le ri var dır.

Mu ame lât: Alış-ve riş, ki ra, şir ket ler, fa iz, mî râs... gi bi bö lüm le ri 
var dır.

Ukû bât: Ce zâ lar olup baş lı ca be şe ay rılmak ta dır. Kı sâs, sir kat, 
zi nâ, kazf, rid det yâ ni mür ted ol mak ce zâ la rı dır.

AHLÂK
İs lâ mi yet, gü zel ah lâk ile ah lâk lan ma yı, nef si kö tü huy lar dan te-

miz le me yi, iyi huy lu ol ma yı, her ci het ten if e ti ve ha yâ yı emr eder. 
Bu bil gi le ri ve yol la rı öğ re ten il me, Ta sav vuf de nir.

Be den sağ lı ğı na ait bil gi le ri tıb il mi öğ retti ği gi bi, kal bin, rû hun 
kö tü huy lar dan kur tulma sı nı da ta sav vuf il mi öğ re tir. Kalb has ta lı ğı-
nın alâ met le ri olan kö tü iş ler den uzak laş tı rıp, Al lah rı zâ sı için gü zel 
iş ve ibâ det yap ma yı sağ lar.

İs lâ mi yet, ön ce ilim öğ ren me yi, son ra öğ ren dik le ri ne uy gun iş 
ve ibâ det ya pıl ma sı nı ve bü tün bun la rın da Al lah rı zâ sı için ol ma sı-
nı, kı sa ca; ilim, amel ve ih lâ sı em ret mek te dir. İn sa nın mâ nen yük-
sel me si, dün yâ ve âhı ret sa âde ti ne ka vuş ma sı, bir tay yâ re nin uç-
ma sı na ben ze ti lir se, îmân ile ibâ det bu nun göv de si ve mo tor la rı 
gi bi dir. Ta sav vuf yo lun da iler le mek de, bu nun ener ji mad de si yâ ni 
ben zi ni dir. Mak sa da ulaş mak için tay yâ re el de edi lir. Yâ ni îmân ve 
ibâ det ka za nı lır. Ha re ke te geç mek için de, kuv vet, yâ ni ta sav vuf 
yo lun da iler le mek lâ zım dır.

Ta sav vu fun iki gâ ye si var dır. Bi rin ci si; îmâ nın vic dâ ni leş me-
si, yâ ni kal be yer leş me si ve şüp he ge ti ren te sir ler le sar sıl ma ma sı 
için dir. Akıl ile, de lîl ve is bât ile kuv vet len di ri len îmân böy le sağ lam 
ol maz. Al la hü te âlâ, Kur’ân-ı ke rîm de Ra’d sû re si 28. âyet-i ke rî me-
sin de me âlen bu yur du ki: “Kalb le re îmâ nın sin me si, yer leş me-
si, an cak ve yal nız zikr ile olur.” Zikr, her iş te ve her ha re ket te 
Al la hü te âlâ yı ha tır la mak, O’nun rı zâ sı na uy gun iş yap mak de mek tir.

Ta sav vu fun ikin ci gâ ye si; fı kıh il mi ile bil di ri len ibâ det le rin se ve 
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se ve ko lay lık la ya pıl ma sı  ve nefs-i em mâ re den do ğan tem bel lik le-
rin, sı kın tı la rın gi de ril me si dir. İbâ det le rin ko lay lık la se ve se ve ya pıl-
ma sı ve gü nah olan iş ler den de nef ret ede rek uzak la şıl ma sı, an cak 
ta sav vuf il mi ni öğ re nip, bu yol da iler le mek ile müm kün dür. Ta sav-
vu fa sa rıl mak, her ke sin bil me dik le ri ni gör mek, gayb den ha ber ver-
mek, nûr lar, rûh lar ve kıymet li rü ya lar gör mek için de ğil dir. Ta sav vuf 
ile ele ge çen mâ ri fet le re, bil gi le re ve hâl le re ka vuş mak için, ön ce 
îmâ nı dü zelt mek, İs lâ mi yet’in emir ve ya sak la rı nı öğ re nip, bun la ra 
uy gun iş ve ibâ det yap mak lâ zım dır. Zâ ten bu üçü nü yap ma dık ça, 
kal bin tas fi ye si, kö tü huy lar dan te miz len me si, nef sin tez ki ye si, ter-
bi ye edil me si müm kün de ğil dir. 

MU HAM MED (ALEY HİS SE LÂM)A TÂ Bİ OL MAK 
Mu ham med (aleyhisselâma) tâ bi ol mak, ya ni O’na uy mak; 

O’nun git ti ği yol da yü rü mek tir. O’nun yo lu, Kur’ân-ı Kerîmin gös-
ter di ği yol dur. Bu yo la Din-i İs lam de nir. O’na uy mak için, ön ce 
îmân et mek, müs lü man lı ğı iyi ce öğ ren mek, son ra farz la rı edâ edip, 
ha ram lar dan ka çın mak, da ha son ra, sün net le ri ya pıp mek ruh lar dan 
ka çın mak la zım dır. Bun lar dan son ra, mü bah lar da da O’na uy ma ya 
ça lış ma lı dır.

İman et mek, O’na tâ bi ol ma ya baş la mak ve sa adet ka pı sın dan 
içe ri gir mek de mek tir. Al la hü teâlâ O’nu, dün ya da ki bü tün in san la rı 
sa ade te dâvet için gön der di ve Se be’ sûre si nin 28. âyet-i kerîme-
sin de meâlen; “Ey sev gi li Pey gam be rim! Se ni, dün ya da ki bü-
tün in san la ra, ebe dî sa ade ti müj de le mek ve bu sa adet yo-
lu nu gös ter mek için, gön de ri yo rum” bu yur du.

Me se la, O’na uyan bir kim se nin, gün or ta sın da bir par ça uyu ma-
sı, O’na uy mak sı zın, bir çok ge ce le ri iba det le ge çir mek ten kat kat 
da ha kıy met li dir. Çün kü, “Kay lû le” et mek, ya ni öğ le den ön ce bi raz 
yat mak, âdet-i şerîfe si idi. Me se la O’nun dî ni em ret ti ği için bay ram 
gü nü oruç tut ma mak ve yi yip iç mek, din de bu lun ma yıp se ne ler ce 
tu tu lan oruç lar dan da ha kıy met li dir. O’nun dî ni nin em ri ile fa ki re 
ve ri len ze kat, ken di ar zu su ile dağ ka dar al tın sa da ka ver mek ten 
da ha üs tün dür, fazîlet li dir. 

Hazret-i Ömer, bir sa bah na ma zı nı ce ma at le kıl dık tan son ra, 
ce ma ate ba kıp, bir kim se yi gö re me yin ce sor du. Eshâb de di ler ki; 
“Ge ce le ri sa ba ha ka dar iba det edi yor. Bel ki şim di uy ku bas tır mış-
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tır.” Emir-ül-mü’mi nin; “Keş ke bü tün ge ce uyu yup da, sa bah na ma-
zı nı ce ma at le kıl say dı, da ha iyi olur du” bu yur du.

İs la mi yet’e uy ma dan sı kın tı çe kip mü ca he de eden kim se ler 
nefs le ri ni kör le ti yor ise de, İs la mi yet’e uy gun yap ma dık la rın dan 
kıy met siz dir ve ha kir dir. Eğer bu ça lış ma la rı na üc ret hâ sıl olur sa, 
dün ya da bir kaç men fa at den baş ka el le ri ne bir şey geç mez. Hal bu ki, 
bü tün dün ya nın kıy me ti ve ehem mi ye ti ne dir ki, bu nun birka çı nın 
iti ba rı ol sun. Bun lar, me se la ba ya ğı iş le ri ya pan kim se le re ben zer ki 
her kes ten da ha çok ça lı şır ve yo ru lur lar. Üc ret le ri de, yap tık la rı işe 
nis bet le her kes ten aşa ğı dır. İs la mi yet’e tâbi olan lar ise, lâ tif ce vâ hir 
ve kıy met li el mas lar ile meşgûl olan mü cev her ci ler gi bi dir. Bun la rın 
işi az, ka zanç la rı ise pek çok tur. Ba zan bir sa at lik ça lış ma la rı, yüz 
bin ler ce se ne nin ka zan cı nı hâ sıl eder. Bu nun se be bi şu dur ki, İs la-
mi yet’e uy gun olan amel, Hak teâlâ nın mak bu lü dür, râ zı ol du ğu dur, 
onun için çok be ğe nir.

Böy le ol du ğu nu ken di ki ta bı nın çok ye rin de bil dir miş tir. Me se-
la, İm ran sûre si 31. âyet-i kerîme sin de meâlen; “Ey sev gi li Pey-
gam be rim! On la ra de ki, eğer Al la hü teâlâ yı se vi yor sa nız 
ve Al la hü teâlâ nın da si zi sev me si ni is ti yor sa nız, ba na tâbi 
olu nuz! Al la hü teâlâ, ba na tâbi olan la rı se ver” bu yu ru yor.

Mu ham med (aleyhisselâma) tâbi ol mak, Ah kâm-ı İs la miy ye’yi 
be ğe nip, se ve se ve yap mak ve O’nun emir le ri ni ve İs la mi yet’in kıy-
met ver di ği üs tün tut tu ğu şey le ri ve âlim le ri ni, sa lih le ri ni bü yük bi-
lip, hür met et mek ve O’nun dî ni ni yay ma ğa uğ raş mak de mek tir. 
Dî ni ne uy mak is te me yen le ri, be ğen me yen le ri, al dı rış et me yen le ri 
ise aşa ğı tut mak tır.

İs la mi yet’e uy ma yan şey le rin hiçbi ri si ni Hak teâlâ sev mez, be-
ğen mez. Se vil me yen, be ğe nil me yen şe ye se vab ve ri lir mi? Bi lâ kis 
ce za ya se beb olur.

İki ci han sa ade ti ne ka vuş mak, an cak ve yal nız dün ya ve ahi re-
tin efen di si olan, Mu ham med (aleyhisselâma) tâbi ol ma ya bağ lı dır. 
O’na tâbi ol mak için îmân et mek ve Ah kam-ı İs la miy ye’yi öğ ren mek 
ve hak kıy la yap mak la zım dır.

Ahiret te Ce hen nem’den kur tul mak, yal nız Mu ham med 
(aleyhisselâma) tâbi olan la ra mah sus tur. Dün ya da ya pı lan bü tün 
iyi lik ler, bü tün ke şif er, bü tün hal ler ve bü tün ilim ler, Resûlul lah (sal-
lal la hü aley hi ve sel lem) efen di mi zin yo lun da bu lun mak şar tı ile, 
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ahiret te işe ya rar. Yok sa, Al la hü teâlâ nın Pey gam be ri ne tâbi ol ma-
yan la rın yap tı ğı her iyi lik, dün ya da ka lır ve ahire ti nin ha râb ol ma sı-
na se beb olur. Ya ni, iyi lik şek lin de gö rü nen, bi rer is tid rac dan baş ka 
bir şey ola maz.

Mu ham med (aleyhisselâma) tam ve ku sur suz tâbi ola bil mek 
için, O’nu tam ve ku sur suz sev mek la zım dır. Tam ve ol gun sev-
gi nin alâ me ti de, O’nun düş man la rın dan uzak dur mak tır. O’nu be-
ğen me yen le ri sev me mek tir. Mu hab be te mü dâ he ne, ya ni gev şek lik 
sığ maz. Âşık lar, sev gi li le ri nin di vâ ne si olup, emir le rin den bir an ay-
rıl maz lar. Ay kı rı gi den ler le bir ara da dur maz lar. İki zıd şe yin mu hab-
be ti bir kalb de bulunmaz. Ya ni ce mi-zıd deyn mu hal dir.

Bu dün ya nîmet le ri ge çi ci ve al da tı cı dır. Bu gün el de olan lar ya-
rın baş ka sı nın olur. Ahiret te ele gi re cek ler ise son suz dur ve dün ya-
da iken ka za nı lır. Bu birkaç gün lük ha yat, eğer dün ya ve âhi re tin en 
kıy met li insa nı olan Mu ham med (aleyhisselâma) tâbi ola rak ge çi-
ri lir se, sa adet-i ebe diy ye, son suz ne cat ve kur tu luş umu lur. Yok sa 
O’na tâbi ol ma dık ça, her şey hiç tir. O’na uy ma dık ça, her ya pı lan 
ha yır, iyi lik bu ra da ka lır, ahiret te ele bir şey geç mez. 

O’na uy ma nın ufak bir zer re si, bü tün dün ya nîmet le rin den ve 
ahiret sa adet le rin den kat kat üs tün dür. İn san lık me zi ye ti ve şe re-
fi, O’na tâbi ol mak tır. Resûlul lah’a uy mak için müs lü man la rın Ehl-i 
sün ne tin dört hak mez he bin den bi rin de ol ma la rı te mel şart tır. Pey-
gam ber efen di mi ze îmân edip ge tir dik le ri ni tas dik et mek, O’nu se-
vip ita at et mek, na si hat le ri ni ka bul et mek, ken di si ne hür met ve 
tâ zim et mek farz dır. Bu hu sus ta Al la hü teâlâ meâlen;

“O hal de Al la hü teâlâ ya ve O’nun üm mî nebî si olan 
Resûlü ne îmân edin, O’na tâbi olun ki, doğ ru yo lu bul muş 
ola sı nız.”( 549)

“Kim, Al la hü teâlâ ya ve Pey gam be ri ne îmân et mez se, 
mu hak kak (bil sin) ki, biz o ka fir ler için çıl gın bir ateş ha zır-
la mı şız dır” bu yur mak ta dır.

Resûlul lah efen di miz de bu yur du ki: “Al la hü teâlâ dan baş ka 
ilah ol ma dı ğı na şehâdet edip, ba na ve be nim ge tir dik le ri me 
îmân edin ce ye ka dar, in san lar la (ka fir ler le) sa vaş mam ba na 
em ro lun du. On lar bun la rı ya pın ca, müs lü man lık hak kı nın 

549) A’raf sûresi, 7/158.
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muk te zâ sı (ce za la rı) müs tes na, mal la rı nı ve can la rı nı ben den 
kur ta rır lar. (İç le rin de ki giz li hu sus la rın) he sap la rı nı ise, Al la hü 
teâlâ gö rür.”

“Ba na kim ita at eder se, Al la hü teâlâ ya ita at et miş olur. 
Kim ba na is yan eder se, Al la hü teâlâ ya is yan et miş olur. Be-
nim em ri me ita at eden, ba na ita at et miş, emir le ri me is yan 
eden de ba na is yan et miş olur.” 

“Ba na ita at eden ve be nim ge tir dik le ri me uyan kim se-
nin hâ li ile, ba na is yan eden ve be nim ge tir dik le ri mi ya lan-
la yan kim se nin hâ li, şu ada mın ha li ne ben zer ki, (o adam) 
bir ev yap tır mış, (in san la ra mü kem mel bir ziyâ fet ver mek için) 
gü zel, çe şit li ye mek ler ha zır la mış, in san la rı ye me ğe dâvet 
et mek için bi ri ni va zi fe len dir miş tir. Dâvete icâbet eden 
kim se, eve gi rer ve ha zır la nan ye mek ler den is te di ği ka-
dar yer. Fa kat dâvete icâbet et me yen ise, eve gi re mez ve 
ha zır la nan ye mek ler den yi ye mez. Ev, (Resûlul lah’ın dâveti-
ne icâbet eden müt te ki ler için ha zır la nan) Cen net’tir. (Al la hü 
teâlâ ya ve O’nun nîmet le ri ile do lu olan Cen net’e) dâvet eden 
ise, Mu ham med’dir (aleyhisselâm). Kim ki Mu ham med’e 
(aleyhisselâm) is yan eder se, Al la hü teâlâ ya is yan et miş olur. 
Mu ham med (aleyhisselâm), ken di si ni tas dik eden mü’min-
ler ve ken di si ni ya lan la yan ka fir ler ol mak üze re in san la rın 
ara sı nı ayırd edi ci dir.”

“Be nim sün ne ti me ve ben den son ra Hu le fa-i ra şi din’in 
sün net le ri ne ya pı şı nız. Ona olan ca gü cü nüz le ve ti tiz lik-
le sa rı lı nız. (Din de) son ra dan ih das edi len (Ku ran-ı Kerîm de, 
sün net te, ic ma-i üm met te ve kı yas-ı fu ka ha da bu lun ma yan) şey-
ler den ka çı nı nız. Çün kü (din de) her son ra dan ih das edi len 
bid’at tir. Her bid’at ise sa pık lık tır.”( 550)

Enes bin Mâlik’in Resûlul la ha uy mak la il gi li ri vâyet et ti ği hadîs-i 
şerîf de, Pey gam be ri miz (sal lal la hü aley hi ve sel lem) bu yur du ki: 
“Kim be nim sün ne ti mi ihyâ eder se (onun la amel ede rek ya yar-
sa), be ni ihyâ et miş tir (şa nı mı yü celt miş, em ri mi iz har et miş tir.) 
Be ni ihyâ eden de, Cen net’te be nim le be ra ber dir.”

550) İbni Mâce, “Mukaddime”, 6; Dârimî, “Mukaddime”, 16; Ahmed bin Hanbel, el-
Müsned, IV, 126; Hâkim, el-Müstedrek, I, 174; Beyhekî, es-Sünen, II, 422.
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Pey gam ber efen di miz, Bi lal bin Hâ ris’e bu yur du lar ki: “Bir kim-
se, İs lam’da sün net-i ha se ne ya par sa, bu nun se va bı na ve 
bu nu ya pan la rın se vab la rı na ka vu şur. Bir kim se İs lam’da bir 
sün net-i sey yie çığ rı açar sa, bu nun gü na hı ve bu nu ya pan-
la rın gü nah la rı ken di si ne ve ri lir.( 551)

Ömer bin Ab dü la ziz haz ret le ri bu yur du ki:

“Resûlul lah efen di miz gü zel bir yol aç tı. O’ndan son ra da ha-
li fe le ri yol lar aç tı lar. Resûlul lah’ın sün ne tiy le ve ken di sin den son-
ra ki ha li fe le ri nin sün net le riy le amel et mek, Al la hü teâlâ nın ki ta-
bı na uy gun ola rak ha re ket et mek tir. Al la hü teâlâ ya ve Pey gam ber 
efen di mi ze ita at et mek, Al la hü teâlâ nın di ni ni kuv vet len dir mek tir. 
İs la mi yet’i, hiç kim se nin boz ma ya ve de ğiş tir meye hak kı yok tur. 
Sün nete muhalefet eden kim selerin söz leriy le de amel et mek caiz 
değil dir. 

Pey gam ber efen dimizin ve Eshâb-ı kirâmın sün net lerine uyan-
lar, hidâyete kavuş muş lar dır. Bun lar dan her kim yar dım is ter se, 
yar dım gör müş tür. Her kim sün net-i şerîf ere muhalefet eder ve 
on lar la amel et mez se, müs lüman ların git tiği yol dan baş ka bir yol 
tut muş tur. Al lahü teâlâ o kim seyi kötü iş ler yap tırarak Cehen nem’e 
atar. Gidilecek yer olarak Cehen nem, en kötü yer dir.

Ah med bin Han bel haz ret leri buyur du ki:

“Bir gün bir top luluk ta bulunuyor dum. On lar iyice soyun dular 
ve suya gir diler. Ben ise; “Kim Al lahü tealaya ve ahiret gü-
nüne îmân ediyor sa, hamama (av ret yer lerini ört meden) gir-
mesin” hadîs-i şerîfine uyarak soyun madım. O gece rüyam da 
bir kim se; “Ey Ah med! Sana müj deler ol sun! Zîrâ Al lahü teâlâ, 
Resûlul lah’ın sün netine uy duğun için seni bağış ladı. Seni imâm 
kıl dı. İn san lar sana tâbi olur lar” dedi. “Siz kim siniz?” diye sorun-
ca; “Cebrâil’im” dedi.”

Bir kim se, her işin de, Resûlul lah (sal lal lahü aley hi ve sel leme) 
tâbi ol maz sa, mü’min olamaz. O’nu, ken di canın dan çok sev mez-
se, îmânı tamam ol maz. O, bütün in san ların ve cin nilerin pey gam-
beridir. 

Her asır da yaşayan her mil letin O’na uy ması vacib dir. Her 

551) İbni Mâce, “Mukaddime”, 36; Dârimî, “Mukaddime”, 44; Ahmed bin Hanbel, el-
Müsned, IV, 361; Taberânî, el-Mu’cemü’l Kebîr, II, 315; Beyhekî, es-Sünen, II, 136.
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mü’minin, O’nun dinine yar dım et mesi O’nun ah lakı ile huy lan ması, 
O’nun mübârek is mini çok söy lemesi, is mini söy ledik te ve işit tik de, 
say gı ve sev gi ile salâtü selâm getir mesi, mübârek cemalini gör-
meye âşık ol ması, getir diği Kur’ân-ı Kerîmi ve dînini sev mesi ve 
hür met et mesi lâzım dır.

Ey güzeller güzeli, beni sevdânla yakdın!

görmüyor birşey gözüm, her an hulyânla aklım!

 

Sen (Kabe kavseyn) şâhı, ben ise azgın köle,

Sana konuk olmağı, nasıl söyler bu şaşkın?

Acıyıp bir bakınca, ölü kalbler diriltdin,

sonsuz merhametine sığınıp, kapın çaldım!

İyilik kaynağısın, dermanlar derâsısın!

Bir damla lutf et bana, derde devâsız kaldım!

Herkes gelir Mekkeye, Kâ’be, Safâ, Merveye,

ben ise senin için, dağlar tepeler aşdım!

Dün gece, bir rü’yâda göklere değdi başım,

kapındaki uşaklar, enseme basdı sandım!

Ey Câmî hazretleri, sevgilimin bülbülü!

şi’rlerin arasından, şu beyti seçdim aldım:

(Dili aşağı sarkık, uyuz köpekler gibi,

bir damlacık umarak, ihsân derâna vardım.)

                                                   Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî
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KRONOLOJİ
571 Hazret-i Muhammed aleyhisselâmın doğumu. (12 Rebîu’l-evvel - 20 Nisan 571)
 Süt annesi Halime’ye  verilmesi.
574 Süt annesi tarafından Mekke’ye getirilerek annesi Hazret-i Âmine’ye teslîm 

edilmesi.
575 Annesinin vefâtı.
  Dedesi Abdülmuttalib’e verilmesi.
577 Dedesi Abdülmuttalib’in vefâtı ve amcası Ebû Tâlib’e emânet edilmesi.
578 Amcası Ebû Tâlip ile Sûriye seyâhati.
583 Amcası Ebû Tâlib ile Sûriye seyâhati ve Busrâ’da râhip Bahîra’nın, onun son
 peygamber olacağını anlaması.
588 Amcası Zübeyr ile Yemen’e seyâhati.
595 Hazret-i  Hadîce’nin ticâret kervânının başında,  Şâm’a seyâhati.
596 Hazret-i Hatîce ile evlenmesi.
606 Kâbe-i Şerîfe’nin tâmîrinde Hacer-i Esved’i yerine koyması.
610 Hirâ mağarasında ilk vahyin gelmesi.
613 Üç sene gizli dâvetten sonra Safâ tepesine çıkıp açık olarak İslâm’a dâvete 

başlaması.
615 Müslümanların Habeşistân’a  hicretleri.
616 Hazret-i Hamza’nın müslümân olması.
  Hazret-i Ömer’in müslümân olması.
619 Hazret-i Hadîce ve Ebû Tâlib’in vefâtları.
620 Mirâc’a çıkışları.
  Birinci Akabe bîatı.
621 İkinci Akabe bîatı.
622 Mekke’den Medîne’ye hicret.
623 Bedir Savaşı ve zaferi.
  Kıblenin Mescid-i Aksâ’dan Kâbe-i Muazzama’ya çevrilmesi.
  Mescidin önüne, fakîrleri barındırmak için “Sufa” yapılması.
  Hazret-i Âişe ile evlenmeleri.
624 Kızları Hazret-i Rukıyye’nin  vefâtı. 
  Hazret-i Fâtıma ile Hazret-i Ali’nin evlenmeleri.
625 Uhud Savaşı. 
  Hazret-i Hamza’nın şehâdeti.
  Hazret-i Hasan’ın doğumu. (Ramazân ayında)
  Hazret-i Hüseyin’in doğumu. (Şâbân ayında) 
  Hazret-i Ömer’in kızı Hazret-i Hafsa ile evlenmeleri.
627 Hendek Savaşı.
628 Hudeybiye Antlaşması.
  Hükümdârlara ve idârecilere, İslâm’a dâvet mektuplarının gönderilmesi.
  Hayber’in fethi.
629 Mûte savaşı ve zaferi.
630 Mekke’nin fethi.
  Kızları Hazret-i Zeyneb’in vefâtı.
  Oğulları Hazret-i İbrahim’in doğumu.
  Oğulları Hazret-i İbrahim’in vefâtı.
  Tebûk Savaşı.
632 Vedâ Hutbesi ile yüz binden fazla  Eshâb-ı Kirâma hitâb etmeleri. 
  Cennetü’l-Bâki mezârlığını ziyâret etmeleri.
  Vefâtları  (8 Haziran Pazartesi)



564

BİBLİYOGRAFYA
KUR’ÂN-I KERÎM.
Abdurrazzak, el-Musannef - ABDURREZZAK, İbn Hemmam, es-San’ani 
(211/827), el-Musannef, (Neşr: Habiburrahman el-A’zami), I-XI, Beyrut, el-
Meclisul-İlmi, 1983. 
Aclunî, Keşfu’l-Hafâ - ACLUNÎ, Ebul-Fida İsmail İbn Muhammed, (1162/1749), 
Keşful-Hafa ve muzilul- ilbas ammeştehara minel-ehadis ala elsinetin-nas, (Tah-
kik; Ahmed Kalaş), Haleb, Mektebetut-Turasil-İslami, Tarihsiz.  
Ahmed ibn Hanbel, el-Müsned - AHMED, İbn Hanbel (241/855), el-Müsned, 
(Neşr: Hamza Ahmed ez-Zeyn), I-XX, Kahire, Darul-Hadis, 1416/1995. 
Begavî, el-Envâr - el-BEGAVÎ, Muhyissünne el-Hüseyn ibn Mes’ud, el-Envar 
fi Lemailil-Muhtar, (Tahkik: Şeyh İbrahim el-Yakubi), II cild, Beyrut, Daruz-Zi-
ya,1989/1409. 
Belâzûrî, Ensab - BELÂZÛRÎ, Ebul-Abbas Ahmed İbn Yahya İbn Cabir, 
(279/892), Ensabul-Eşraf, (Tahkik; Riyaz Zirikli, Süheyl Zakkar), Beyrut, Darul-Fikr, 
1996/1417. 
Beyhekî, Delâil-ün-Nübüvve - el-BEYHEKÎ, Ahmed İbn el-Hüseyn (384/994), 
Delâil-ün-Nübüvve ve marifetu ahvali sahibiş-şeria, Beyrut, Dar’ül- Kütübil-İlmiy-
ye, 1985.
Beyhekî, es-Sünen - es-Sünenül-kübra, I-X, Haydarabad, Dairetül-Mearifîl-
Osmaniyye, 1344-56.
Beyhekî, Şu’abul-İmân - fiuabul-İmân, (Tahkik, Ebu Hacer Muhammed Zağlul), 
Beyrut, Dar’ül- Kütübil-İlmiyye, 1990.
Bezzâr, el-Müsned - BEZZÂR, Ebu Bekr Ahmed İbn Amr İbn Abdülhalık el-Basrî, 
(292/905), el- Bahruz-Zahhar-Müsnedül-Bezzâr, (Tahkik; Adil İbn Sa’d), Medine, 
Mektebetül-Ulum vel-Hikem, 2006/1427.  
Buhârî, el-BUHARİ, Muhammed İbn İsmail (256/870), el-Camius-sahih, (Neşr: 
Muhibbuddin Habib), I-XIII, Kahire, Darur-Reyyan lit-Turas,1986.
Buhârî, el-Edebul-Müfred - el-Edebul-Müfred, (Tahkik: Muhammed Fuad Ab-
dülbaki), Beyrut, Darul- Beşairil-İslamiyye, 1409/1989. 
Dâre Kutnî, es-Sünen -  ed-DÂRE KUTNÎ, Ömer İbn Ahmed (ö. 385/995), es-
Sünen-ud-Dâre kutnî, (Neşr. Abdullah Haşim Yemani Medeni), I-IV, Medine, Da-
rul-Mehasin lit-Tıbaa, 1966. 
Dârimî, ed-DÂRİMî - Abdullah İbn Abdurrahman (255/869), es-Sünen-ud-
Dârimî, (Tercüme: Abdullah Aydınlı), I-VI, İstanbul, Madve Yayınları, 1994-96. 
Dînî Terimler Sözlüğü, Türkiye Gazetesi Yayınları - Dinî Terimler Sözlüğü, I, 
II, İstanbul, Türkiye Gazetesi Yayınları, Tarihsiz.



565

Ebu Davud, EBU DAVUD, Süleyman İbn el-Eş’as (275/888), es-Sünen, (Neşr: Mu-
hammed Avvame), I-V, Beyrut, Müesseset-ur-Reyyan, 1419/1998.
Ebu Nuaym, Hilyet-ül-Evliya - EBU NUAYM, el-İsfehani (430/1039), Hilyetül-
evliya ve tabakatul-asfiya, I-X, Kahire, Matbaatus-Seade, 1394-99/1974-79. 
Ebu Ya’la, el-Müsned - EBU YA’LA, Ahmed İbn Ali el-Müsenna el-Mosuli, Müs-
nedu Ebi Ya’la el-Mosuli, (Tahkik; Hüseyin Salim Esed). Dımeşk, Darul-Me’mun 
lit-Turas, 1984. 
Ezrakî, Ahbaru Mekke - el-EZRAKÎ, Ebul-Velid Muhammed İbn Abdullah, 
(250/865), Ahbaru Mekke ve ma cae fihe minel-asar, (Tahkik: Rüşdi es-Salih Mel-
hese), Beyrut, Darus-Sekafe, 1979. 
Fâkihî, Ahbaru Mekke- FAKİHÎ, Ebu Abdullah Muhammed İbn İshak İbn el-
Abbas, (272/885) Ahbaru Mekke fi Kadimid-Dehr ve Hadisih, (Tahkik; Abdülmelik 
İbn Abdullah İbn Dehiş), Mekke, Matbaatun-Nahdatil-Hadise, Tarihsiz.  
Gazalî, İhyâ - GAZALÎ, Hüccetul-İslam Zeynuddin, (505/1111), İhya-u Ulûm-id-
Din, (Tercüme: Ahmed Serdaroğlu), İstanbul, Bedir Yayınevi, 1975. 
Hâkim, el-Müstedrek - HÂKİM, en-Nişaburî (405/1014), el-Müstedrek ales-sahi-
hayn, I-IV, Haydarabad, Darul-Kutubil-İlmiyye, 1915. 
Heysemî, Mecmâuz-Zevâid - el-HEYSEMÎ, Nureddin Ali İbn Ebi Bekir 
(807/1405), Mecmauz-zevaid ve menbaul-fevaid, I-X, Beyrut, Darul-Kitabil-
Arabi, 1967. 
Huzâî, et-Tahric - HUZÂÎ, Ebul-Hasen Ali İbn Muhammed İbn Ahmed el-
Endülüsî, (789/1387), Tahricud-Delaletis-Sam’iyye, (Tahkik: Ahmed Muhammed 
Ebu Selame), Kahire, Vizaretul-Evkaf, 1981. 
İbn Abdülber, el-İstiâb - İBN ABDÜLBER, en-Nemari (463/1071), el-İstiab 
fi marifeti’l-ashab, (Neşr: Ali Muhammed Bicavi), I-IV, Kahire, Daru Nahdati 
Mısr, 1969. 
İbn Asâkir, Târih-i Dımaşk - İBN ASÂKİR, Ebul-Kasım Ali İbn Hasen İbn Hibetul-
lah (571/1175), Tarih-i medineti Dımaşk, (Neşr: Muhibbuddin Ebu Said Amravi), 
I-LXXIV, Beyrut, Darul- Fikr, 1415-1421/1995-2001. 
İbn Ebi Şeybe, el-Musannef - İBN EBİ ŞEYBE, Ebu Bekr (235/850), el-Musannef 
fil-ehadis vel-asar, (Neşr: Kamal Yusuf Hut), I-VII, Beyrut, Darut-Tac, 1989. 
İbn Habib, el-Mühebber -  İBN HABİB, Ebu Ca’fer Muhammed (245/860), Kita-
bul-muhabber, (Neşr: Ilse Lichtenstadter), Beyrut, Menşurat Daril-Afakil-Cedide. 
İbn Hacer, el-İsâbe -  İBN HACER, el-Askalanî (852/1448), el-İsâbe fî temyizis-
sahabe, I-IV, Bağdad, Matbaatus-Seade, 1328. 
İbn Hibban, es-Sahih - İBN HİBBAN, Ebu Hatim Muhammed İbn Hibban İbn 
Ahmed et-Temimi, (354/965), Sahihu İbn Hibban, (Tahkik; Şueyb Arnaut), Bey-
rut, Müessesetur-Risale, 1984.       



566

İbn Hişâm, es-Sire -  İBN HİŞÂM, Cemaluddin Abdülmelik (213/829), es-Siretun-
Nebeviyye, (Neşr, Süheyl Zakkar), I-II, Beyrut, Darul-Fikr, 1412/1992. 
İbn İshak, es-Sire - İBN İSHAK, Muhammed İbn İshak İbn Yesar (150/768), es-
Sire, Konya, el-Vakf lil-Hademetil-Hayriyye, 1401/1981. 
İbn Kesir, el-Bidâye - İBN KESİR, Ebul-Fida (774/1373), el-Bidaye ven-nihaye, 
I-XIV, Beyrut, Mektebetul-Mearif, 1981. 
İbn Kesir, es-Sire  ------- es-Siret-un-nebeviyye, (Neşr. Mustafa Abdulvahid), I-IV, 
Beyrut, Darul- Marife, 1396/1976. 
İbn Mâce,- İBN MÂCE, Muhammed Yezid el-Kazvinî (273/887), Sünen-u İbn 
Mace, (Neşr: Muhammed Fuad Abdülbaki), I-II, (Daru İhyai Turasil-Arabi). 
İbn Sa’d, et-Tabakât -  İBN SA’D, et-Tabakâtul-Kubra, I-VIII, Beyrut, Daru Sadır, 
Tarihsiz. 
İbnul-Cevzî, el-Vefâ bi-ahvalil-Mustafâ -  İBNUL-CEVZÎ, Ebul-Ferec Cemaled-
din Abdurrahman İbn Ali, (597/1201), el-Vefa bi ahvalil-Mustafa, (Tahkik: Musta-
fa Abdulvahid), Beyrut, Darul-Marife, 1966.
İbnul-Esir, Üsüd-ül-Gâbe - İBNÜL-ESİR, İzzeddin Ali İbn Muhammed 
(630/1233), Usdul-ğabe fî marifetis- sahabe, (Neşr: Muhammed İbrahim Benna), 
I-VII, Kahire, Daruş-Şa’b, 1390- 93/1970-73.
Kadı İyaz, Şifa-i Şerif-  KADI, İyaz, eş-fiifa bi Tarikil-Mustafa, (Tercüme: Naim Er-
doğan-Hüseyn S. Erdoğan), İstanbul, Çile Yayınevi, 1977. 
Kastalanî, el-Mevâhibu’l-Ledüniyye - KASTALANÎ, Ebul-Abbas Şehabeddin 
Ahmed İbn Muhammed, el-Mevahibul-  Leduniyye bil-Minahil-Muhammediyye, 
(Şerh: Mahmud Abdülbaki, Tercüme; İhsan Uzungüngör), İstanbul, Hikmet Ga-
zetecilik, 1972. 
Kettânî, et-Terâtibul-İdâriyye  - KETTÂNÎ, Muhammed Abdülhey İbn Abdül-
kebir İbn Muhammed. (1382/1962). Hazret-i Peygamberin Yönetimi, (Tercüme: 
Ahmed Özel), I-II, İstanbul, İz Yayıncılık, 2003. 
Kilâî, el-İktifâ  - el-KİLÂÎ, Ebur-Rabi Süleyman İbn Musa, (634/1237), el-İktifa 
bi tazammenehu min meğazi Resulillah ve selasetul-hulefa, (Tahkik: Kamaleddin 
İzzeddin Ali), Beyrut, Alemul-Kutub, 1997/1417. 
Makrizî, İmtâul-Esmâ  - el-MAKRİZÎ, Takiyyudin (845/1442), İmtâul-esmâ bima 
lin-nebiyyi minel-ahvali vel-emvali vel-hafadati vel-mutlai, (Neşr. Muhammed 
Abdülhamid en-Nemis), I- XV, Beyrut, Darul-Kutubil-İlmiyye, 1999/1420.
Münâvî,  Feyzul-Kadir - el-MÜNÂVÎ, Abdurrauf (1031/1622), Feyzul-kadir şer-
hul-Camiis-sağir, I-VI, Beyrut, Darul-Marife, Tarihsiz. 
Müslim - MÜSLİM, Ebul-Hüseyn İbn el-Haccac el-Kuşeyri (261/875), Sahihu 
Müslim, I-V, Kahire, Daru İhyai Kutubil-Arabi, 1955. 



567

Nesâî, en-NESÂÎ, Ebu Abdurrahman Ahmed İbn Ali İbn Şueyb (303/915), es-
Sünen-ul- Kubra, (Tahkik: Abdulğaffar Süleyman el-Bundari-Seyyid Kusrevi Ha-
san), I-VI, Beyrut, Darul-Kutubil-İlmiyye, 1411/1991. 
Safedî, el-Vâfî - SAFEDÎ, Ebus-Safa Selahaddin Halil İbn Aybek İbn Abdullah, 
(764/1363), el-Vafi bil-Vefayat, Neşriyyatul-İslamiyye, 1988/1408.
Süheylî, Ravzü’l-ünüf - es-SUHEYLİ, Abdurrahman (581/1185), er-Rövzul-unf fî 
şerhis-Siretin-nebeviyyeti li-ibni Hişam, (Neşr; Abdurrahman el-Vekil), I-VII, Kahi-
re, Darun-Nasr lit-Tıbaa, 1967. 
Süyûtî, Câmiul-Ehâdis - es-SUYÛTÎ, Ebul-Fazl Celaleddin Abdurrahman İbn 
Ebu Bekr, Camiul-Ehadis, (Tahkik; Abülhalim Mahmud, Ahmed Abbas Sahr, Ah-
med Abdülmecid), Matbaatu Hattab, Tarihsiz.
Süyûtî, el-Leâlil-Masnua ------- el-Lealil-Masnua fi ehadisil-Mevzua, (Tahric; Ebu 
Abdurrahman Salah İbn Muhammed İbn Uveyza), Beyrut, Darul-Kutubil-İlmiy-
ye, 1996/1417. 
Süyûtî, Evsafun-Nebi ------- Zahrul-Hamair aleş-fiemail (Evsafun-Nebi), (Tahkik: 
Mustafa Aşur), Kahire, Mektebetul-Kur’an, Tarihsiz.
Şemseddin Şâmî, Sübül’ül-Hüdâ - ŞEMSEDDİN, ŞÂMÎ, Ebu Abdullah Şemsed-
din Muhammed İbn Yusuf İbn Ali, (942/1536), Sübül’ül-Hüda ver-Reşad fi Sireti 
Hayril-İbad, (Tahkik; Mustafa Abdulvahid), Kahire, Vizaratul-Evkaf veş-Şuunil-
İslamiyye, 1990. 
Taberanî, el-Mu’cemul-Kebir  - et-TABERANÎ, Süleyman İbn Ahmed (320/971), 
el-Mu’cemul-kebir, (Neşr: Hamdi Abdülmecid Selefi), I-XXV, Beyrut, Daru İhyait-
Turasil-Arabi, Tarihsiz. 
Taberî, Târih - et-TABERÎ, Ebu Ca’fer İbn Cerir (310/923), Tarihul-ümem vel-
muluk, (Neşr: Muhammed Ebul-Fazl İbrahim), I-XI, Beyrut, Daru Süveydan, 1967. 
Tirmizî ,  et-TİRMİZÎ, Muhammed İbn İsa İbn Sevre (279/892), Sünen-ut-Tirmizi, 
(Neşr: Muhammed Fuad Abdülbaki), I-V, 1396/1976.
Tirmizî, Şemâil-i Şerif.  ------- Hadislerle Peygamberimizin Güzel Ahlâkı (fiemâil-i 
fierif), (Tercüme: Hoca Raif Efendi, Sadeleşdiren: Mahmut Özakkaş), İstanbul, Hi-
sar Yayınevi,1984. 
Vâkidî, el-Meğâzî - el-VAKİDÎ, Muhammed İbn Ömer (207/823), el-Meğazi, 
(Neşr: Marsden Jones), I- III, Beyrut, Alemul-Kutub, 1404/1984. 
Ya’kubî, Târih - YAKUBİ, İbn Vazih Ahmed İbn İshak İbn Ca’fer, (292/905), Tarihi 
Yakubi, Beyrut, Daru Sadır, Tarihsiz. 
Zehebî, Siyer - ez-ZEHEBÎ, Şemsüddin Muhammed İbn Ahmed (748/1347), Si-
yeru a’lamin- nubela, (Neşr: Şueyb Arnaut), I-XXIII, Beyrut, Müessesetur-Risale, 
1401- 1405/1981-85. 



Baskı: İhlas Gazetecilik A.Ş.  Tel: (+90 212) 454 30 00


