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Peygamberimizin Hayatı  

 

  Güzel Çocuklar! 

  Bir zamanlar, annenizin kucağında süt emen bir 

bebektiniz; konuşmayı, yürümeyi bilmiyordunuz. Etrafı 

meraklı gözlerle izliyor, gördüklerinizi 

anlatamıyordunuz. Sonra büyüdünüz; oturdunuz, 

konuştunuz, yürüdünüz... Oyuncaklarınız oldu 

birbirinden güzel… Şimdi o oyuncakların çoğunu 

kendinizden küçüklere bıraktınız; belki kardeşlerinize,  

belki oyuncak alamayan bir komşunuzun çocuğuna 

verdiniz. 

    Anne-babalarınız, size yeni bilgiler öğretiyor, 

    — İyi olun, iyilikten yana olun! 

   — Doğru olun, doğruluktan yana olun! 

    — Haksızlık etmeyin, haksızlığa uğramayın! 

   — Birbirinizi sevin, birbirinizi sevindirin! 

    — Sevimliliğinizi yok edecek sözler 

söylemeyin, kötü davranışlarda bulunmayın, diyorlar. 

    Merak ettiniz mi güzel çocuklar? Bunları onlara 

kim öğretti? Biliyorum, bir ağızdan “Onların anne- 

babası!” diyeceksiniz. Haklısınız; ama bir sorum daha 

var: Peki bunları onların anne-babasına kim öğretti? 

Güzel Çocuklar! 

  Bizim ailemizin bir öncüsü olduğu gibi 

toplumların da bir öncüsü vardır. Biz Müslümanız, 

bizim de bir öncümüz vardır. Onun adını bildiğinizi 

biliyorum. Haydi, beraber söyleyelim: Hz Muhammed 

(sav)... 

Müslümanlar, onun adını her andıklarında ona ve 

yakınlarına dua ederler. Biz bu duaya “salâvat” 
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diyoruz. Bu güzel adı anmışken hemen salâvatımızı 

getirelim: 

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin …  

   Güzel Çocuklar! 

  Bizim öncümüz, öncülerin en iyisidir, 

çocukların ve iyi büyüklerin dostudur. Bütün hayatını 

insanların doğruyu, güzeli öğrenmelerine adamıştır. 

Bilmem hiç merak ettiniz mi, bizim öncümüz, (Bu 

arada unutmadan söyleyelim, biz büyük öncümüze 

Peygamberimiz deriz. Bundan sonra hep böyle 

söyleyelim, olur mu çocuklar?) bizim Peygamberimiz 

nerede doğmuş, ne zaman doğmuş, nasıl büyümüş, ne 

yemiş, ne içmiş, neler yapmış? 

    Gelin, sizinle Peygamberimizin hayatına doğru 

bir yolculuğa çıkalım. Yolculuğumuz, uzun ama yararlı 

olacak. Bu yolculuk sırasında dinlenmek mi 

istiyorsunuz, haber verin dinlenelim; uyumak mı 

istiyorsunuz, izin isteyin, uyumanıza izin verelim. Ama 

sakın bu yolculukta bizden ayrılmayın, tek başınıza 

kalmayın. 

    Bir daha “Allāhümme salli alâ Muhammedin ve 

alâ âli Muhammedin” diyerek yolculuğumuza 

başlayalım.   

Bölüm 1  

   Araştırma İbadetimiz: 

 1. Haritada Mekke ve Filistin’i bulunuz. 

 2. Filistin ile Mekke arasındaki yaya bir 

yolculuğun kaç gün sürebileceğini araştırınız. 

 3. Filistin’in bugün ne durumda olduğunu anne-

babanıza sorunuz. 

 4. Çevrenizde adı İbrahim, İsmail veya Hacer 

olanlar varsa onlara niçin o adın verildiğini araştırınız, 

Hz. İbrahim (as)’in kıssasını öğreniniz. 
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 5.Yakınlarınıza, Kurban Bayramı’nda neden 

kurban kestiklerini sorunuz.  

MEKKE            

    Güzel Çocuklar! 

Peygamberimiz, Mekke’de doğmuştur. Peki, 

Mekke nerededir? Kimin tarafından kurulmuştur? 

Orada neler vardır? 

    Mekke, Arabistan yarımadasında, çöl ortasında 

bir şehirdir. Şehrin tarihi Hz. İbrahim (a.s.) ve Hz. 

Âdem (as)’e dayanmaktadır.  

    Hz. İbrahim(as) 86 yaşında, Filistin 

topraklarındayken Allah ona ve onun sevgili eşi Hz. 

Hacer annemize bir çocuk verdi. Adını İsmail koydular. 

Hz. İbrahim (as), çocuğunu ve eşini çok severdi. Ancak 

yüce Allah ona, onları Mekke’nin kurulduğu yere 

bırakmasını emretti. Hz. İbrahim(as), çölleri aşarak 

emredilen yere vardı. Bu yer, ıssız bir vadiydi. Orada 

ne su vardı ne bir insan... Bir kadın ve bir çocuk böyle 

bir yere bırakılamazdı. Ancak Hz. İbrahim(as),  

Rabbimizin ona kötü bir şey emretmeyeceğini 

biliyordu. O, Allah’ın dostuydu her konuda Allah’a 

güveniyordu. 

    Hz. İbrahim (as), Hz. Hacer ve iki yaşındaki Hz. 

İsmail(as)’i, yanlarında biraz hurma ve biraz su 

bırakarak Mekke vadisine bıraktı; sırtını onlara dönüp 

geldiği yere, Filistin’e doğru hareket etti. 

    Bu durum ona zor gelmedi mi, diyeceksiniz. Zor 

gelmez mi?  Ancak Hz. İbrahim (as), arkasına hiç 

bakmadan yola devam etti. Hz. Hacer ağlayarak:  

    — Ey İbrahim! Bizi bu ıssız ve sesiz vadide 

bırakıp nereye gidiyorsun? Biz, bu vadide kimsesiz ne 

yaparız? dedi. 

  Hz. İbrahim(as) hiçbir cevap vermeden yoluna 

devam etti. Hz. Hacer:  
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    — Yoksa böyle yapmanı Allah mı sana emretti? 

diye sordu.  

Hz. İbrahim(as) bu söz üzerine ona dönerek: 

    — Evet, Allah emretti, dedi. 

    Hz. Hacer, rahatlamıştı; çünkü o, yüce 

Rabbimizin kimseye yanlış bir şey emretmeyeceğini 

biliyordu. O, Allah’ın emrettiklerinin yararlı; 

yasakladıklarının zararlı olduğundan emindi.  

    Hz. Hacer, Allah’a bağlılığını bir kez daha şu 

sözlerle dile getirdi: 

    — Öyle ise Allah bize yeter. O, bizi korur, 

sahipsiz bırakmaz.  

   Hz. İbrahim(as), onlardan epey uzaklaştıktan 

sonra yüzünü onların bulunduğu yere çevirdi ve şu 

duayı etti: 

   “— Rabbimiz! Soyumdan bir kısmını ekin 

bitmez bir vadide Sen’in her tür saldırıyı yasakladığın 

evinin yanına bıraktım. Bazı insanları soyumun 

bulunduğu bu yere doğru yönlendir ve onlara her tür 

meyvelerden, rızklardan ver ki Sana şükretsinler.” 

   Ne güzel bir dua değil mi? Siz de zaman zaman 

dua edersiniz, değil mi çocuklar? Örneğin, babanız bir 

yere gittiğinde ellerinizi açıp “Rabbim, babamı bize 

selametle döndür!”, kardeşiniz hastalandığında 

“Rabbim, kardeşimi iyileştir!” demişsinizdir. Eminim 

ki bu dualardan sonra içiniz rahatlamış ve sizde bir 

umut oluşmuştur. 

      Siz dualarınıza devam edin çocuklar! Çünkü 

çocukların duası kabul olur. 

  Zemzem Suyu 

  Güzel Çocuklar! 

  Hz. Hacer ile Hz. İsmail(as)’in suyu bittiğinde 

Hz. Hacer, etrafta su aramaya başladı. Önce Safa 

Tepesi’ne çıktı, sonra dönüp Merve Tepesi’ne gitti. O 
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tepelerin ardında birilerini bulma umuduyla bu 

eylemini yedi kez tekrarladı. 

   Rabbimiz, kimsesizlerin kimsesidir çocuklar! 

Hz. Hacer, kimsesizdi; Rabbimiz, onu yardımsız 

bırakmadı. Ona bir melek gönderdi. Melek, toprağı 

kazıdı; topraktan su fışkırdı. Hz. Hacer, boşuna akıp 

gitmesin diye suyun etrafını toprakla çevirdi, su durdu. 

Hz. Hacer ve çocuğu sudan doyasıya içtiler. 

   Melek, Hz. Hacer’e: 

   — Sakın, burada yok oluruz, diye korkmayınız! 

İşte burası Allahın Evi’nin yeridir. O evi şu çocuk ve 

babası yapacaklar. Hz. İbrahim (as), Allah’ın emrini 

yerini getirmişti. Hz. Hacer, Allah’a güvenmişti. Allah 

ikisini de pişman etmedi; kuşkusuz ki Allah, kendisine 

güvenen kimseyi pişman etmez.  

    Mekke’nin Kuruluşu 

   Bir gün Mekke’nin yakınlarından geçen bir 

kervandaki insanlar, Mekke vadisinin üzerinde kuşların 

uçuştuğunu gördüler, şaşırdılar. Çünkü orada suyun 

bulunmadığından emindiler. Habercilerini oraya 

gönderdiler. Habercileri, onlara döndüğünde gerçeği 

öğrendiler. Kervandakiler, Hz. Hacer ve Hz. 

İsmail(as)’in yanına gittiler. Hz. Hacer’den oraya 

yerleşmeleri için izin istediler. Hz. Hacer, suyun kendi 

soyuna ait olduğunu kabul etmeleri koşuluyla onlara 

izin verdi. Böylece Mekke’nin bulunduğu yer bir 

yerleşim alanı oldu. 

     Hz. İbrahim (as)’in Hz. Hacer annemizi ve Hz. 

İsmail(as)’i o ıssız ve sesiz yere bıraktığını 

duyduğunuzda belki üzüldünüz. Bir baba, çocuğunu 

böyle bir yere nasıl olur da bırakır ve oradan gider, 

dediniz. 

    Ama Allah’a güvenmemiz gerekir. O, asla bize 

kötü bir iş yapmamızı emretmez. Eğer O bir işi 
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emretmişse onda mutlaka iyilik vardır. Biz de Hz. 

İbrahim (as) gibi O’na güvenelim, O’nun emrine 

uyalım ve işimizi kolaylaştırması için O’na dua edelim. 

    Bakın, yer ve göklerin sahibi Rabbimiz, 

küçücük İsmail(as)’le Hacer annemizi yalnız 

bırakmadı. Hz. İbrahim(as) babamızın duasını kabul 

etti.  Onların yanına insanlar gönderdi. Onların 

bulunduğu yeri yerleşim alanı yaptı.  

    Bu arada unutmayalım: Her duadan önce ne 

diyeceğiz? 

     Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

Kâbe’nin İnşası 

     Güzel Çocuklar! 

     Anneniz, babanız, varsa ağabeyiniz ve ablanız, 

namaz kılıyordur, siz de kılmaya başlamışsınızdır. 

Dikkat ettiniz mi? Namaz kılan herkes, yüzünü aynı 

yöne çeviriyor. Eminim, biliyorsunuz: Kıble. Kıble’de 

ne var sizce? 

     — Kâbe. 

     Biz ona “Beytullah” yani “ Allah’ın Evi.” 

diyoruz. Zemzem’i bulan melek, Hz. Hacer annemize 

ne demişti? 

    — İşte burası “ Allah’ın Evi”nin yeridir. O evi 

şu çocuk ve babası yapacaktır. 

    Kimdi meleğin işaret ettiği çocuk? 

    — Hz. İsmail. (as) 

    Babası: 

    — Hz. İbrahim(as) 

    Bakalım, nasıl inşa etmişler? 

    Hz. İbrahim (as) zaman zaman Filistin’den 

Mekke’ye geliyor, orada bıraktığı ailesiyle 

görüşüyordu.  
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    Bu gelişlerin birinde Hz. İsmail (as) ile Zemzem 

kuyusunun yakınlarında, büyük bir ağacın altında 

okunu yontup düzeltirken karşılaştı. Hz. İsmail (as) 

babasını görür görmez ayağa kalktı, onu karşıladı ve 

onun elini öptü. 

     Hz. İbrahim (as): 

     —Ey İsmail! Yüce Allah, bana büyük bir iş 

emretti.      

    Hz. İsmail (as): 

     — Babacığım! Rabbin ne emrettiyse o emri 

yerine getir!    

    Hz. İbrahim (as): 

    — Fakat bu işte sen de bana yardım edeceksin.  

    Hz. İsmail (as): 

   — Babacığım, sana her yönden yardım ederim. 

   Hz. İbrahim (as): 

   — Yüce Allah, bana burada bir ev yapmamı 

emretti, dedi. 

   Hz. İbrahim (as) etrafından yüksekliği belirgin 

olan bir yeri işaret etti. Baba ve oğul, işte orda Kâbe’yi 

inşa ettiler.  

    Hz. İsmail (as) taş getirdi, Hz. İbrahim (as) 

duvar ördü. İnşaat bitince ikisi birlikte: 

    — Rabbena tekabbel minna inneke ente’s–

semiu’l âlim. 

   Bu duayı biz de güzel bir iş yaptığımızda 

söyleriz. Haydi, beraber söyleyelim: 

— Rabbena tekabbel minna inneke ente’s –

semiu’l âlim.  

Ey Rabbimiz, bizden kabul et, Sen her şeyi 

işiten ve bilensin! 

   Güzel Çocuklar! 

    Cebrail (as)’in adını duymuşsunuz değil mi? 
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    Cebrail (as), vahiy meleğidir, peygamberlere 

vahiy getirir. 

    Vahiy, Rabbimizin peygamberler aracılığıyla 

bize gönderdiği haberlerdir, emirlerdir, yasaklardır.  

   Neye inanacağımızı, neye inanmayacağımızı, ne 

yapmamız gerektiğini, ne yapmamamız gerektiğini 

vahiyden öğreniriz. Peygamberler vahyi alır, uygular ve 

bize haber verirler.  

    Tekrarlayalım mı?  

   — Vahiy kimden gelir? 

   — Rabbimizden. 

   — Kim getirir? 

   — Cebrail.(as) 

   — Kime getirir? 

   — Peygamberlere. 

   — Peygamberler kime iletir. 

   — Bizlere. 

  Bir sorum daha var: 

   — Peygamberler ne der, bizlere? 

  — Bana uyun,  Allah’a ulaşırsınız. Allah’a 

ulaşın, dünya ve ahirette mutlu olursunuz. 

     Rabbim, bizi onlara uyup mutlu olanlardan 

kılsın. Âmin.  

     Güzel Çocuklar! 

     Haccı duymuşsunuzdur. Belki babanız ve 

anneniz, belki dedeniz ve nineniz, belki bir yakınınız, 

Kurban Bayramı’na doğru “Biz hacca gidiyoruz.” 

diyerek yolculuğa çıkmışlardır. Siz, onları tekbirlerle, 

yani Allahü Ekber, Allahü Ekber, Allahü Ekber diyerek 

uğurlamışsınız.  Büyükleriniz onlara: “Ne olur orada 

bize de dua dedin!” demişlerdir. 

       — Hacca gidenler nereye gider? 

      — Mekke’ye. 

       — Mekke’de ne var? 
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       — Kâ’be. Onlar, Kâ’be’yi ziyarete giderler. Bu 

güzel ziyaret, Hz. Âdem (as) babamız zamanında 

başlamış; sonra unutulmuş. O halde onu yeniden 

insanlara kim öğretti? Hemen öğrenelim: 

      Bir gün Cebrail (as), Hz. İbrahim (as)’e gelip 

Hac yapmayı öğretti ve: 

“Ey İbrahim! Haccı insanlara bildir! Yürüyerek 

veya develere binerek sana gelsinler! Kendileri için 

yararlı olan işleri öğrensinler!”  

     Hz. İbrahim (as) insanların karşısına çıkıp: 

     — Ey insanlar, Allah’ın Evi’ni ziyarete 

davetlisiniz!” dedi. 

     Hz. İbrahim(as)’in öncülüğünde Hz. İsmail(as) 

ve diğer insanlar, Hac yaptılar. Hacdan sonra baba ve 

oğul ellerini kaldırıp: 

    — Ey Rabbimiz, bu hayırlı işi bizden kabul et! 

Hiç şüphesiz Sen, duamızı işitir, niyetimizi iyi bilirsin. 

Ey Rabbimiz, bizi yalnız Sana bağlı iki Müslüman kıl. 

Soyumuzdan da yalnız Sana uyan bir ümmet meydana 

getir… Rabbimiz! Sen tevbe edenlerin tevbesini 

reddetmeyip kabul edersin, günahkâr olanlara 

merhamet edersin. Ey Rabbimiz!  Soyumuzdan 

meydana getireceğin Müslüman ümmete kendi 

içlerinden bir peygamber gönder ki onlara Sen’in 

ayetlerini öğretsin; onları günahlardan temizlesin! Ey 

Rabbimiz! Sen, kuşkusuz güçlüsün ve hikmet sahibisin!  

   Bilmem, farkında mısınız? Bu duada bir müjde 

var. Hz. İbrahim (as) ve Hz. İsmail (as) bize bir haber 

veriyorlar: Peygamberimizi. Nasıl? 

   — Ey Rabbimiz… Kendi içlerinden bir 

peygamber gönder… diyerek.  

   Demek ki Peygamberimiz, Hz. İbrahim (as)’in 

soyundan gelecek, onun torunları arsından çıkacak. 

Ancak biz, Peygamberimizin soyuyla ilgili bilgileri 
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almadan önce öğrendiklerimizi tekrarlayalım. Sonra 

salâvatımızı da unutmayalım. 

   Kâbe’yi ilk inşa eden Hz. Âdem (as); Kâbe’yi 

ikinci kez inşa eden Hz. İbrahim ve Hz. İsmail (as)’dir.  

  Hz. İbrahim ve Hz. İsmail (as) Kâbe’de Hac 

etmişler,   dua ve ibadet etmişler ve dualarında 

Peygamberimizi müjdelediler.  

   Haydi, o güzel müjde için birlikte söyleyelim: 

   Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

 

 Uygulama 1: 

 Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri 

örnekte olduğu gibi doldurunuz. 

 Örnek: 

 Hz. Hacer,- - - - - annesidir. 

 Hz. Hacer, Hz. İsmail(as)’in annesidir.  

 1. Hac ibadeti- - - - - - - - - -- --- - - yapılır. 

 2.---------------, ilk kez Hz. Âdem(as) tarafından 

inşa edilmiştir. 

3.---------------, Peygamberlere vahyi getiren 

melektir. 

 4 Kâbe,  ikinci kez- -- ----------------ve ----------

tarafından inşa edilmiştir  

5. Hz. İbrahim(as), Filistin’den bugün ------------

--‘nin bulunduğu yere geldi ve Hz. Hacer annemizle 

Hz. İsmail(as)’i orada bırakıp Filistin’e geri döndü. 

 Uygulama 2: 

 Aşağıdaki soruları karşılarına  “Evet” veya  

“Hayır” yazarak cevaplayınız. 

 1. Zemzem suyunu ilk içenler Hz. İbrahim(as) 

ile Hz. İsmail(as) midir? 
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 2. Hz. İbrahim(as) ile Hz. İsmail(as)in  “Ey 

Rabbimiz, bu hayırlı işi bizden kabul et!”duasında 

geçen “hayırlı iş” Kâbe’nin inşası mıdır?  

3. Hz. Hacer annemiz su bulma umuduyla Safa 

ile Merve tepeleri arasında mı koşmuştur? 

 4. Hz. Hacer annemiz Mekke’de mi doğup 

büyümüştür? 

 5. Kâbe, Hz. İbrahim(as) Filistin’de iken Hz. 

Hacer annemizle Hz. İsmail(as) tarafından mı inşa 

edilmiştir?  

 Uygulama 3:  

 1. Müslümanlar, dünyanın herhangi bir yerinde 

namaz kıldıklarında yüzlerini nereye çevirirler? 

 A) Kâbe’ye B)Güneye C)Medine’ye  D) 

Kudüs’e 

  

 2. Aşağıdakilerden hangisine gitmeyen bir kişi 

Hac ibadetini yerine getirmemiştir? 

 

 A)Medine’ye B)Mekke’ye C)Kudüs’e 

 D)Filistin’e 

  

 3. Hz. İbrahim(as)’in aşağıdaki şehirlerden 

hangisinde doğduğuna inanılır? 

 A)Mekke B)Medine C)Kudüs

 D)Urfa 

  

 4. Hz. İbrahim(as)ile Hz. İsmail(as), Kâbe’nin 

inşasını tamamladıklarında aşağıdaki dualardan 

hangisini yapmışlardır? 

 A)Rabbim, bunu bizden kabul et! 

 B)Rabbim, anne babamızı affet! 

 C)Rabbim, mal ve mülkümüzü artır!    



 13 

  D)Rabbim, dostlarımızı artır, düşmanlarımızı 

azalt! 

  

5. “Soyumdan bir kısmını ekin bitmez bir 

vadide Sen’in her tür saldırıyı yasakladığın evinin 

yanına bıraktım” sözünde “ekin bitmez vadi” olarak 

geçen yerde bugün aşağıdakilerden hangisi vardır? 

 A)Mekke B)Kudüs C)Urfa 

 D)Medine  

  

Bölüm 2 

 Araştırma İbadetimiz: 

 1. Yemen’i ve İran’ı haritada bulunuz, eskiden 

nereye Şam dendiğini öğreniniz.  

 2. Putperestliğin günümüzde devam edip 

etmediğini anne veya babanıza sorunuz. 

 3. Fil Süresi hakkında bir araştırma yapınız, bu 

süreyi ezberleyiniz.  

 4. Nemrut ve Firavun’un kim olduğunu 

araştırınız. 

 5. Çevrenizde adı Âmine veya Emine olan varsa 

onlara bu adların niçin verildiğini sorunuz. 

                                  

  Peygamberimizin Soyu 

 

Güzel çocuklar! 

Hz. İsmail (as)’ın çocukları, torunları oldu; 

Mekke civarında güçlü bir kabile hâline geldi. Bu 

kabile zamanla Kureyş adını aldı. Kureyş kabilesi de 

kendi içinde kollara ayrıldı. Peygamberimiz, bu kolların 

en saygı değeri olan Haşimoğulları’ndandır. 

Haşimoğulları’na kısaca Haşimîler denir.  

Şimdi beraber tekrarlayalım: 

Peygamberimiz, 
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Arabî’dir (Arap soyundandır) 

Kureyşî’dir. 

Haşimî’dir. 

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin  

Peygamberimizin yirmi bir atası bilinmektedir. 

Bunların adını öğrenelim: 

Abdullah, Abdülmuttalib, 

Haşim, Abdimenaf, Kusay 

Kilab, Mürre, Ka’b, Luey 

Galib, Fihr, Malik, Nadr 

Kinane, Hüzeyme, Müdrike  

İlyas, Mudar, Nezar, Maad, Adnan. 

Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib, yetim 

büyümüş ama çalışkanlığıyla kısa sürede Mekke’nin en 

varlıklı en saygıdeğer insanlarından biri olmuştur.  

Abdülmuttalib’e babasından iki görev kalmıştı: 

Hacıların konaklamalarını sağlamak ve onlara su 

vermek.  

Bunlardan ikincisi zordu. Abdülmuttalib, 

Mekke’nin civarındaki kuyulardan tek oğlu Haris’le 

birlikte Hac dönemi boyunca su taşımak zorunda 

kalıyordu.  

Güzel Çocuklar! 

Size zor bir görev verildiği zaman önünüzde iki yol 

vardır: 

1- “Bu görev çok zor.” deyip hiçbir şey 

yapmamak.  

2- Elinizden geleni yapıp zorlandığınız 

bölümler için Allah’tan yardım dilemek. 

Peygamberimizin dedesi, bu ikinci yolu seçti, kendisine 

verilen görevi yaptı ve Rabbimizin ona yardım etmesi 

için dua etti.  



 15 

Rabbimiz, elinden geleni yapıp sonra Kendisine 

yalvaran herkesin duasını kabul ettiği gibi onun da 

duasını kabul etti.     

Bilmem, dikkatinizi çekti mi? Abdülmuttalib’in suyu 

Mekke’nin çevresinden getirdiğini söyledik; oysa bir 

önceki bölümde Zemzem Kuyusu’nun Mekke’de 

olduğunu söylemiştik.  

 

Güzel Çocuklar! 

      İnsanlar arasında Allah’ın bize sunduğu 

kaynaklara zarar verenler, ırmaklarımızı kirletenler, 

ormanlarımızı yakanlar, bugün var olduğu gibi o gün de 

vardı. Mekke’de kabileler arasında sık sık savaşlar 

olurdu. Bu savaşlardan birinde galip olan kabile 

Zemzem Kuyusu’nu taş ve toprakla doldurdu. O güzel 

kaynağı kuruttu. İnsanları, o kaynaktan yoksun bıraktı.  

 

Zemzem’in Yeniden Bulunuşu 

Bir habere göre Peygamberimizin dedesi 

Abdülmuttalib bir gece rüyasında bir ses işitti. Bu ses 

ona “Ey Abdülmuttalib! Uyan ve Zemzem Kuyusu’nu 

kaz!” diyordu. Abdülmuttalib şaşkınlık içinde 

“Zemzem de ne, kuyu nerede?” diye sordu. Ses cevap 

verdi: “Zemzem, hiç azalmayan, açlığı ve susuzluğu 

gideren, hastalığı iyileştiren bir sudur.” 
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Abdülmuttalib, o sesten Zemzem’in yerini 

öğrendi ve büyük bir heyecan içinde uyandı, kazmasını 

aldı, sesin kendisine söylediği yerde “Allahü Ekber, 

Allahü Ekber, Allahü Ekber!” diyerek kazmasını yere 

vurdu.   

       Dua kabul olmuştu, istek yerine gelmişti, zorluk 

kolaylaşmıştı, yük hafiflemişti. Yerden su fışkırıyordu. 

Su fışkırdıkça Abdülmuttalib’in tekbir sesi daha da 

yükseliyordu. Önce çevredekiler, sonra bütün Mekke 

halkı onun başına toplanmıştı. İnsanlar, Zemzem’den 

içiyor ve “Biz böyle güzel bir suyu hiç içmedik.” 

diyorlardı.  

 

Peygamberimizin Babası Abdullah 

 

       Abdülmuttalib, Zemzem’i bulunca Mekke halkı 

ona daha çok saygı duydu; ancak onu kıskananların 

sayısı da arttı. Bu kıskançlar, ona düşmanlık 

ediyorlardı. Abdülmuttalib’in kendisini onlardan 

koruyacak gücü yoktu. Allah ona yalnız bir oğul 

vermişti. O, Allah’tan on oğul istiyordu. Allah, onun 

dileğini kabul etti ve ona on oğul verdi. Onların en 

sevimlisi, en zekisi, en saygıdeğerinin adı Abdullah’tı.  

     Abdülmuttalib için Abdullah dünyanın en 

değerli varlığıydı. Onun hayatını sürdürmesi için 

Allah’a yüz deve kurban etmişti.  

 

 

Fil Vakası (571) 

 

Güzel Çocuklar! 

Kur’an-ı Kerim'de Fil Suresi vardır, o sure adını 

Fil Vakası’ndan almaktadır, Fil Vakası da nedir 

diyecekseniz, şimdi öğrenelim! 
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        Yemen Valisi Ebrehe, halkın Kâbe’ye olan 

ilgisini kendi ülkesine çevirmek için ülkesinin başkenti 

Sana’da bir kilise yaptırdı. Büyük mü büyük, görkemli 

mi görkemli… Ama beklediği gerçekleşmemişti. 

İnsanlar Kâbe’den vazgeçip onun kilisesine 

gelmemişlerdi. Ebrehe kızmıştı, Kâbe’yi yıkmaya 

yemin etmişti. En ünlüsü “Mamut” adlı fil olan, 

eğitilmiş fillerin sırtında yol alan bir orduyla 571 

yılında Mekke’ye doğru yola çıktı. Mekke’ye vardı, 

Mekke’yi kuşattı ve halktan Kâbe’yi yıkması için 

kendisine yol verilmesini istedi.  

        Mekke’de Ebrehe’ye karşı savaşacak bir ordu 

yoktu. Kimse, ona karşı savaşmayı göze alamadı; ama 

onun Kâbe’yi yıkması için ona yol vermeye razı olan 

da yoktu.  

Ebrehe, halkı korkutmak için onların sürülerine 

el koydu. Halk korku içinde ve çaresizdi. Kimse 

Ebrehe’ye gidip sürüleri ondan istemeye cesaret 

edemiyordu. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib’in 

de develerine el konulmuştu. Bu nedenle 

Abdülmuttalib, Ebrehe’nin karşısına çıktı ve ondan 

develerini istedi. Ebrehe ona, “Ben sizin Kâbe’nizi 

yıkmaya geldim, siz ise benden develeri istiyorsunuz.” 

deyince Abdülmuttalib “Ben develerimin sahibiyim, 

develerimi istiyorum. Kâbe’ye gelince onun da bir 

sahibi vardır, onu O koruyacaktır.” demiştir.  

Ebrehe, Mekke halkının gönlünü kazanmak için 

develeri iade etti ancak Kâbe’yi yıkma isteğinden 

vazgeçmedi. 

      O, kendi gücüyle Mekkelilerin gücünü 

karşılaştırıyor ve ben onları yenerim, onların saygı 

duydukları Kâbe’yi kolaylıkla yıkarım, diyordu. Ama 

kendisine benzeyen bütün zalimler gibi, onun da 

unuttuğu bir güç vardı: Rabbimizin sonsuz gücü. Nuh 
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Tufanı’nı koparan güç, Nemrut’un sarayını yıkan, 

Firavun’u Kızıldeniz’de boğan güç… 

      Abdülmuttalib, Hz. İbrahim(as)’in, Hz. 

İsmail(as)’in torunuydu. Hz. Muhammed Mustafa 

(S.A.S.)’in dedesi olacaktı. O, asla yalan söylemezdi. 

Rabbimiz, asla onu yalancı çıkarmazdı. Kâbe 

korunacak ve Ebrehe, Nemrut gibi, Firavun gibi yok 

olacaktı.  

 

Güzel Çocuklar! 

        Bütün kâinat (evren) Rabbimizin emrindedir. O 

isterse kâinatın herhangi bir parçası asker olup bir ordu 

gibi zalimlerin hakkından gelebilir. Nuh (as)’ın 

kavmine ve Firavun’a karşı su, Nemrut’a karşı 

karıncalar Allah’ın ordusu görevini üstlenmişlerdir.  

Ebrehe’ye karşı görev alan ordu ise Rabbimizin Fil 

Suresi’nde bize haber verdiği gibi “ebabil” denen 

küçücük kuşlardan oluşuyordu. Allah’ın bu her emrine 

hazır yaratıkları gagaları ve ayaklarıyla taşıdıkları 

küçücük taşları, Ebrehe’nin askerlerinin üzerine 

yağdırdı. Taşların değdiği her asker, feci bir şekilde 

ölüyordu.  

Ebrehe de yağan taşlardan kurtulamadı. Daha 

önce duymadığı, görmediği bu ilahî ordunun 

korkusundan Yemen’e doğru kaçtı; ancak çok 

geçmeden öldü. Ebrehe’nin ölüm haberi, kısa zamanda 

bütün Arabistan’a yayıldı. 

Bu olay, başta Mekke halkı olmak üzere 

Arabistan halkını ilahî gücü yeniden hatırlattı, onların 

Allah’a olan inancının pekişmesini sağladı. Ancak 

onlar hâlâ putperestti. Bu kötü hâlden kurtulmaları 

ancak bir peygamberin rehberliğiyle mümkündü.   

 

Güzel Çocuklar! 
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     Sıkıntımız ne kadar büyük olursa olsun, canımız 

ne kadar sıkkın olursa olsun Rabbimizden umudumuzu 

kesmeyelim. O, isterse fil sahibi Ebreheleri küçücük 

kuşların saldırısıyla yok edebilir.  

Öğrendiklerimizi tekrarlayalım mı? 

Peygamberimiz kimin soyundandır? 

— Hz. İbrahim(as)’in oğlu Hz. İsmail(as)’in 

soyundandır.  

Peygamberimizin kabilesi? 

— Kureyş. 

Kureyş’in hangi kolu? 

— Haşimoğulları. 

Peygamberimizin dedesi kimdir? 

— Abdülmuttalib. 

Zemzem kuyusunu yeniden kim buldu? 

— Abdülmuttalib. 

Ebrehe kimdir? 

— Kâbe’yi yıkmak isteyen zalim Yemen 

valisidir.  

Ebrehe ordusu nasıl yok oldu? 

— Rabbimizin ordusu olma görevini üstlenen 

ebabil kuşlarının taşlarıyla.  

Haydi, hep beraber söyleyelim: 

Allahü Ekber, Allahü Ekber, Allahü Ekber! 

 

Abdullah Evleniyor 

 

Güzel Çocuklar! 

      Abdullah, evlilik çağına geldiğinde 

Abdülmuttalib, onun için bir kız aradı. Bulacağı kız, bir 

peygamber annesi olacak kadar temiz, zeki ve 

saygıdeğer olmalıydı. O, büyük bir görev üstlenecekti. 

Bu görev, Beni Zühre kabilesinin başkanı Vehb’in kızı 

Amine’ye düştü.  
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Âmine, Mekke’nin en temiz, en olgun kızıydı. 

Abdullah’la evleneceği duyulduğunda Mekke halkı: 

“Abdullah, en iyisine layıktı; Allah, ona en iyisini nasip 

etti.” dedi.  

 

Abdullah’ın Vefatı  

 

Güzel Çocuklar! 

Bugün Şam şehri, Suriye’nin başkentidir. Ancak 

eskiden bütün Suriye ve çevresine Şam denirdi. Uzak 

bir yerden o bölgenin herhangi bir yerine giden kişi ben 

Şam’a gidiyorum, diyordu. Bugün Almanya’nın 

herhangi bir şehrine giden birinin ben Almanya’ya 

gidiyorum, demesi gibi.  

Mekke, halkı ticaretle uğraşıyordu. Mekke’den 

yola çıkıp Medine’ye, oradan da bugünkü Suriye ve 

çevresine ticaret yolculukları yaparlardı. Onların ticaret 

amacıyla yolculuk yapmak üzere kurduğu topluluğa 

“ticaret kervanı” denirdi.  

      Abdullah evlendikten kısa bir süre sonra evinin 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir ticaret kervanına 

katıldı; Şam’a gitti. Orada kendisi ve gencecik Âmine 

için çeşit çeşit eşyalar alıp kervanla birlikte Mekke’ye 

doğru hareket etti.  

      Abdullah, ev bark kuracaktı; doğacak 

çocuklarının verdiği sevinçle halka yemekler 

yedirecekti. Ama Rabbimiz öyle istemedi, Sevgili 

Peygamberi’nin yetim doğmasını istedi. Abdullah, o 

günlerde adı Yesrib olan Medine’ye geldiğinde 

hastalandı, kervanla birlikte yola devam edemedi. 

Orada dayılarının evinde kaldı. 

      Âmine, Abdullah’ı Mekke’de sabırsızlıkla 

bekliyordu; ancak birlikte gittiği kervan, onun 

hastalandığı ve Medine’de kaldığı haberiyle Mekke’ye 
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döndü. Âmine endişeliydi, Abdülmuttalib üzgündü; 

ama Allah’ın kaderine karşı gelinemezdi; O’ndan gelen 

her şeyi kabul etmek O’nun kulu olmamızın bir 

gereğidir. O, kuşkusuz bizim için kötülük istemez. 

O’nun her işinde mutlaka bir hikmet vardır.  

       Abdülmuttalib, en büyük oğlu Haris’i 

Abdullah’ı getirmek üzere Medine’ye gönderdi. Haris, 

endişeyle umut arasında Medine’ye vardı. Ancak 

Abdullah’ı göremedi. Abdullah vefat etmiş ve 

gömülmüştü, yapılacak bir şey yoktu.  

Haris, Abdullah’ın vefat haberiyle Mekke’ye 

döndü. Haberi, babasına ve Âmine’ye iletti. 

Abdülmuttalib ağladı, Âmine ağladı. Belki onlarla 

birlikte yer ve gök de ağladı. Ancak her şeyin ve 

herkesin Rabbi olan Allah’ın emrine karşı gelinemezdi. 

Bir ölüm karşısında söylenmesi gereken “İnna lillah ve 

inna ileyhi raciun” sözüdür, “Biz Allah’tan geldik ve 

yine Allah’a döneceğiz.” 

      Abdullah, vefat ettiğinde 25 yaşındaydı ve o 

günlerde Peygamberimizin doğumuna iki ay kalmıştı.  

Öğrendiklerimizi tekrarlayalım: 

Peygamberimizin babası Abdullah, 

Peygamberimizin annesi Âmine’yle evlendikten 

yaklaşık bir yıl sonra ticaret amacıyla gittiği Şam’dan 

dönerken eski adı Yesrib olan Medine’de dayılarının 

evinde  25 yaşında vefat etmiştir.  

İnna lillah ve inna ileyhi raciun 

Biz Allah’tan geldik ve yine Allah’a döneceğiz. 

Salâvatımızı unutmayalım! 

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin   

 

Peygamberimizin Doğumundan Önce Dünya  
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Güzel Çocuklar! 

Peygamberimizin doğduğu yıl Mekke halkı 

putlara tapıyordu. Hemen soracaksınız: “Put da 

ne?” 

“Put”, insanların ibadet etmek üzere yaptıkları 

heykeldir. Putlardan bazıları bir insan heykeliyken, 

bazıları garip yaratıklara benziyordu. Neye benzese 

benzesin Mekke’de putlara saygı duymak zorunluydu. 

Peygamberimizin ailesi ve birkaç kişi dışında herkes 

putlara tapıyordu. Biz, puta tapanlara “putperest” 

diyoruz. 

Mekke putperestleri, Allah’a inanıyordu ancak 

putların onları Allah’a yaklaştıracağına inanıyor, 

putların önünde saygıyla eğiliyor, putlar için kurban 

kesiyor, putlardan yardım diliyordu. Onlara “şirk” 

içindeydi. Şirk, Allah’a ortak koşmaktır. Allah’a ortak 

koşanlara “müşrik” denir. Bunun için biz, 

Peygamberimize iman etmeyen Mekke halkına “Mekke 

Müşrikleri” diyoruz. Mekke müşrikleri Allah’ın 

hükümlerinden habersizdi, Allah’a karşı cahilce bir 

isyan içindeydi. Onlar, cahiliyye döneminde 

yaşıyorlardı. Onların toplumu cahiliyye toplumu idi. 

Mekke, bir şehir devleti gibiydi. Bu şehir 

devletinin Daru’n -Nedve adında bir meclisi vardı. 

Kabile reisleri, önemli kararları almak için o mecliste 

toplanırlardı.   

 

Güzel Çocuklar! 

     O yıllarda dünyada iki büyük devlet vardı. Biri 

bizim yaşadığımız bu topraklarda kurulan Bizans’tı. 

Diğeri İran’da kurulan Sasani devletiydi. Bizans’ın 

başkenti İstanbul’du ancak Bizans Antakya, Şam gibi 

büyük şehirlere de sahipti. Arabistan yarımadasının 

kuzeybatısı ve batısı Bizans’ın yönetimindeydi. 
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Sasaniler ise İran’ın dışında Arap yarımadasının 

doğusunu güneyini ve kuzeydoğusunu ellerinde 

bulunduruyorlardı. Bizanslılar, Hıristiyan’dı; Sasaniler 

ise ateşe tapıyordu. Ateşe tapanlara Mecusi denir. 

Bugün dünyada bu dine mensup çok az kişi vardır.  

      Dünyada bir de Yahudiler vardı, onlar da 

Arabistan yarımadasının değişik yerlerinde kabileler 

halinde yaşıyorlardı.  

      Yahudiler, Hz. İbrahim (as)’in diğer oğlu Hz. 

İshak (as)’ın soyundandı. Ancak hak yoldan 

sapmışlardı. Hz. Musa (as)’ya inen Tevrat’a ve Hz. 

Davut (as)’a inen Zebur’a inanıyorlardı. Fakat her iki 

kitabı da işlerine geldiği gibi değiştirmişlerdi.  

Hıristiyanlar ise Hz. İsa (as)’a inen “İncil”e 

inanıyorlardı; ancak onlar da çok azı hariç, değiştirilmiş 

İncillere sahiptiler.  

      Dünyanın her yerinde zulüm vardı. Kimsesiz 

insanlar sadece eğlence olsun diye öldürülebiliyor, 

güçsüzler eziliyor, yoksullara yardım edilmiyor, 

yollarda soygunlar yapılıyor, yolcuların değerli 

eşyalarına el konuluyordu.  

İnsanlar, kendilerini bu durumdan kurtaracak 

birini bekliyorlardı. Sıradan kişiler: “Bizi kurtaracak 

biri yok mu?” diye seslenirken Allah’a ve O’nun 

indirdiği kitaplara inanan bilgeler: “Sabredin, son 

Peygamber gelmek üzere!” diyorlardı.  

   

  

  Uygulama 1. 

 Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yeri uygun 

bir şekilde doldurunuz. 

 1. Peygamberimizin mensubu olduğu -- - - - - - - 

-- - kabilesi, Peygamberlerin atası - - - - - ----‘in 

soyundandır. 
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 2. Yemen Valisi Ebrehe, - - - - --------- dinine 

mensuptu. 

 3. Peygamberimizin babası Abdullah Şam’dan 

dönerken- - - - - - - -vefat etmiştir. 

 4. Peygamberimizin doğduğu dönemde 

dünyanın iki süper gücü- - - - - - - -ve -- - - - - - -- 

imparatorlukları idi. 

 5. Peygamberimizin annesi Âmine, - - - - - -- - - 

- -- halkındandı. 

  

 Uygulama 2. 

 Aşağıdaki soruları karşılarına “Evet” veya 

“Hayır” yazarak cevaplayınız. 

 1. Fil Vakası, Mekke halkını inanç yönünden 

olumlu mu etkilemiştir? 

 2.  Peygamberimizin babası Abdullah, kabileler 

arasındaki savaşta mı vefat etmiştir? 

 3. Zemzem suyu ikinci kez, Peygamberimizin 

dedesi Abdülmüttalip tarafından mı bulunmuştur? 

 4. Peygamberimizin doğduğu yıl Mekke’de 

Hıristiyanlık ve Yahudilik iki yaygın din miydi? 

 5. Hz. İshak(as), Hz. İsmail(as)’in üvey kardeşi 

midir? 

 

 Uygulama 3. 

 1. Ebrehe’nin Mekke’yi işgal etmek istemesinin 

asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

 A)Kâbe’yi yıkıp halkı kendi kilisesine 

yönlendirmek 

 B) Mekke halkını esir almak 

 C) Mekke’deki putları yıkmak 

 D)  Mekke halkını Hıristiyanlaştırmak 
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 2.Peygamberimizin dedesi Abdülmüttalip, 

Zemzem’in yerini nasıl öğrendi? 

 A)Tevrat ve İncil’den 

 B)Rüyasında 

 C) Yaşlılara sorarak 

 D) Tarih kitaplarını okuyarak 

  

 3. Peygamberimizin doğumundan önce 

Mekke’de yaygın olan din aşağıdakilerden hangisidir? 

 A)Hıristiyanlık 

 B)Mecusilik 

 C) Haniflik 

 D)Putperestlik 

  

 4. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip’in 

Ebrehe’den Kâbe ile ilgili bir istekte bulunmamasının 

nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

 A)Ebrehe’yi kızdırmak istememesi 

 B)Rabbimizin Kâbe’yi ondan koruyacağına 

inanması 

 C)Ebrehe’nin Mekke’ye saldıracağına 

inanmaması 

 D)Mekke halkı için fedakârlık yapmasının 

gerekli olduğuna inanmaması 

 

 5. Aşağıdakilerden hangisi Bizans 

İmparatorluğuna bağlı bir şehir değildi?  

 A)Antakya 

 B)Şam 

 C)İstanbul 

 D)Sana 
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 Bölüm 3 

 Araştırma İbadetimiz 

1. Ailenin ne olduğunu, aile reisinin kim 

olduğunu ve eskiden büyük ailelerin nasıl 

yaşadığını öğreniniz. 

 2.Nerede doğduğunuzu, doğduğunuzda ailenizin 

ne durumda olduğunu ve doğumunuzu nasıl 

karşıladığını araştırınız. 

3. Mevlid Kandili’nin ne zaman ve nasıl 

kutlandığını anne- babanıza sorunuz, 

katıldığınız bir Mevlid programı varsa 

arkadaşlarınıza anlatınız.  

4. Mucize kavramı hakkında bilgi toplayınız. 

5. Günümüzde yetim çocuklara kimin baktığını 

araştırınız. 

 

 

Doğumların En Güzeli (12 Rebiülevvel Fil 

yılı-20 Nisan 571M) 

 

Güzel Çocuklar! 

       Bir pazartesi öncesinde gece, her zaman 

olduğundan farklıydı. Gökyüzünde yıldızlar daha 

parlak, ay daha canlıydı. Yerde ağaçlar, kuşlar, hatta 

taşlar ve toprak sanki bir şenliğe hazırlanıyordu.  

     Dünyanın değişik yerlerinde bilgeler, “İşte 

böyle bir gecede doğacak!” diyorlardı. Âmine annemiz 

evinde; Abdülmuttalib, Kâbe’de duadaydı.  

Bir çocuk bekleniyordu; çocukların en güzeli, en 

hayırlısı. Güçsüzlerin, kimsesizlerin umudu, zalimlerin 

korkusu… 

Yıldızlar şenliklerinde, ay yolculuğundayken 

sabah vakti yaklaşıyordu. Âmine annemizin evi 
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başkalaşıyordu. Işıklar görünüyordu evin dört tarafında. 

Abdülmuttalib’in duası yol alıyor, Hz. İbrahim ve Hz. 

İsmail (as)’in “Ey Rabbimiz! Soyumuzdan meydana 

getireceğin Müslüman ümmete kendi içlerinden bir 

peygamber gönder ki onlara Sen’in ayetlerini okusun, 

kitabını, hikmetini öğretsin, onları günahlardan 

temizlesin! Ey Rabbimiz! Sen kuşkusuz güçlüsün ve 

hikmet sahibisin!” duasıyla birleşiyor, Mekke 

göklerinde, Âmine annemizin evinde bir ışığa 

dönüşüyordu.  

Pazartesi sabahı henüz tan yeri ağarmadan 

müminlerin duada, müşriklerin ölüme eş uykularında 

olduğu bir saatte Âmine annemizin evinde her tarafı 

saran ışığı katlarcasına, bir ışık doğdu. Belki insanlar 

duymadı; ama yer ve gök; ağaçlar, kuşlar, sular ve 

çiçekler hep birlikte ünledi: “Müjdeler olsun! 

Muhammed doğdu! Müjdeler olsun! Muhammed 

doğdu! Müjdeler olsun! Muhammed doğdu!” 

 Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin  

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

      Geceyi uyanık geçiren mümin bilgeler 

sevinçliydi, şeytan ve onun dostları yastaydı.  

      Âmine annemiz ve yaşlı Abdülmuttalib 

şükürdeydi.  

      Fil Yılı, Fil Vakası’ndan 52 gün sonra, 

Rabiülevvel ayının 12’siydi, Milâdî takvime göre 20 

Nisan 571 Pazartesi’ydi. 

      Zalimler şaşkındı; bir habere göre “Kisra” 

denen İran kralının sarayının on dört direği (sütun) 

yıkılmış, Mecusi denen ateşperestlerin (ateşe 
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tapanların) 1000 yıldır sönmeyen ateşleri sönmüş, Save 

Gölü kurumuş, Semave nehri taşmış ve Kâbe’deki 

putlar devrilmiştir.  

Abdülmuttalib, torununun doğum haberini alır almaz 

adı “Muhammed” olsun dedi. Âmine annemiz de aynı 

adı söylemişti. Bir habere göre ikisi de aynı gece aynı 

rüyayı görmüşler ve bu adı haber almışlardı. 

    İnsanlar, merakla soruyorlardı: “Ey 

Abdülmuttalib! Atalarımızda böyle bir isim yok, neden 

bu ismi seçtin?”  

       Abdülmuttalib: “Yer ve göklerin övdüğü kişidir, 

onun için bu ismi verdim.” diye cevap vermişti bu 

soruya. Peygamberimize annesi Ahmed adını da verdi. 

Ona bu güzel isimlerle birlikte Mahmud dendi.  

Güzel Çocuklar! 

     “Ahmed ve Mahmud” adları da “Muhammed 

(S. A. S.)” adı gibi “övülmüş kişi” anlamına gelir. 

Peygamberimize biz Mustafa da deriz. “Mustafa” 

“seçilmiş, başkalarından farklı bir görev verilmiş, 

arınmış kişi” anlamlarına gelir. 

Güzel Çocuklar! 

Peygamberimizin doğduğu gün İslam 

dünyasının pek çok yerinde Mevlid Kandili olarak 

kutlanır. Peygamberimizin doğumunu anlatan eserlere 

“Mevlid” denir, Mevlid Kandili’nde Mevlid denen bu 

eser okunur, Peygamberimize çokça salât ve selam 

getirilir, kimi yerlerde daha güzel bir adetle yoksullara 

yemek dağıtılır, kimsesizler sevindirilir.  

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

Güzel Çocuklar! 

     İnsanlar, bir müjde aldıklarında değişik tepkiler 

gösterirler. Kimileri bir çığlık atar, kimileri alkışlar, 

kimileri eşyalara zarar verir, kimileri silah patlatır. 
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Peygamberimizin dedesi, doğum müjdesini aldığında 

bunlardan hiç birini yapmadı.  

Abdülmuttalib, Peygamberimizin doğum haberini 

aldığında önce ellerini kaldırıp Allah’a şükretti, sonra 

kendi yakınlarına ve Mekke halkına bir ziyafet verdi. 

Doğum haberinden duyduğu sevinci onlarla paylaştı.  

    Öğrendiklerimizi tekrarlayalım mı? 

    Peygamberimiz Fil Yılı’nın Rabiülevvel ayının 

12’sinde, Fil Vakası’ndan 52 gün sonra, Milâdî takvime 

20 Nisan 571 Pazartesi gününde Mekke’de doğmuştur.  

 Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin    

 

Peygamberimiz Süt Annede 

 

    Güzel Çocuklar! 

      Belki yaylalara gitmişsiniz veya gidenleri 

duymuşsunuzdur. Yaylaların havası temiz, suyu 

berraktır. İnsanlar, şehirlerin kirli havasından 

bıktıklarında yaylalara gider, oralarda o temiz havadan, 

o berrak sudan yararlanırlar.  

      Mekke’nin etrafında da yaylalar vardı; onlara 

Badiye denirdi. Mekke halkı çocukları doğduktan bir 

süre sonra daha sağlıklı büyüsünler ve Arapçayı daha 

güzel öğrensinler diye Badiye’den gelen ve ücret 

karşılığında sütannelik yapan kadınlara verirlerdi. Bu 

kadınlar yılın belirli dönemlerinde Mekke’ye gelir 

kendileri için emzirecek çocuk bulurlardı. Özellikle 

zengin ailelerin çocuklarını tercih ederlerdi.  

       Peygamberimizin doğduğu yıl da Badiye’den 

bir grup kadın süt annelik için Mekke’ye doğru yola 

çıktı. Kadınlar, zengin ailelerin çocuklarını kapmak için 

birbirleriyle yarışıyorlardı. Ancak aralarında Hevazin 

kabilesinin Sadoğulları kolundan Halime adında bir 
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kadın geç kalıyordu. Bir habere göre onun eşeği zayıf 

ve yaşlıydı. Halime ne yaparsa yapsın eşek yol 

almıyordu.  

        Kadınlar, altın toplamaya gider gibi Mekke 

sokaklarına daldılar, zengin çocuklarını bir bir kaptılar. 

Hiçbiri, Peygamberimizi almak istemedi, “Alacağımız 

çocuğun babası sağ olmalı, bize bol bahşiş vermeli, biz 

yetimi, yani babası ölmüş olanı almayız.” dediler. 

      Halime, üzgünce daldı Mekke sokaklarına, 

sokak sokak çocuk aradı Mekke’de. Ancak Badiye’ye 

gönderilecek çocuk olarak yalnız Muhammed (S. A. S.) 

kalmıştı; yetimdi, annesinin sütü azdı, Süveybe adında 

bir köle kadının (cariyenin) sütünü emiyordu.  Ebû 

Leheb’in kölesi olan Süveybe, efendisinin aksine iyi bir 

kadındı ama Muhammed(S. A. S.), Badiye’ye 

gönderilmeliydi. Daha temiz bir hava, daha berrak bir 

su ve daha iyi bir dil öğrenmek için… 

      Halime, yetim bir çocuğu almak istemedi ama 

boş da dönmek istemiyordu. Çaresizce onu aldı. Kimi 

aldığının farkında olmadan… 

 

     Güzel Çocuklar!  

     Allah bizim bilmediklerimizi bilir; bizim 

kendimiz için kötü olduğunu düşündüğümüz birçok işte 

belki büyük bir iyilik vardır. O hâlde işlerimiz 

istediğimiz gibi gitmediğinde hemen umutsuzluğa 

düşmeyelim. Çalışmaktan vazgeçmeden, Rabbimizin 

bizim için belirlediklerine kavuşuncaya kadar 

sabredelim. 

 İşte Halime annemizin dönüş yolculuğu! 

        Halime’nin dönüşü bambaşkaydı, onun zayıf, 

yaşlı eşeği güçlenmiş, daha önce yola çıkan kadınların 

eşeklerini geçmişti. Halime şaşkındı, bir habere göre 
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hava ısındığında küçücük bir bulut, onu izlemiş, 

gölgesiyle onu sıcaktan korumuştu.  

        Halime, Badiye’ye sevinç içinde vardı. Üç 

çocuğuna bir çocuk daha kattı. Hem de bambaşka bir 

çocuk… Peygamberimizin Badiye’ye getirilişinden 

sonra Badiye’de her şey değişti. Daha çok yağmur 

yağdı, Badiye daha çok güzelleşti. Halime’nin evine 

bereket geldi. Hayvanları daha çok süt verdi, ürünleri 

bollaştı, daha çok gelir getirdi. 

       Küçük Muhammed (S. A. S.), yoksul 

Halime’nin evine şenlik getirdi. Kocası da çocukları da 

onun sayesinde sevinç içindeydi. Daha önce 

görmedikleri günleri yaşıyorlardı. Bu yüzden 

Muhammed (S. A. S.)’i kendilerinden daha iyi besliyor, 

daha iyi koruyorlardı.  

       Bir habere göre Halime annemizin ailesi 

Peygamberimizde o kadar çok şaşılacak işaret gördü ki 

onu koruyamayacağı endişesine kapıldı ve Mekke’ye, 

Âmine annemize götürdü.  

O şaşılacak olayların en bilineni “Şakk-ı Sadr” 

yani “göğsün yarılması” olayıdır. Haberlere göre 

Peygamberimiz, Badiye’de sütkardeşleri ile beraberken 

Hz. Cebrâil (as) gelip, onu sırtüstü yatırdı. Göğsünü 

açıp kalbini yardı. Sonra bir leğen içerisinde Zemzem 

suyu ile kalbini yıkadı, göğsünü kapattı ve onu ayağa 

kaldırdı. Bunu gören sütkardeşleri koşup durumu 

annelerine haber verdiler. Ev halkı yanına geldiğinde 

Peygamberimiz benzi sararmış bir şekilde onları 

bekliyordu. 

Ancak Mekke’de bulaşıcı bir hastalık vardı. 

Âmine annemiz, Rabbimizin onu koruyacağını bilerek 

onları teselli etti ve o kutsal emaneti yeniden onlara 

verdi.  
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Şehrin civarındaki ovaların, vadilerin ve yaylaların da 

onun güzelliğine bir süre daha tanıklık etmeleri 

gerekiyordu. Peygamberimiz yeniden Badiye’ye 

götürüldü ve beş yaşına kadar orada kaldı.  

 

       Medine Yolculuğu ve Âmine Annemizin 

Vefatı 

 

      Âmine annemiz, çocuğunu özlüyordu; artık 

onunla yaşamak, acılarını, sevinçlerini onunla 

paylaşmak istiyordu. Hem beş yaşına gelen bir çocuk, 

babasının mezarını görmeliydi, kendi gerçeğini 

öğrenmeliydi. 

     Âmine annemizin isteği üzerine Peygamberimiz 

beş yaşında Mekke’ye getirildi. Bir süre sonra Âmine 

annemiz Medine yolculuğu için hazırlık yapmaya 

başladı. Çocuğuyla birlikte yanlarına baba Abdullah’tan 

kalma Habeşistanlı, adı Bereke, künyesi Ümmü Eymen 

olan kadın hizmetçilerini de alarak Medine’ye 

gideceklerdi. Orada Âmine annemizin akrabaları vardı, 

onların yanında kalacak, Abdullah’ın mezarını ziyaret 

edecek ve Mekke’ye geri döneceklerdi.  

       Mekke ile Medine arası çöldü, Mekke-Medine 

yolculuğu zor bir yolculuktu ancak insanın iç isteği 

zorluğu dinlemez ve Rabbimiz, ne dilerse o olur.  

Âmine, Medine’ye ulaşmış, Abdullah’ın 

mezarını ve akrabalarını ziyaret etmiş, amacına 

ulaşmıştı. Mekke’ye dönmeliydi. Kutsal emanetinin 

büyük görevini yapacağı yere yeniden ulaşmalıydı.  

    Âmine annemiz, kendini rahatsız hissediyordu; 

ancak görevini yapması gerekiyordu. Rabbimizin ona 

yüklediği kutsal annelik görevini tamamlamalı, 

Muhammed (S. A. S.)  ’ini peygamber olacağı 

topraklara doğru yola çıkarmalıydı. Ümmü Eymen’le 
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birlikte kızgın çölde yol aldılar. Yaklaşık 40 km (25 

mil) yürüdüler, Medine’nin güneyindeki Ebva köyüne 

vardılar. Güneş batmış, gece olmuştu. Genç ve acılı 

Âmine’nin gücü tükenmişti. Artık yürüyemiyordu. 

Orada kalmalıydı. Çocuğunun 47 yıl sonra yolunun 

düşeceği o yerde konaklamalıydı.  

      Âmine annemiz hastaydı, dünyada son anlarını 

yaşıyordu, çocuğunu kucağına aldı, öptü, kokladı, sonra 

Ümmü Eymen’e çaresizce baktı. Yapılacak bir şey 

yoktu. Hz. İbrahim (as)’in Hz.İsmail(as)’i Mekke’de 

bırakıp gitmesi gibi Âmine annemiz de Peygamberimizi 

Ebva’da bırakacaktı. Hastalığı şiddetlendi acısı arttı ve 

bir gözü küçük Muhammed (S. A. S.)’de bir gözü 

Ümmü Eymen’de yaşama veda etti, cenazesi oracıkta 

gömüldü.  

İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 

Biz Allah’tan geldik ve yine O’na döneceğiz.  

      Koskoca bir çöl, çölün ortasında bir anne 

mezarı, mezarla vedalaşan bir çocuk ve onu Mekke’ye, 

büyük görevini yapacağı topraklara ulaştıracak bir 

hizmetçi, bir köle kadın: Ümmü Eymen…  

      Kutsal emanet Ümmü Eymen’deydi, onu 

Mekke’ye ulaştırmalıydı. Ümmü Eymen çölün kızgın 

sıcağına aldırış etmeden yol aldı, görevini eksiksiz 

yerine getirdi ve Mekke’ye ulaştı.  

Onları Mekke’de yaşlı Abdülmuttalib karşıladı. 

Oğlundan sonra gelinini de yitirmiş bir dede olarak… 

Artık Peygamberimiz, her yönüyle onun 

himayesindeydi. O, insanları Zemzem’e kavuşturduğu 

gibi, büyük dine de ulaştıracak Peygamberi hakkıyla 

koruyacak ve onu kendisinden sonra görev verilenlere 

teslim edecekti.  

      Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 
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Peygamberimiz Dedesi Abdülmuttalib’in 

Yanında 

 

      Güzel Çocuklar!  

      Peygamberimiz doğmadan önce babası öldü. 

Annesini yitirdiğinde altı yaşındaydı. Onun bakımı 

dedesine kalmıştı.  

      Abdülmuttalib için küçük Muhammed(S.A.S.), 

dünyanın en değerli varlığıydı, en tatlı çocuğuydu. 

Onda büyük işaretler görüyordu: 

      Küçük Muhammed (S.A.S.), 

      Asla yalan söylemiyordu. 

      Asla saygısızlık yapmıyordu. 

      Asla kötü sözler söylemiyordu. 

      Asla görevini aksatmıyordu. 

 

      Abdülmuttalib, onu yanından hiç ayırmıyordu, 

nereye gitse onu yanında götürüyordu. Onun bir gün 

büyük bir iş başaracağından emindi. Ancak kendisi o 

günü göremeyecekti. Yaşlıydı ve günlerini dolduran her 

insan gibi bir gün dünyadan ayrılıp ahirete göçecekti.  

Peygamberimiz, sekiz yaşına geldiğinde 

Abdülmuttalib 82 yaşındaydı. Artık ölümünün 

yaklaştığını hissediyordu. Ölmeden bir görevi vardı. 

Torununa kendisi gibi bakacak birini bulmalıydı. Bir 

gün oğullarına yanına çağırdı ve onlara: 

— Ölümümün yaklaştığını hissediyorum ve bir 

endişem var: Benden sonra torunuma kim bakacak? Bu 

görevi sizden birine vermek istiyorum; hanginiz yerine 

getirecek? 

Ebû Leheb öne atıldı: 
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     — Siz babamızsınız, karar sizindir ancak ona en 

iyi şekilde ben bakarım diye düşünüyorum;  çünkü 

kardeşlerimden hiçbiri benim kadar zengin değil, dedi. 

        Ebû Leheb Peygamberimizin en zengin 

amcasıydı, bütün hayatını para kazanmaya adamış, çok 

para ve mal elde etmiş, elinden birazını bile insanlara 

yardım olsun diye vermemiştir. Onun için tek kutsal 

varlık paraydı. Para uğruna insanların kalbini kırar, 

onlara zulüm ederdi. Para kazanmasına engel olanları 

en büyük düşmanı sayardı.  

     Abdülmuttalib: 

     — Senin paran çok, ancak kalbinde merhamet 

yok. Torunumsa yetim, yetimlerin kalbi çabuk kırılır; 

senin kaba tavırların onu üzer. Onu sana teslim 

edemem, dedi. 

       Bu sözlerden sonra Peygamberimizin amcası 

Abbas’a döndü:  

     — Sen bu göreve layıksın; fakat senin ailen 

kalabalık, sen ona hakkıyla bakamazsın. 

     Abbas, iyi bir insandı, yardımseverdi; ancak o 

da Ebû Leheb kadar olmasa da paraya düşkündü, 

çıkarına önem verirdi. 

     Söz sırası Ebû Talib’e geldi. Ebû Talib’in kalbi 

merhamet doluydu, küçücük Muhammed(S. A. S.)’e 

kendi babasından sonra en çok o sahip çıkardı. Onu 

öpüp öpüp ağladığı çok görülmüştür; çünkü o 25 

yaşında yitirilen Abdullah’ın hatırasıydı. 

      Ebû Talib: 

     — Babacığım, ben zengin değilim; 

kardeşlerimin arasında parası benimki kadar az olan 

yok. Ancak merhametim hepsinkinden çoktur. 

Kardeşim Abdullah’ın çocuğunu bana bırakmanı 

istiyorum, dedi.  

      Abdülmuttalib oğullularına döndü ve: 
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     — Ebû Talib en yoksulunuzdur, ancak 

hepinizden merhametlidir. Şimdi karar torunumundur, 

onun kimi istediğini öğrenmek gerekir, dedi.   

       Peygamberimiz, bu sözleri duyunca yerinden 

kalktı, Ebû Talib’in yanına gitti ve onun boynuna 

sarıldı. 

    Görev sahibi belli olmuştu, dünyanın en değerli 

çocuğu Ebû Talib’in yanında kalacaktı. Abdülmuttalib 

şükürdeydi; Ebû Leheb kızgındı, babasından izin 

almadan kapıyı öfkeyle çarptı ve dışarı çıkmıştı. 

Peygamberimiz sevinçliydi, mutluydu. 

   Abdülmuttalib, Ebû Talib’e: 

   — Benim en merhametli oğlum, biliyorsun 

torunum babasını hiç görmedi, annesini de küçük yaşta 

yitirdi. Ölümden sonra onun anne ve babasının yerini 

sen tutacaksın. Senden istediğim, ona kendi oğluna 

sahip çıktığın gibi sahip çıkmandır. Bunu sonuna kadar 

yapacağına söz verir misin? 

       Ebû Talib: 

       — Evet, dedi. 

  Bu olaydan birkaç gün sonra Abdülmuttalib’in 

durumu ağırlaştı, çocuklarını ve torununu çağırdı. Onu 

yanına alıp öptü ve “Torunumu özleyeceğim.” deyip 

gözlerini yumdu.  Ebû Talib de Peygamberimiz de 

ağlıyordu. Artık Mekke’nin Abdülmuttalib’i yoktu. 

Zemzem’i yeniden bulan, zalim Ebrehe’nin karşısına 

cesaretle çıkan, Kâbe’yi ziyarete gelenlere su veren, 

onların konaklamasına yardımcı olan Abdülmuttalib 

ölmüştü. 

Peygamberimiz, annesinden sonra kendisini 

kucağına alan, onun saçlarını okşayan, yanaklarını 

öpen, onunla hem oyun arkadaşlığı hem yol arkadaşlığı 

yapan aksakallı dedesini de yitirmişti. Sabahları 

uyandığında karşısında bulduğu, geceleri uyuyunca göz 
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kapaklarıyla vedalaştığı, sokaklarda elini gururla 

tuttuğu; evde umutlu kucağına atıldığı dedesini 

göremeyecekti artık. Daha doğmadan babasını, altı 

yaşındayken annesini ve şimdi sekiz yaşındayken 

dedesini yitiriyordu. 

          İİnnnnaa  lliillllaahh ve inna ileyhi raciun  

              Biz Allah’tan geldik ve yine O’na döneceğiz. 

       

Güzel Çocuklar! 

       Belki kendi içinizden, “Sekiz yaşındaki bir 

çocuğun yüreği buna dayanır mı? Rabbimiz, 

Peygamberimizi niye kimsesiz bıraktı?” diyorsunuz. 

Unutmayın ki Rabbimiz, herkesten merhametlidir, 

kimseye zulmetmez ve O bizim bilmediklerimizi bilir. 

O’na güvenelim. Zor günümüzde, canımızı sıkan 

olduğunda, “ Şimdi ne olacak?” dediğimiz anlarda 

O’ndan umudumuzu kesmeyelim. Hatırlar mısınız? 

İbrahim (as), Hacer annemizi ve bebek İsmail (as)’i 

Rabbimizin emriyle susuz, ekmeksiz, insansız Mekke 

çölüne bırakmıştı.  Kuşların bile yolunun düşmediği o 

ıssız yere… Sonra ne olmuştu? Hatırladınız değil mi? 

      Haydi, bir ağızdan söyleyelim: 

      Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

 Öğrendiklerimizi tekrarlayalım mı? 

 Peygamberimiz, beş yaşına kadar süt annede 

kaldı. Altı yaşındayken annesi Âmine Medine’den 

dönerken vefat etti. Sekiz yaşındayken dedesi 

Abdülmuttalib öldü. Bunun üzerine o büyük insanın 

bakımını, amcası Ebû Talib üstlendi. 

 Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

   

Uygulama 1: 



 38 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri 

uygun bir şekilde doldurunuz. 

1.Peygamberimiz, Miladi takvime göre - - - - - - 

yılında, Mekke’de doğdu. 

2.Peygamberimizin adı anıldığında - - - - - - - ---

-----------------------------------------deriz. 

3. Peygamberimizin adı - - --- -- -ve- - - - - -  -- - 

tarafından konulmuştur. 

4. Peygamberimizin adı konulduğunda 

müşrikler, o güzel adın anlamını merak ettiler, onlarının 

sorularının cevabını Abdülmüttalip verdi: “- --- - - - - -- 

-- -- - - - - -- - - ----------------------------------. 

5. Peygamberimizin ---------yaşındayken 

sütanneye verilmiştir. 

 

Uygulama 2. 

Aşağıdaki soruları karşılarına “Evet” veya “Hayır” 

yazarak cevaplayınız. 

1. Mekkeliler, çocukları daha sağlıklı büyüsün ve 

Arapçayı daha güzel konuşsun diye mi Badiye’ye 

gönderirlerdi? 

2. Peygamberimizin annesi, Peygamberimiz 6 

yaşındayken Mekke’de mi vefat etmiştir? 

3. Peygamberimizin amcası Ebü Leheb, onu yanına 

almak istemiş midir?  

4. Ebü Talip diğer kardeşlerinden zengin olduğu için mi 

Abdülmuttalib torununu ona teslim etmek istemiştir? 

5. Peygamberimiz, sekiz yaşına kadar mı dedesinin 

himayesinde kalmıştır? 

 

Uygulama 3. 

1. Peygamberimizin Badiye’ye gönderilmeden önceki 

sütannesinin adı aşağıdakilerden hangisidir? 
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A)Halime B)Şeyma C)Ümmü Eymen

 D)Süveybe 

 

2. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip onu Ebû 

Talib’e bırakırken aşağıdakilerden hangisini 

yapmamıştır? 

A)Amcalarının görüşünü almış. 

B)Kendi görüşünü ona zorla kabul ettirmiş. 

C)Peygamberimizin tercihini dikkate almış. 

D)Ebû Leheb’in ısrarlı isteğine rağmen onu Ebû 

Leheb’e vermemiş. 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin yetim ve 

öksüz olarak büyümesinin nedeni olamaz? 

A)Rabbimizin ona yetim ve öksüz insanların halini 

kavratmak istemesi 

B) Rabbimizin onun terbiyesini kendi üzerine almak 

istemesi 

C)Rabbimizin onu geleneksel hayat tarzından 

uzaklaştırmak istemesi 

D)Rabbimizin, dedesini ve amcasını onun anne ve 

babasına tercih etmesi 

 

4. Peygamberimizin annesinin vefatı sırasında 

yanlarında kim vardı? 

A)Halime 

B)Şeyma 

C)Ümmü Eymen 

D)Süveybe 

 

5. Medine, Peygamberimizin hayatında önemli bir yere 

sahiptir;--------- 

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez? 

A)babası Abdullah Medine’de vefat etmiştir. 
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B)annesi Âmine, Medine’den dönerken vefat etmiştir. 

C)kendisi Medine’de vefat etmiştir. 

D)sütanneye verildiği yayla Medine civarındadır. 

 

Bölüm 4 

 Araştırma İbadetimiz 

1. Çobanlık yapmanın bir insana neler 

kazandırabileceğini büyüklerinize sorunuz.  

2. Günümüzün ve geçmişin konaklama tesisleri 

hakkında bilgi toplayınız. 

3. Peygamberimizin dışında hangi peygamberin 

çobanlık yaptığını öğreniniz. 

4. Günümüzde tüketici haklarının çiğnenip 

çiğnenmediğini anne babanıza sorunuz. 

5. İnsan yaşamının neye dayanılarak çocukluk, gençlik 

ve yaşlılık dönemlerine ayrıldığını öğreniniz.  

 Peygamberimiz Ebû Talib’in Yanında 

     Güzel Çocuklar! 

Peygamberimiz, daha annesinin karnındayken 

babasını, 6 yaşındayken annesini, 8 yaşındayken 

dedesini yitirmişti.  

     Şimdi Ebû Talib’in yanındaydı. Abdullah’ın öz 

kardeşinin himayesindeydi. Ebû Talib ve karısı, onu 

çok seviyor, ona kendi çocukları kadar değer 

veriyorlardı.  

    Peygamberimiz, Ebû Talib’e yardım ediyor, 

onun çocuklarıyla oynuyor; ancak onlardan farklı 

olarak sık sık Kâbe’ye gidiyor, Kâbe’nin gölgesinde 

oturuyordu. Kâbe’yi çok seviyor; ancak putlardan 

nefret ediyordu. O çirkin şeylerin orada olmaması 

gerektiğine inanıyordu; onları amcası Ebû Leheb gibi 

ziyaret edip yüceltenlere şaşırıyordu. 

       

Peygamberimiz Ebû Talib’in Kervanında 
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            Güzel Çocuklar! 

 Eskiden bugünkü Suriye ve çevresine Şam 

dendiğini söylemiştik. Peygamberimizin babası 

Abdullah’ın ticaret amacıyla gittiği Şam dönüşünde 

Medine’de vefat ettiğini de hatırlıyorsunuzdur.  

Peygamberimizin amcası Ebû Talib de ticaretle 

uğraşıyor, yılda bir kez Şam yolculuğuna çıkıyordu. 

Yolculuk zamanı yaklaşmıştı, Mekke’den ayrılacak ve 

uzun süre yollarda kalacaktı. 

      Peygamberimiz, 10–12 yaşlarındaydı, amcasını 

çok seviyordu. Yolculuk hazırlığının yapıldığını 

gördüğünde amcasına: “Amcacığım, beni burada kime 

bırakıyorsun? Bana sahip çıkacak annem de babam da 

yok.” dedi. Ebû Talib, bu sözlerden etkilendi ve onu 

yanında götürmeye karar verdi.  

      Bu zor bir karardı, çünkü o zamanlar tren yoktu, 

kamyon yoktu, uçak yoktu; insanlar deve ve at sırtında 

yolculuk yapıyordu. Arabistan yarımadasının çoğu 

çöldü. Çöl sıcaktı, insanın canını yakıyordu. Bir çocuğu 

çöl yolculuğuna çıkarmak doğru değildi. Ama Ebû 

Talib’in güzel yeğeni onunla gitmek istiyordu, 

Muhammed (S. A. S.), herkesten farklıydı. O’nun 

istediğine karşı çıkılmazdı. O, ben geleceğim diyorsa 

onu götürmek gerekiyordu; çünkü o asla boş sözler 

söylemezdi, gereksiz isteklerde bulunmazdı.  

      

      Kervan Yollarda 

 

      Kervan, çöl sıcağında ilerliyordu, yorgundu, 

dinlenmesi gerekiyordu; ancak henüz dinlenme için 

uygun bir yere gelmemişlerdi, biraz daha yol almaları 

gerekiyordu. Hem önlerinde Busra denen bir kasaba 

vardı, o kasabaya yakın bir yerde yüklerini indirip 

dinlenebilirlerdi. 
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     Bahira 

     Busra’da Hz. İsa (a.s)’ın dinini saptırmayan 

rahiplerin ibadet ettikleri küçük bir kilise vardı. 

Kilisenin o günlerdeki rahibi Bahira adında temiz 

yürekli bir yaşlıydı. Çok okumuştu. Hz. Davud (a.s)’a 

inen Zebur’u, Hz. Musa  (a.s)’ya inen Tevrat’ı ve Hz. 

İsa (as)’ya inen İncil’i biliyordu. Okuduğu kitaplardan 

son peygamberin Mekke’de doğacağını anlamıştı. 

Bunun için sürekli Mekke kervanlarını gözlüyordu.  

 

   Bahira’nın Sevinci     

    Bahira’nin gözü o gün yine yollardaydı. Mekke 

yolunu umutla gözlüyordu. Bir kervanın kendisine 

doğru geldiğini gördü. Ancak bu kervan her zamanki 

kervanlardan farklıydı; çünkü masmavi gökte bir bulut, 

kervanı izliyor, şiddetli sıcaktan koruyordu. Kervan 

kendisine doğru geldikçe bulut da geliyordu. 

    Bahira heyecanlıydı; umduğunu bulmuştu, 

aradığına kavuşmuştu, onu mutlaka görmeliydi, onu 

görmeden ölmemeliydi. Ama önce kervanı 

konaklamaya ikna etmeliydi. Hemen bir yemek 

hazırlattı ve kervandakilerin karşılanıp yemeğe 

çağrılmasını istedi.  

     Kervandakiler, Bahira’nın çağrısına uydular ve 

yüklerini bir gölgelikte indirip onun yanına gittiler. 

Ancak Peygamberimizi götürmediler, ona: “Biz, 

gelinceye kadar kervana sahip çık!” dediler.  

 Bahira, konuklarını karşıladı, yemek yenilecek 

yere aldı, oturttu; onlara bir bir baktı ve “Siz bu kadar 

mısınız?” dedi.  Ebû Talib bu sorudan ürktü ve “Evet!” 

dedi. Ancak Bahira ısrarla yanlarında getirmedikleri 

arkadaşlarının olup olmadığını soruyordu; çünkü 
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gelenlerde peygamberlik belirtileri bulmuyordu. Ebû 

Talib: 

─ “Yüklerimizin yanında bıraktığımız küçük bir 

çocuktan başka kimse kalmadı” dedi. Bunun üzerine 

Rahip Bahira: 

 ─ Hemen onu da yemeğe çağırın.” deyip 

misafirlerinin yükleri ve hayvanlarıyla ilgilenmeleri 

için bazı adamlarını görevlendirdi. Böylece 

Peygamberimiz de yemeğe çağrılmıştı. 

   Bahira, Peygamberimizin yüzüne baktı; 

duruşunu dikkatle izledi ve kendi kendine “Evet! Bu, o 

çocuktur.” dedi. Bahira sevinçliydi; yıllardır aradığı 

çocuğu bulmuştu. İnsanlığı zulümden, karanlıktan 

kurtaracağı çocuk karşısındaydı. Hz. İbrahim ( a.s)’in 

duası, Hz. İsmail ( a.s.)’ın torunu, Hz. Musa (a.s.) ve 

Hz. İsa (a.s)’ın müjdelediği Hz. Muhammed Mustafa 

(Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin) karşısındaydı, ona doyasıya bakmalı ve 

onun bu tehlikeli yolculuğuna engel olmalıydı. 

       İnsan, sevdiği, değer verdiği kişi için bir şeyler 

yapmalı.  Bahira, kervanı geri çevirmeliydi; çünkü 

onun gibi yol gözleyen Yahudi adamlar da vardı. Onlar, 

onu tanısalardı ona zarar verebilirlerdi. 

      Bahira, yemeğe oturan güzel çocuğa sordu: 

      — Nur yüzlü çocuk, adını öğrenebilir miyim?  

      Peygamberimiz: 

      — Muhammed, dedi. 

      Bahira: 

      — Sen putlara inanır mısın? 

─ Onlardan nefret ediyorum. Ben, yalnız 

Allah’a inanır ve yalnız ondan yardım dilerim, dedi. 

      

Güzel Çocuklar! 
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       O günün geleneklerine göre çocuklar büyüklerin 

yanında bir kenarda oturtulur, onların konuşmasına izin 

verilmezdi. Çocuklar da bunu bildiklerinden söze pek 

karışmaz, büyüklerin konuşması bitinceye kadar 

beklerdi.  

      Bahira’nın evinde farklı bir durum yaşanıyordu. 

Bahira, Mekkelilerin şaşkın bakışları altında bir 

çocukla ilgileniyordu; ona kendilerine verdiği değerden 

daha çok değer veriyordu. Şaşkınlıkları daha da 

artacaktı. Çünkü Bahira olağanüstü bir durum 

karşısında kendisine düşen görevi eksiz yerine 

getirecekti. O, Allah’ın iyi bir kuluydu. Allah’ın iyi 

kulları, işlerini eksik yapmazlar. 

     Bir habere göre Bahira, Peygamberimize: “İki 

omzunun arasına bakabilir miyim?” dedi ve onun 

entarisini sıyırarak omuzlarının arasına baktı; orada, iki 

kürek kemiğinin arasında, kızıl benlerle nakşedilmiş 

peygamberlik mührü vardı. Bahira, mührü görmüştü. 

Allah’a şükrediyordu ve “Allah’a yemin ederim ki 

dünyaya bu çocuktan daha üstün bir çocuk 

gelmemiştir.” diyordu. 

     Bahira, Ebû Talib’e sordu: 

      — Bu çocuk neyin olur? 

      Ebû Talib: 

      — Oğlumdur. 

      Bahira: 

       — Hayır, bu çocuğun babası ölmüş olmalı, dedi. 

      Ebû Talib özür dileyip bu çocuğun yeğeni 

olduğunu, babasının daha çocuk doğmadan öldüğünü 

ve ona duyduğu sevgiden dolayı onu oğlu gibi 

gördüğünü söyledi. 

      Bahira, bu cevabı alınca “Bu çocuğu Şam’a 

götürmeyiniz! Eğer oradaki Yahudiler, benim onunla 

ilgili bildiğimi biliyorlarsa ona zarar verebilirler.” dedi. 
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       Yahudiler, Peygamberimiz’in özelliklerini 

Tevrat’tan öğrenmişlerdi ve son peygamberin 

kendilerinden çıkmadığını öğrendiklerinde 

öfkelenmişlerdi. Bu öfke onları bir peygambere zarar 

vermeye götürecek kadar büyüktü.  

       Güzel Çocuklar! 

        Yahudiler, “İsrail” ırkındandır ve kendi 

ırklarından olmayan hiç kimseyi sevmezler. Kendileri 

için kabul ettikleri insan haklarını başkalarına 

tanımazlar. Onlara göre insanın üstünlüğü ırkından 

gelir.   

         Şöyle bir düşünelim! Bizimle aynı dili 

konuştuğu halde kötü olanlar yok mu? Bizimle aynı dili 

konuşmadığı halde çok iyi olan “salih” dediğimiz 

insanlar görmüyor muyuz? 

          Dinimiz, en üstün dindir ve dinimize göre 

üstünlük ırktan değil, “takva”dan gelir. “Takva” nedir, 

diyecekseniz. “Takva”, Allah’tan gereği gibi 

korkmaktır. Allah, bazı işleri yasaklamıştır. Kişi o 

yasaklananları yapmıyorsa ve salih amel işliyorsa yani 

iyi işler yapıyorsa Allah’tan korkuyordur.  

 Kim Allah’tan daha çok korkar ve ona kulluk 

ederse o üstündür. Mü’minler, hangi ırktan olursa olsun 

kardeştir. Zenci olmak veya beyaz olmak, şu veya bu 

ırktan gelmek insan için ne bir eksiklik ne bir 

üstünlüktür. Kim iyi bir mümin ise üstün olan odur. 

         EbÛ Talib, kardeşi Abdullah’ın ve babası 

Abdülmuttalib’in hatırasını Yahudilerin öfkesine teslim 

edemezdi. Onun hayatı, çok önemliydi. Onu tehlikeye 

atamazdı. Mallarını Busra’da sattı ve oradan Mekke’ye 

geri döndü. 

          Peygamberimiz, daha sonra gençliğinde Şam’a 

gitmiştir; en iyisini Allah bilir, ancak bu tehlike o 

seferle ilgilidir veya Bahira’nın bu uyarısı Mekkeliler 
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için bir işarettir. Bahira bu uyarıyla “O, bir 

Peygamberdir, onun kıymetini bilin!” demiştir. 

          Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

          

 

 Peygamberimizin Gençliği 

 

          Peygamberimiz, günden güne büyüdü. Artık 

yakışıklı, çalışkan ve dürüst bir gençti. Herkes ona 

saygı duyuyordu; insanlar onu “Muhammedü’l Emin” 

yani “Güvenilir Muhammed” diye anıyorlardı.  

          Sizce genç Muhammed (S. A. S.), bu konuma 

nasıl gelmişti? Bu insanlar, putlarına inanmayan, 

kendileri gibi putlara tapmayan bu gence neden bu 

kadar saygı duysunlar? Haydi, onun kişiliği hakkında 

biraz bilgi sahibi olalım! 

          Peygamberimiz, yalandan nefret ederdi, 

yalancılarla dost olmazdı. Verdiği her sözü yerine 

getirirdi; sözünde durmayanlara yakın durmazdı. 

          Daima güler yüzlüydü, kimsenin kalbini 

kırmazdı. İnsanların yanlışlarını yüzlerine vurmazdı. 

Kasıtlı yapılmayan yanlışları (hataları) affederdi.  

          Arkadaşlarına çok değer verir, onlara bağırmaz, 

onları aşağılamazdı.  

Temizliğe çok önem verirdi; elleri, yüzü ve 

bütün bedeni, kalbi gibi tertemizdi. Kendisine 

bakar, saçlarını özenle tarardı.   

          Biri konuştuğunda onu dikkatlice dinlerdi. 

Kimsenin sözünü kesmezdi. Gerektiği kadar 

konuşurdu. Sözünü bağırmadan ve açık şekilde 

söylerdi. Karşısındakinin kendisini anlamasına çok 

önem verirdi. 
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           Çalışkandı, kendi başına yapabileceği bir iş için 

başkasından yardım istemez; yardıma ihtiyacı olanlara 

mutlaka yardım ederdi.  

           İşlerini zamanında ve eksiksiz yapardı. Düzenli 

çalışmasıyla insanları kendine hayran bırakırdı.  

           İnsanları zengin fakir diye ayırmazdı, hastaları 

ziyaret ederdi. Kimsesizlere sahip çıkardı. Komşularını 

asla rahatsız etmezdi. Akrabalarını sorar, onlarla doğru 

bir yakınlık kurardı. 

           Cömertti, elindekini başkasıyla paylaşmakta 

tereddüt etmezdi.  

           İşte Peygamberimizin üstün kişiliğiyle ilgili bir 

haber:   

          Peygamberimiz, bir gün pazara gidip kendisine 

bir elbise almıştı. Eski elbisenin yerine onu giyecekti. 

Aldığı elbise çok pahallı değil; onun ihtiyacını 

karşılayacak kadar kıymetliydi.  

          Elbisesi elinde olduğu halde eve gidiyordu. 

Yolda yoksul biriyle karşılaştı. O yoksulun elbisesi 

kendisininkinden daha eskiydi, giyilmeyecek kadar 

yıpranmıştı. 

         Peygamberimiz, ona yaklaştı ve etraftakilerin 

fark etmeyecekleri bir şekilde elbiseyi ona verdi. 

Yoksul, elbiseyi orada giydi ve büyük bir mutlulukla 

evine gitti. 

          Peygamberimiz, pazara geri döndü; çünkü 

kendisi için bir elbise almak zorundaydı.  

           Ancak pazara geldiğinde ağlayan bir çocukla 

karşılaştı. Çocuk: “Ben, paramı kaybettim; eve 

dönersem bana kızacaklar, şimdi ne yapacağım?” deyip 

gözyaşı döküyordu. Peygamberimiz, onun yanına gitti 

ve cebinden bir elbiseye yetecek kadar parayı ona verip 

ona: “Ağlama, bu parayla senden istenenleri alırsın!” 

dedi.  
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      Çocuk, sevinç içinde parayı aldı ve ailesinin 

“Git, pazardan al!” dediği eşyaları satın almaya başladı.  

      Peygamberimiz, eve eli boş döndü; bir süre 

daha eski elbisesiyle idare etti.  

 Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

 

Güzel Çocuklar! 

       Bazıları “O, bir peygamberdi; biz onun gibi 

davranamayız.” derler. Onlara inanmayın, çünkü 

onların söyledikleri Rabbimizin Kuran’ımızda bize 

söylediklerine uymuyor. Rabbimiz Kuran’ımızda onu 

bize örnek olsun diye gönderdiğini söylüyor.  

       O halde onu örnek alalım, onun yolundan 

ayrılmayalım, onun gibi davrananları sevelim; ondan 

farklı davrananları onun uyardığı gibi uyaralım! 

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin   

 

Peygamberimiz Çobanlık Yapıyor 

       

Güzel Çocuklar! 

       Çalışmak, insanın yemek yemesi, su içmesi gibi 

bir durumdur. İnsanın yaşaması için su içmesi; sağlıklı 

kalabilmesi ve kimseye zarar vermemesi için ise 

çalışması gerekir. 

       Tembel insan, durgun su gibidir, durgun su 

kokar ve etrafı rahatsız eder. Tembel insan, işlemeyen 

demir gibidir, işlemeyen demir paslanır ve çürür.  

        Ebû Talib’in ailesi kalabalıktı, geliri azdı. Bu 

yüzden Peygamberimiz, amcasına yardım etmek ve ona 

yük olmamak için çalışmaya karar verdi. Onun 

yaşlarında birçok kişi ücret karşılığında çobanlık 
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yapıyordu. O da Mekke’nin etrafında çobanlık 

yapmaya başladı. 

       

Güzel Çocuklar!  

       Peygamberimizin sözlerine ve Onun yaptıklarını 

bize aktaran haberlere “hadis” denir. Bir hadiste 

aktarıldığına göre Peygamberimiz, bir gün “Allah’ın 

gönderdiği bütün peygamberler çobanlık yapmıştır. 

Musa Peygamber de Davud Peygamber de çobanlık 

yapmıştır” dedi, bunun üzerine sahabeler:  

─ “Sen de mi ya Resulullah?” demişler. O da:  

─ “Evet, ben de ücret karşılığında Mekke’nin 

civarındaki dağlarda çobanlık yaptım.” demiştir. 

      Bu hadisten çobanlığın peygamberlik mesleği 

olduğunu öğreniyoruz. Peygamberler, çobanlık 

yaparken tabiatla baş başa kalmış, Allah’ın tabiattaki 

güzelliklerine tanıklık etmişler. Ayrıca çobanlık 

sayesinde gençliklerinde şehirlerdeki kötü 

alışkanlıklardan uzak kalmışlar. Her tür günahtan uzak 

büyümüşler. Biz, onların Rabbimiz tarafından günahtan 

korunmuş hâlini “masumiyet” kavramı ile anlatırız. 

Peygamberler “ masum”dur, yani küçükken veya 

büyükken hiç günah işlememişlerdir.  

       İşte Peygamberimizin Rabbimiz tarafından 

günahtan korunmasını anlatan bir haber: 

       Güzel çocuklar! 

       Günümüzde kimi insanlar, düğünlerde veya 

başka etkinliklerde kadın-erkek iç içe eğlenirler. Bazen 

içki içer, sarhoş olur, kendilerine zarar verirler, 

başkalarını da rahatsız ederler. 

         İslam dininden önce Mekke’de de düğünler 

böyle yapılırdı. Biz İslam’dan önceki Mekke dönemine 

“cahiliye dönemi” yani “bilgisiz olma, Allah’ın 

emirlerini kabul etmeme, Allah’ın istemediği işleri 
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yapma dönemi” deriz. O çağda yapılan ve İslam’a 

uymayan davranışlara da “cahili davranış” veya “cahili 

hareket” deriz. Bu yüzden bu şekilde yapılan düğünlere 

“cahili düğün” deriz.  

         Bir gece Mekke’de cahili bir düğün vardı. 

İnsanlar, eğleniyorlardı. Dansçı kadınlar müzik 

eşliğinde dans ediyorlardı. Çalgı ve kahkaha sesleri 

Mekke’nin yakınlarındaki tepelere kadar ulaşıyordu.  

         Peygamberimiz ve arkadaşları o tepelerde 

koyun otlatıyorlardı. Peygamberimiz, davarlarını 

bıraktı, eğlenmek için Mekke’ye indi; ancak düğün 

yerine yaklaştığında Peygamberimizin gözleri uyku 

isteğiyle ağırlaştı; Peygamberimiz oracıkta uykuya 

daldı. Uyandığında güneş doğmuş, hava ısınmış; düğün 

çoktan bitmişti. Hemen koyunların otlandığı yere 

döndü, arkadaşları onu merak ediyordu, başından 

geçenleri onlara anlattı.  

Başka bir gece yine eğlenmek için Mekke’ye 

indiğinde başına aynı şeyler geldi. Peygamberimiz bu 

olaylardan Allah’ın kendisinin böyle yerlere gitmesini 

istemediğini sonucuna vardı ve bir daha böyle bir 

eğlenceye gitme isteğinde bulunmadı. 

         Rabbimiz, onu korumuş, onun masum olarak 

peygamberliğe ulaşmasını sağlamıştır.    

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

         Güzel çocuklar! 

         Peygamberimizin çocukluğu ve gençliğinde 

Mekkelilerle civar kabileler arasında değişik 

zamanlarda “Ficar Savaşları” denen savaşlar 

yapılmıştır. Bu savaşlardan birinde Peygamberimiz, 

savaşçıların arkalarında durup düşmanların attığı okları 

amcaları için toplamıştır.   
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 Hılfu’l-Fudûl (Faziletli/Erdemli Kişilerin 

Antlaşması) 

 

         “Fazilet” iyilik yapmaktır, haksızlığa karşı 

çıkmaktır. Bu özelliğe sahip olan kişilere biz “faziletli 

insan” yani “haksızlığı kabul etmeyen, erdemli insan” 

diyoruz. İşte erdem için, iyilik için, insan hakları için 

Peygamberimizin gençlik yıllarında bugün dernek 

diyebileceğimiz Hilfu’l-Fudûl adlı bir cemiyet 

oluşturulmuştu. Peygamberimiz de bazı amcalarıyla bu 

topluluğa katılmıştı. 

Cahiliye döneminde dünyanın her yerinde 

olduğu gibi Mekke’de de zengin, yoksulu eziyor; güçlü, 

güçsüzün elindekini alıyor. Kabile reisleri, bugünkü 

çete reisleri gibi, yabancılara zulmediyor.  Herkes 

onlardan korkuyor, kimse onlara “Yaptığınız doğru 

değil.” demiyordu.   

         Hilfu’l-Fudûl’un oluşmasına şu olay neden 

olmuştu: Bir gün Yemenli bir tüccar, ticaret için 

Mekke’ye gelmişti. Mekke’nin ileri gelenlerinden As b. 

Vail’e mal satmıştı. As b. Vail, ona parasını 

vermemişti. Adam bir yabancıydı, As Mekkeliydi; 

adam güçsüz, As ise güçlüydü. Allah korkusu 

olmayınca güçlü olanlar, her haksızlığı yaparlar. As da 

öyle yapmıştı. 

   Yemenli adam, As’ın akrabalarına gitti; 

onlardan yardım istedi; ancak onlar onu kapılarından 

kovdular, ona hakaret ettiler. Bunun üzerine Yemenli, 

Ebû Kubeys dağının tepesine çıkıp bu zalim insana 

karşı Mekkelilerden yardım istedi. 

        İyi insanlar, haksızlığa karşı çıkma çağrısına 

uyarlar. Haksızlığı dilleriyle düzeltmeye çalışırlar; 

haksız olanlar onların istediğine uymazsa güç 
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kullanırlar ve haksızı haksızlıktan vazgeçirirler. 

Yemenlinin çağrısı, Mekke sokaklarından iyi insanların 

kalplerine ulaştı. Kalpleri çağırıdan etkilendi, dilleri ve 

bedenleri harekete geçti. Peygamberimizin amcası 

Zübeyr önderliğinde birkaç erdemli insan Abdullah b. 

Cüda’nın evinde toplandı. Bundan sonra haksızlığa 

karşı çıkacaklarına söz verdiler. O dönemde bütün 

önemli kararlar Kâbe’de ilan edilirdi. Bu erdemli 

insanlar, sağ ellerini kaldırarak: 

 ─ “Bundan sonra Mekkeli olsun, yabancı olsun, 

kim haksızlığa uğrarsa ona hep birlikte yardım 

edeceğimize, zulme karşı çıkacağımıza, adaleti 

koruyacağımıza yemin ediyoruz.” dediler. 

        Söz tamamdı ancak fazilet (erdem) ehli olmak 

için söz vermek yetmezdi. Onlara düşen bir iş vardı: 

Yemenlinin parasını As denen zalimden almalıydılar. 

Söz verdikleri gibi hep birlikte As’ın kapısına gittiler. 

As, onları görünce korktu ve Yemenlinin parasını 

hemen verdi. 

        Bu cemiyet, daha sonra birçok haksızlığı 

giderdi, topluluğun üyeleri halk arasında sevildi ve 

saygı gördü. 

Güzel Çocuklar! 

 Bir an için düşünelim: Acaba bu iyi insanların 

her biri tek başına haksızlığa karşı çıksaydı. 

Mekke’deki zalimlerin hakkından gelebilir miydi? 

Hayır! 

 Kuvvet, birlikte hareket etmekten doğar. O 

hâlde biz de yalnız başımıza hareket etmeyelim! İyilik 

yapmak için iyi insanlarla birlikte hareket edelim. 

        Peygamberimiz, peygamber olduktan sonra ona 

bu topluluğu sormuşlar. “Bugün de böyle bir 

sözleşmeye çağrılsam, hiç tereddüt etmeden o çağrıya 

uyarım.” demiştir. 
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 Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

Öğrendiklerimizi tekrarlayalım mı? 

Peygamberimiz, daha bir çocukken peygamber 

olacağı Bahire adlı bilge tarafından fark edilmiştir.  

Peygamberimiz, gençliğinde çobanlık yaparken 

Onda peygamberlerin masumiyet sıfatına dair işaretler 

görülmüştür. 

 Peygamberimiz, gençliğinde iyilikten yana bir 

insan olarak Hılfu’l-Fudûl teşkilatı içinde yer almış, 

halkın hakkını gasp edenlere karşı çıkmıştır.  

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

  

 Uygulama 1. 

 Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri 

uygun bir şekilde doldurunuz. 

 1. Peygamberimizin amcası Ebu Talip ile çıktığı 

Şam yolculuğu -----------------uyarısı ile yarım 

kalmıştır. 

 2. Peygamberimiz de pek çok peygamber gibi 

gençliğinde -----------------yapmıştır. 

 3. Mekkeliler, Peygamberimizin dürüstlüğünden 

çok etkilenmişler ve ona -----------------demişlerdir. 

 4. Ebû Talib de diğer Mekkeliler gibi, ------------

--için Şam’a gidip gelirdi. 

 5. Peygamberimiz, yirmi yaşındayken 

Mekke’de - - - - - - --------------- amacıyla kurulan 

Hılfu’l Fudul teşkilatına katılmıştır. 

  

Uygulama 2. 

 Aşağıdaki soruları karşılarına “Evet” veya 

“Hayır” yazarak cevaplayınız. 
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 1. Peygamberimiz, dedesi Abdülmuttalib 

tarafından mı Şam yolculuğuna çıkarılmıştır? 

 2.Bahira, Yahudilerin Şam yolculuğu sırasında 

Peygamberimize zarar vermesinden mi korkmuştur? 

 3. İslam’dan önceki Mekke toplumuna “cahiliye 

toplumu” mu denir? 

 4. Hılfu’l Fudul teşkilatında Peygamberimizin 

amcaları da var mıydı? 

 5. Peygamberimizin göğsünün yarılması 

mucizesi onun Mekke’de çobanlık yaptığı dönemde mi 

gerçekleşmiştir? 

 

Uygulama 3. 

1. Peygamberimizin içinde yer aldığı kervanın 

Bahire tarafından durdurulduğu yer aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A)Busra 

B)Basra 

C)Şam 

D)Taif 

 2. Aşağıdakilerden hangisi Bahira’nın 

Peygamberimize yönelttiği sorulardan biridir? 

 A) Sen, yoksullara yardımcı olur musun? 

 B)Sen, putlara inanır mısın? 

 C)Sen, Kâbe’yi ziyaret eder misin? 

 D) Sen, Hz. İsa’yı biliyor musun? 

  

 3. Peygamberimizin bir düğün eğlencesinden 

alıkonulması peygamberlerin aşağıdaki hangi sıfatıyla 

ilgilidir? 

 A)Sıdk(Doğruluk) 

 B)Emanet(Güvenilirlik) 

 C)İsmet(Günahsızlık) 

 D)Tebliğ(Bildirme) 
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 4.Hılfu’l Fudul teşkilatı aşağıdaki hangi amaçla 

kurulmuştur? 

 A)Yoksullara maddi destek sağlama 

 B) Mekke’de kabile çatışmalarına son verme 

 C)Kâbe’ye saygısızlık yapanları cezalandırma 

 D)Haksızlığa uğrayanlara sahip çıkma 

  

 5. Peygamberimizin pazardan aldığı ve kendi 

ihtiyacı olduğu bir elbiseyi bir yoksula vermesi 

aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? 

 A)Cesaret 

 B)Doğruluk 

 C)Cömertlik 

 D) Zekilik 

  

 BÖLÜM 5 

 Araştırma İbadetimiz 

 1. Aile Kurumu hakkında bilgi toplayınız. 

Ailenin kimlerden oluştuğunu ve aile reisinin kim 

olduğunu öğreniniz. 

 2. Kasım, Gülsüm, Fatma, Rukiye adlarının 

nerden geldiğini araştırınız. Çevrenizde bu adı taşıyan 

varsa onlara niçin bu adların verildiğini öğreniniz. 

 3.Bir anlaşmazlığa düştüğünüzde aranızdan 

birini hakem seçerseniz onda hangi özelliklerin 

bulunmasını istersiniz? Bu özellikleri araştırınız. 

 4. Kadına değer vermek nedir? Bu soruyu 

annenize sorarak cevaplayınız. 

 5. Çocuk kaçırmanın nedenlerini öğreniniz. 

    

Peygamberimizin Hz. Hatice(ra) İle Evlenmesi  

 

       Güzel çocuklar! 
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       İslamiyet’ten önce Mekke’de kız çocuklarına ve 

kadınlara hiç değer verilmezdi. Bir babanın kız 

çocukları çoğaldığında o baba kendini şanssız bir insan 

olarak görürdü. Bazıları, Allah’a isyan ederek kız 

çocuklarını diri diri toprağa gömerdi. Onlar kâfirdiler; 

kâfirler çıkarları dışında insan yaşamına önem 

vermezlerdi. İnsanların haklarını yok sayardılar. 

       Mekke’de insanlar üç sınıftı: Soylular, köleler, 

Mekke’ye her hangi bir nedenle göç eden veya 

kölelikten kurtulup yaşamını Mekke’de sürdüren 

sıradan insanlar… 

       Soyluların erkekleri de kadınları da belirli bir 

konuma sahiptiler. Bazı kadınlar, şehrin yönetiminde 

fazla öne çıkmasa da söz sahibiydi.  

 Köleler, sizin tahmin edeceğiniz gibi, hiçbir 

hakka sahip olmayan insanlardı, onların bütün vakti 

başkalarına hizmet etmekle geçerdi. 

 Sıradan insanlara gelince onların erkekleri de 

kadınları da hiçbir yetki sahibi değildi.  Özellikle 

onların kadınları eziliyor ve onlara hiçbir hak 

tanınmıyordu. 

     Hz. Hatice(ra), Mekke’nin soylularını oluşturan 

Kureyş kabilesindendi, Peygamberimizin uzaktan 

akrabasıydı. Dul bir kadındı. Zengindi, Şam’a ticaret 

kervanları gönderiyordu. Dürüsttü, yardımseverdi, 

işçilerinin haklarını asla yemezdi. Ancak çalıştırdığı 

kişilerden şikâyetçiydi. Onların aldıkları paranın 

karşılığını vermediğine inanıyordu.  

       Ebû Talib, bir gün Hz. Hatice(ra)’nin Şam’a bir 

kervan göndereceğini duydu; dürüstlüğü ve zekiliğiyle 

bilinen yeğeninin de bu kervanda yer almasını 

istiyordu. Bu isteğini Peygamberimize söyledi. 

Peygamberimiz, amcasının isteğini kabul etti.  
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       Ebû Talib, Hz. Hatice (ra)’ye gitti; 

Peygamberimizle yaptığı konuşmayı ona bildirdi. Hz. 

Hatice (ra): 

       — “Sen herkesin güvendiği bir insanla ilgili 

bana haber getirmişsin. Teklifine karşı çıkılmaz” dedi. 

       Bu görüşmelerden sonra Peygamberimiz Şam 

yollarındaydı. Çocukken geldiği Busra’ya geldiklerinde 

dinlenme zamanı gelmişti. Büyük bir ağacın altında 

yükler indirildi ve kervan dinlendi.  Bahire ölmüştü, 

onun yerinde Nesture adında bir yaşlı rahip kalıyordu. 

Şam’a gitmemesi için onu uyarmadı; Allah’ın izniyle 

Şam yolundaki tehlike ortadan kalkmıştı.       

      Peygamberimiz ve yanındakiler Şam’da 

mallarını sattılar ve Mekke’ye geri döndüler. Hz 

Hatice(ra), onları evinin önünde karşıladı. 

Peygamberimiz, ona kazancını bildirdi. Hz. Hatice(ra), 

şaşkındı; çünkü o güne değin onun kadar hesabını 

doğru veren, kendisine onun kadar kâr getiren biriyle 

karşılaşmamıştı.  

      Peygamberimizle yolculuk yapanlar da “O, hiç 

gönlümüzü kırmadı.” demişler ve onun dürüstlüğünü, 

zekiliğini bir destan gibi anlatmışlardı. 

     Şam yolu ticareti, Mekke’de Peygamberimize 

duyulan saygıyı artırdı. Henüz 25 yaşında ve yoksul 

olmasına rağmen herkes ona Mekke’nin bir büyüğü 

gibi bakıyordu. Peygamberimiz, halkın övgüsüne 

aldırış etmiyor ve her başarısını Kâbe’de Rabbine 

şükrederek kutluyordu. 

     Hz. Hatice (ra), Peygamberimizle ilgili 

anlatılanlardan ve kendi gördüklerinden çok 

etkilenmişti. Daha önce kendisine gelen evlilik 

tekliflerini reddetmişti. Mekke’nin soyluları ve 

zenginleri arasında kendisine eş olacak birini 

bulamamıştı. Gönlünden Peygamberimizle evlenmek 
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geçiyordu. Peygamberimiz yoksuldu, zengin bir 

kadının bir yoksulla evlenmesi Mekke’de şaşkınlıkla 

karşılandı. Ancak Hz. Hatice (ra), kararını vermiş ve 

isteğini arkadaşı Nefise’nin aracılığıyla 

Peygamberimize iletmişti.  

     Peygamberimiz, bu isteği kabul etti. Hz. Hatice 

(ra)’nin akrabası olan Varaka b. Nevfel’in gözetiminde 

nikâhları kıyıldı, düğün yapıldı. 

     Varaka, Mekke’de Hz. İbrahim (as)’ın dini 

üzerine yaşayan az sayıdaki insanlardan biriydi; onun 

gibi Hz. İbrahim (as)’ın dini üzerine yaşayanlara “ 

Hanif” denirdi.  

     Varaka, nikâhı Allah’ın adını anarak ve 

Peygamberimizle Hz. Hatice (ra)’nin iyiliklerinden söz 

ederek kıydı ve bu evliliğin hayırlı olmasını Allah’tan 

diledi. 

      Bu hayırlı bir evlilikti. Hz. Hatice (ra) o gün 

bütün mallarını Peygamberimize verdiğini ve hayatı 

boyunca ona hizmet edeceğini ilan etti. Bu, bir sözdü 

ve Hz. Hatice (ra) bu sözden hiç dönmedi. Hayatı 

boyunca Peygamberimizin en yakını oldu. 

      Peygamberimizle Hz. Hatice (ra)’nin altı 

çocukları oldu. Bunlardan ikisi erkek, dördü kızdı. 

Erkeklere Kasım, Abdullah; kızlarına Zeynep, Rukiye, 

Ümmü Gülsüm ve Fatma adını verdiler.  

      Kasım ve Abdullah küçücük yaşta vefat ettiler, 

Peygamberimiz, onların ölümünden dolayı çok üzüldü; 

ancak veren Allah, alan Allah’tır. Müminlere düşen 

inna lillah ve inna ileyhi raciun, deyip sabretmektir. 

      Peygamberimize oğlu Kasım’ın vesilesiyle 

Mekke’de Ebü’l-Kasım yani Kasım’ın Babası 

denmiştir.  Bu adlandırma hâlâ Müslümanlar tarafından 

kabul görmektedir. 
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      Peygamberimizin kızları Zeynep, Rukiye, 

Ümmü Gülsüm ve Fâtıma büyüdüler, evlendiler; ancak 

sadece Hz. Fatma’nın çocukları oldu. Peygamberimizin 

soyu bir kız çocuğu sayesinde çoğaldı. 

 

    Öğrendiklerimizi tekrarlayalım: 

    Peygamberimiz, 25 yaşındayken Mekke’de Hz. 

Hatice (ra) ile evlendi. 

    Rabbimiz, bu evlilikten onlara altı çocuk verdi; 

onlardan ikisi erkek, dördü kızdır.  

     Erkeklere Kasım, Abdullah; kızlara Zeynep, 

Rukiye Ümmü Gülsüm ve Fâtıma adlarını vermişlerdir. 

     Peygamberimizin soyu Hz. Fâtıma’nın 

çocuklarıyla devam etmiştir. 

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

       Zeyd bin Harise (ra) 

 

       Peygamberimizle Hz. Hatice(ra)’nin evliliğine 

herkesten çok sevinen bir çocuk vardı. Adı Zeyd bin 

Harise’ydi. Yedi yaşında, zeki ve çalışkan bir çocuktu. 

       

Güzel Çocuklar! 

        Büyükleriniz, size bazen çocuk kaçıran kötü 

insanlardan söz etmişlerdir. Onlar, çocukları 

ailelerinden uzaklaştırır, değişik işlerde çalıştırarak 

kendileri için bir köle gibi kullanırlar. 

   Zeyd’in de böyle bir hikâyesi vardır. Zeyd, 

çölde yaşayan, zengin bir ailenin çocuğuydu; insan 

kaçakçıları onu kaçırmış ve köle olarak pazarlarda 

satmışlardı. Zeyd, ailesini çok özlemişti, içinde 

bulunduğu durumu düşünüp çok ağlamıştı. 

   Güzel Çocuklar! 
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     Ne kadar zor durumda olursak olalım Allah’ın 

yardımından umudumuzu kesmeyelim; çünkü O, yer ve 

göklerin Rabbidir; O’nun her şeye gücü yeter. O, bir 

şeye ol dedi mi o şey mutlaka olur; yer ve gök O’nun 

emrindedir. Dünya hep aynı yörüngede hareket eder. 

Güneş bir gün bile “İnsanlara ışık göndermekten 

vazgeçtim.” demez. Biz de O’nun emrinde olalım, O’na 

güvenelim, O’ndan umudumuzu kesmeyelim. 

   Zeyd artık bir köleydi, köleler zorla çalıştırılırdı; 

çalışmadıklarında onlara dayak atılırdı. Onlar, 

sahiplerinin bilinen adlarıyla efendilerinin, emrinden 

çıkmazlardı. Hayat, onlar için bir işkenceydi. 

     Zeyd, bir köle pazarında Hz. Hatice’nin bir 

akrabasına satıldı; Hz. Hatice (ra)’nin akrabası o zeki 

ve çalışkan çocuğu Hz. Hatice (ra)’ye armağan etti. Hz. 

Hatice (ra), Zeyd’in ailesine ulaşmaya çalıştı ancak 

onları bulamadı; ona iyi davrandı ve çocuğu gibi baktı. 

Peygamberimiz’le evlendiğinde onu Peygamberimiz’in 

hizmetine verdi.  

     Bir Hac mevsiminde Zeyd’in kabilesinden bir 

grup insan Mekke’ye geldi. Zeyd onları gördü ve onlara 

şu şiiri söyledi: 

    Kendim uzakta olsam da sözlerimi alın 

     Ve halkıma götürün: Ben şimdi Kutsal Ev’de  

     Allah’ın kutsadığı yerde yaşıyorum 

     Şimdiye kadar yaşadığınız üzüntüden kurtulun 

     Beni arayarak develeri yormayın 

     Çünkü ben, Allah’a şükür, bütün ataları soylu olan 

     Büyük bir ailenin yanındayım 

      Zeyd’in ailesi, onu her yerde arıyordu; bu haberi 

alır almaz Mekke’ye geldi; Peygamberimizle görüşmüş, 

ona “ Ey Muhammed! Senin yanında bizden biri var” 

dedi.  
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       Peygamberimiz onlara “ Paranızı istemem, karar 

Zeyd’indir; o, kimi seçerse onunla kalır.”dedi ve Zeyd’i 

çağırdı, ona ailesi adına gelen iki adamı sordu. Zeyd: 

“Bu amcam, bu da babamdır” dedi. Peygamberimiz: 

“Zeyd, sen beni tanıyorsun, sana olan yakınlığımı da 

biliyorsun; benimle onlar arsında seçim yap!”dedi. 

Zeyd: “Sen varken başkasını seçecek değilim” dedi. 

      Zeyd’in ailesi öfkeliydi. Babası! “ Ey Zeyd, 

köleliği özgürlüğe, babana, amcana ve ailene tercih mi 

ediyorsun?” diye bağırdı. Zeyd: 

     “ Onda öyle şeyler gördüm ki sizi ona tercih 

edemem” dedi.  

      Zeyd’in ailesi Mekke’den eli boş, ancak gönlü 

rahat döndü; çünkü Mekkeliler onlara Peygamberimizin 

ona ne kadar iyi baktığını anlatmışlar, onları ikna 

etmişlerdi. 

    Peygamberimiz, köleliğe karşıydı, Zeyd’in köle 

olarak büyümesini istemiyordu. Elinden tuttu, Kâbe’ye 

götürdü ve halka: 

     “Burada bulunan herkes bilsin ki Zeyd artık benim 

oğlumdur” dedi. 

        Zeyd, mutluydu; çünkü artık insanların en 

iyisinin hizmetindeydi. Ona bir köle olarak değil, iyi bir 

çocuğun, babasına hizmet ettiği gibi hizmet ediyordu. 

            Güzel Çocuklar! 

         Zeyd, büyüdü, evlendi, çocuk sahibi oldu; o da 

çocukları da İslam’ın büyükleri arasında yer aldı.  

    Allah, Zeyd’e en zor gününde yardım etti. O 

halde zor anlarımızda Rabbimizden yardım dileyelim. 

O, yardım edenlerin en cömerdidir, zorluğu kolaylığa, 

karanlığı aydınlığa çevirir. Bizi aydınlığa çıkarması için 

sürekli ona dua edelim. Çok salâvat getirmenin duanın 

kabul edilmesini sağladığını da unutmayalım.  
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Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin       

Peygamberimiz Hakem Seçiliyor 

       Güzel Çocuklar! 

        Peygamberimiz otuz beş yaşlarındayken 

Mekkeliler, Kâbe’yi yeniden inşa etmeye karar verdiler. 

Kâbe’nin duvarlarını kaldırdılar. Yerlerine yeni 

duvarlar yaptılar.  

          Sıra “Delikli Taş” denen Hacerü’l-Esved’i yerine 

koymaya geldiğinde aralarında anlaşmazlığa düştüler. 

Her kabile reisi onu yerine ben yerleştireceğim. Benim 

kabilem hepinizin kabilesinden daha güçlü ve daha 

üstündür. Hacerü’l-Esved’i yerine koyma şerefi bizde 

olmalıdır, diyordu.  

         Hacerü’l Esved nedir, onu yerine yerleştirmek 

neden çok önemlidir, diyeceksiniz.  

        Hacerü’l Esved, Hz. İbrahim(as)in Kâbe’nin 

inşaatında kullandığı delikli, siyah bir taştır. Kâbe’nin 

en önemli simgelerinde biridir, Kâbe’yi ziyaret eden 

birçok insan Hz. İbrahim (as)in anısına ona dokunarak 

veya elini onun içine koyarak dua eder.  

       Mekkelilere göre Hacerü’l Esved’i yerine koymak 

şereflerinin en büyüğüydü, kim onu yerine koysaydı o 

saygı duyulacak biri olurdu. Kabile reisleri bu saygın 

konumu kimseye kaptırmak istemiyordu. Ancak işler 

onların dilediği gibi değil, Rabbimizin dilediği gibi 

olur. Bakalım Rabbimiz bu görevin nasıl yerine 

getirilmesini sağlamış.  

   Mekkeliler arasındaki tartışma büyüdü, kabileler 

savaş için hazırlandı. İnsanlar kavga edecek ve 

birbirlerini öldüreceklerdi. Çocuklar yetim kalacaktı.  

    Akıllı bir adam, bu savaşı engellemek istedi ve “Ey 

Kureyşliler! Tartışmayınız, bir hakem olursa hakem 
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seçiniz. Mescide ilk giren kim olursa hakem o olsun” 

dedi. 

     Mescid, secde edilen yer demektir. Mekke’de 

Kâbe’nin avlusuna mescid denirdi, çünkü Kâbe’nin 

bahçesine giren herkes Hz. İbrahim ve Hz. İsmail 

(as)’ın yaptığı gibi önce secde eder, sonra duaya 

başlardı. Günümüzde küçük camilere de mescid 

denmektedir; çünkü cami küçük de olsa büyük de olsa 

Kâbe’nin bir şubesi gibidir. Kâbe Allahın evi olduğu 

gibi camiler de Allah’ın evidir. Rabbimiz, 

Kur’an’ımızda “Muhakkak mescidler Allah içindir. O 

hâlde Allahtan başka birine dua etmeyiniz” (Cin 

Suresi18)”  buyurarak mescidlerin önemini bize 

bildirmiştir. 

     Mekkeliler, adamın görüşünü kabul ettiler ve 

mescide girecek kişiyi beklediler. Peygamberimiz, bir 

yolculuktan dönüyordu. O, bir yolculuktan döndüğünde 

önce Kâbe’yi ziyaret eder, sonra evine giderdi.  

    Bu sefer de öyle yaptı. Mekkelilerin bir hakem 

beklediğinden habersiz olarak Kâbe ziyareti yapmak 

üzere mescidin kapısından girdi.  

    Mekkeliler Peygamberimize hiç yalan 

söylememesinden, iftira atmamasından, daima sözünde 

durmasından ve kendisine bir emanet verildiğinde onu 

hep sahibine teslim etmesinden Muhammedü’l-Emin 

(Güvenilir Muhammed) diyorlardı.  Onun Kâbe’ye 

girdiğini gören Mekkelilerin yüzü gülüyordu. Bazıları 

“el-Emin” yani  “Güvenilir Adam” diyerek sevinçle 

bağırdılar, bazıları “Muhammed’in (s.a.s.) vereceği 

karara razı oluruz” diyerek görüş belirttiler. 

     Peygamberimiz, yanlarına vardı; onlara selam verdi; 

onlar ona durumlarını anlattılar. Acaba nasıl karar 

verecekti? Bu, kavga etmek için bahane arayan 
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insanların birbirine düşmesini engellemek için hangi 

çözümü bulacaktı? 

    Peygamberimiz, merak içinde bekleyen Mekkelilere 

“Bana bir parça kumaş getirin!” dedi. Mekkelilerin 

merakı arttı. Acaba kumaşa ne yapacaktı? 

     Kumaş getirildi, Peygamberimiz, onu yere serdi, taşı 

kumaşın üzerine koydu. Ardından kabile reislerine 

dönüp “Her aileden bir kişi kumaşın bir köşesinden 

tutsun!” dedi. Her aileden biri kumaşın bir köşesinden 

tuttu. “Kumaşı birlikte kaldırın!” dedi. Mekkeliler 

kumaşı taşın konacağı yerin düzeyine kadar kaldırdılar. 

Peygamberimiz, taşı kumaşın üzerinden aldı ve kendi 

elleriyle yerine yerleştirdi. 

     Mekkeliler, sevinçliydi; güvenilir adam kimseyi 

küstürmeden sorunu çözmüş; insanların kanlarının 

dökülmesine engel olmuştu. O, artık onların gözünde 

en önemli kişilerden biriydi, çünkü hem büyük bir 

sorunu ustaca çözmüş hem de Hacerü’l Esved onun 

tarafından yerine konmuştu. Artık ona daha çok saygı 

duymalı, daha çok inanmalı ve vereceği kararlara daha 

istekle uymalıydılar. 

       O, el-Emin’di, asla haksızlık etmez, emanete asla 

ihanet etmezdi. Hiç kimse onun kadar iyi bir lider 

olamazdı. 

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin       

       Hz. Ali, Aileye Katılıyor 

        Güzel Çocuklar!  

        Peygamberimizi dedesinden sonra amcası Ebû 

Talib büyütmüştü. O zamanlar, Peygamberimiz bir 

çocuktu; Ebû Talib Ondan daha varlıklıydı. Oysa şimdi 

Peygamberimizin maddi durumu iyiydi. Ebû Talib ise 

yaşlanmıştı ve ailesi kalabalıktı. Üstelik Mekke’de 

kıtlık vardı. Ebû Talib, ailesine bakmakta güçlük 
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çekiyordu. Yardım sırası Peygamberimizdeydi. O, 

kendisine iyilik yapan hiçbir insanı pişman etmezdi. 

Her iyiliğe fazlasıyla karşılık verirdi.       

        Peygamberimiz, bir gün amcası Abbas’a gidip  

“Amcam Ebû Talib’in nüfusu çok, halk müthiş bir 

kıtlık içinde.  Herkesin eli darda. Amcamın yükünü 

biraz hafifletelim. Oğullarından birine ben bakayım,  

birine sen bak” dedi. 

   Güzel Çocuklar! 

 

    Peygamberimiz, iyilik yapmakla yetinmiyor; 

başkalarını da iyilik yapmaya çağırıyordu. Biz de öyle 

yapalım, hem iyilik yapalım hem iyiliğe çağıralım! 

İyilik yapıp iyiliğe çağıranın kaç iyiliği olur biliyor 

musunuz? 

     1-Kendi iyiliği  

     2-Başkalarına iyilik yaptırma iyiliği 

     3-İyilik yapmasını sağladığı kişinin yaptığı iyiliğe 

ortaklık 

      Sizce de bu kârlı bir iş değil mi? 

      Hz. Abbas (ra), Peygamberimizin teklifini kabul 

etti. Onlar birlikte Ebû Talib’e gittiler. Ebû Talib’i ikna 

ettiler. Hz. Abbas (ra), Ebû Talib’in oğullarından Hz. 

Cafer (ra)’i; Peygamberimiz Hz. Ali’(ra)yi aldı. 

      Hz. Ali, o zamanlar küçücük bir çocuktu ve artık 

Allah’ın yarattığı en değerli varlığın yanındaydı. Ne 

mutlu ona! Kutlu olsun ona! O, kuşkusuz kazançlı çıktı.  

Allahümme salli âlâ Muhammedin ve âlâ âli 

Muhammed Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ 

âli Muhammedin 

       Hira Dağı 

       Güzel Çocuklar! 

        Kimi insanlar, yalnız kendilerini düşünür. Kimileri 

ise kendileriyle birlikte ailelerini, kardeşlerini, 
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arkadaşlarını ve çevrelerindeki bütün insanları düşünür. 

Onlar mutlu ise kendisi de mutlu olur; onlar mutsuz ise 

kendisi de mutsuz olur. 

      Peygamberimiz, varlıklıydı; sevdiği bir eşi, 

çocukları, kölelikten kurtardığı bir evlatlığı ve canının 

bir parçası gibi gördüğü amcasının oğlu vardı. Dışarı 

çıktığında sohbet edeceği bir arkadaş da edinmişti: Hz. 

Ebû Bekir (ra). Arkadaşı, doğruluktan asla ayrılmayan, 

yardımsever ve uyumlu bir insandı. Peygamberimiz 

onu sever; o, Peygamberimizi sever ve sayardı. 

Peygamberimiz, daha ne isteyebilirdi? Bunlar ona 

mutluluk kaynağı olarak yetmez miydi? 

        Ama Mekke mutsuzdu. Mekke’de çirkinlikler, 

haksızlıklar, kötülükler vardı. Güzellik, adalet, iyilik 

yoktu. Mekke, bu durumdan nasıl kurtulacaktı? 

        Güçsüzler, köleler hep ezilmeli miydiler? Kız 

çocukları, toprağa diri diri gömülmeye devam mı 

edilmeliydi? Onların minnacık ağızlarından çıkıp 

Mekke’nin göklerini inleten kocaman çığlıklar 

vicdanları rahatsız etmesin diye kulaklara bir şey 

tıkamakla mı yetinilmeliydi? Onlar için bir şey yapmak 

gerekmiyor muydu? 

        Kâbe’ye doldurulan 360 çirkin varlık, o put denen 

çirkin heykeller orada kalmalı mıydı? İnsanlar, o 

taşların önünde eğilip onlardan bir şey beklemeye 

devam mı etmeliydi? 

         Hayır, o hâlde kurtuluş nasıl olacaktı? 

          Güzel Çocuklar! 

          Mekke’ye 4–5 kilometre uzaklıkta bir dağ vardı. 

Mekkeliler, ona Hira Dağı derlerdi. O, dağda doğal bir 

mağara vardı. Dağlardaki birçok mağara gibiydi o. 

Ama biri ona bir başkalık kazandırmıştı. Mekke’nin 

haksızlıklar, çirkinlikler içindeki ortamından kurtulup 

ona geliyor, onda Hz. İbrahim (as)in dini üzerine ibadet 
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ediyor ve Allah’a yalvarıyordu. O, Hz. Muhammed 

Mustafa (S. A. S.) idi.  

         Peygamberimiz, her Ramazan ayında kendine 

yetecek kadar yiyecek yanına alır ve Hira mağarasına 

gider, orada ibadet eder ve dua ederdi. Duası insanlık 

içindi. Rabbimiz onun sayesinde insanlığı kurtaracaktı. 

Ne mutlu onun kurtuluş kervanına katılanlara! 

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin Öğrendiklerimizi tekrarlayalım mı? 

 Zeyd b. Haris (ra)’in özgürlüğüne 

kavuşturulması Peygamberimizin kölelik düzenini yok 

etmeye çalıştığını gösterir.  

 Akraba yardımlaşmasına önem veren 

Peygamberimiz, amcasının oğlu Hz. Ali (ra)’in 

bakımını üstlenmiştir. 

 Mekkelilerin Hacerü’l-Esved konusunda 

düştüğü anlaşmazlığı Peygamberimiz, adaletle çözmüş. 

Bu olay, Peygamberimize duyulan güveni artırmıştır.  

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

 Uygulama 1 

 Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri 

uygun bir şekilde doldurunuz. 

 1.Peygamberimiz, amcası -------------------‘in 

teklifi ile Hz. Hatice annemizin kervanına başkanlık 

yapmaya başlamıştır.  

2. Peygamberimizin-------------------------------

sıfatları gereği ticarette gösterdiği dürüstlük Hz. Hatice 

annemizi etkilemiştir.  

  3. Peygamberimiz, - - - - - - -- - -------------------

------------------------konusunda Mekke halkı arasında 

hakemlik yapmıştır. 
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 4. - - - - - - -, Peygamberimizin evine bir köle 

olarak getirilmiş, o mübarek evde özgür bir insan 

olmuştur. 

 5. - - - - - - - -, Peygamberimizin amcasının 

oğludur, onun evinde büyümüştür. 

 Uygulama 2 

 Aşağıdaki soruları karşılarına “Evet” veya 

“Hayır” yazarak cevaplayınız. 

 1.Peygamberimiz, Hz. Zeyd(ra)’i köle 

pazarından mı satın almıştır? 

 2. Hz. Cafer(ra), Hz. Ali(ra)’nin kardeşi midir? 

 3. Peygamberimizin hakem olarak seçilmesi 

Mekkelilerin tepkisine mi neden olmuş? 

 4. Peygamberimiz, Hz. Hatice annemizle 

evlendikten sonra ticareti bırakmış mıdır? 

 5. Kasım ve Abdullah, Peygamberimizin Hz. 

Hatice annemizden olma erkek çocukları mıdır? 

 Uygulama 3. 

 1. Peygamberimiz, Hz. Hatice annemizle 

evlendiğinde kaç yaşındaydı? 

 A)21 B)22 C)23 D)25 

  

2. Aradaki yaş farkına rağmen Peygamberimizin 

Hz. Hatice annemizle evlenmesinin nedeni 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Hz. Hatice annemizin tanınmış bir kadın 

olması 

 B)Hz. Hatice annemizin faziletli bir kadın 

olması 

 C)Hz. Hatice annemizin Peygamberimizin 

akrabası olması 

 D)Hz. Hatice annemizin Peygamberimize ticaret 

yapma imkânı tanıması 
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 3. Peygamberimiz, hakemlikte bulunup Mekke 

halkı arasındaki tartışmayı sona erdirmeseydi 

Mekke’de aşağıdakilerden hangisi olabilirdi? 

 A)Mekke’de kabile savaşları başlardı. 

 B) Mekke halkının Kâbe’ye olan saygısı 

azalırdı. 

 C) Mekke’nin çevresindeki kabileler Mekke’ye 

saldırırdı. 

 D) Mekke, bir krallığa dönüşürdü. 

  

 4. Peygamberimiz, Hira mağarasında hangi 

peygamberin öğrettikleri doğrultusunda ibadet ederdi? 

 A)Hz. İbrahim(as) 

 B)Hz. Davut(as) 

 C)Hz. Musa(as) 

 D)Hz. İsa(as) 

  

 5. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin 

peygamberlik görevini üstlenmeden önce 

yaptıklarından değildir? 

 A)İyiliğe öncülük etmek 

 B)Halkı Allah’ın birliğine inanmaya çağırmak 

 C)Ramazan ayında Allah’a ibadet etmek 

 D)Haksızlığa karşı çıkmak 

  

BÖLÜM 6 

Araştırma İbadetimiz 

1. Kırkıncı yaşın insan hayatındaki yerini 

büyüklerinize sorunuz. 

2. Vahiy kavramı hakkında bilgi toplayınız. 

3. Nebi, resul, davet, tebliğ kavramlarının 

anlamını büyüklerinizden öğreniniz. 
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4. Sizce çağımızın kötülükleri nelerdir? Bu 

konuda arkadaşlarınızla tartışınız. 

5. A’lak Süresinin ilk beş ayetinin anlamını 

öğreniniz ve İslam’ın okumaya verdiği önem hakkında 

bilgi toplayınız.  

  

          

 İlk Vahiy (Kadir Gecesi /Ramazan ayı/ Pazartesi-

610 M.)  

          Güzel Çocuklar! 

 Ramazan ayının sonlarına doğru bir gecenin 

Kadir Gecesi diye anıldığını, o gece camilerin dolup 

taştığını hatırlarsınız değil mi? Sizce o gece ne olmuş, 

Müslümanlar niye o geceye o kadar önem verirler? İşte 

bu bölümde siz bu sorunun ve daha pek çok sorunun 

cevabını bulacaksınız. 

           İnsanlar bunalmıştı, bilge yaşlılar Tevrat ve 

İncil’den öğrendikleri kurtarıcının, son peygamberin 

gelmek üzere olduğunu söylüyorlardı. Haksızlığa 

uğrayanlar, “Ya Rabbi! Bizi bu haksızlıktan kurtaracak 

kişinin gelişini geciktirme” diye yalvarıyorlardı. 

          Peygamberimiz, kırk yaşındaydı; Milâdî takvime 

göre yıl 610, aylardan Ramazan, gecelerden Kadir 

Gecesi’ydi. Peygamberimiz, Hira Mağarası’nda tek 

başına ibadet ediyor ve dua ediyordu.  

          Mekke uykudaydı, Hz. Muhammed (S. A. S.) 

Hira’da uyanıktı. Hira, birden aydınladı, gündüz vakti 

çöl aydınlığından daha aydınlık oldu. Peygamberimiz, 

hayretler içinde çevresine baktı, karşısında birini gördü. 

O, vahiy meleği Cebrail (as)’di. Bütün meleklerin 

büyüğü, dört büyük meleğin ( Hz. Cebrail, Hz. İsrafil, 

Hz. Mikail ve Hz. Azrail) en büyüğü Peygamberimizin 

karşısındaydı. Ona görevini söyleyecekti. Ona kurtuluş 

müjdesi verecekti. O, artık bir peygamberdi.  Mekke 
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halkına ve bütün insanlığa “La İlahe İllallah 

Muhammedün Resulullah” diyecek onları kurtuluş 

çağıracaktı. 

          İlk emir verilmek üzereydi. Cebrail (as) 

Peygamberimize “Oku!” dedi. Peygamberimiz 

şaşkınlık içinde “ Ben, okuma bilmem” diye karşılık 

verdi. O, ümmiydi, yani hiçbir zaman okumayı yazmayı 

öğrenmemişti, bir şey okuyamaz, bir şey yazamazdı. 

          Cebrail(as), Peygamberimizi sıkıca kucakladı, 

bıraktı ve bir daha tekrarladı. 

          – Oku! 

         Bu durum üç kez tekrarlandı. Üçüncü seferde 

Cebrail(as): 

          –“ Yaratan Rabbinin adıyla oku! 

          O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. 

          O kalemle yazmayı öğretendir. 

          İnsana bilmediğini öğretti.” 

  dedi. Bunlar A’lak Suresi’nin ilk beş ayetidir. Alak 

Kur’an’ımızın ilk suresidir. Kur’an’ımızda onun gibi 

114 süre vardır. 

          Peygamberimiz, hemen toparlandı ve Mekke’ ye 

doğru yola çıktı. Yol boyunca melek ona: 

   “ Ey Muhammed, sen Allah’ın resulüsün, ben de 

Cebrail’im” diye seslendi. 

           Peygamberimiz eve ulaştı, Hz. Hatice (ra) 

annemize “ Beni örtün, beni örtün!” diye seslendi ve 

yatağına uzandı. Hz. Hatice (ra) annemiz, hiçbir şey 

sormadan onu örttü. Peygamberimiz, bir süre sonra 

sakinleşti ve olanları Hz. Hatice (ra)’ye anlattı. Hz. 

Hatice (ra), hemen amcasının oğlu Varaka b. Nevfel’e 

gitti. 

        Varaka’yı hatırladınız mı çocuklar? Hani 

Peygamberimizle Hz. Hatice (ra) annemizin nikâhını 

kıyan, yaşlı, bilge adamı? O, bir Hanif’ti, Hz. İbrahim 
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(as)’in dini üzerinde yaşıyordu. Bir rivayete göre de 

ömrünün son yıllarında Hz. İsa (as)’nın dinine girmiş 

ve halka pek yakında son peygamberin geleceğini 

müjdelemişti. 

       Varaka, Hz. Hatice (ra) annemizi dikkatlice dinledi 

ve: “Müjdeler olsun! Müjdeler olsun! Allah adına 

söyleyeyim! Muhammed (S.A.S.)’e gelen 

Cebrail(as)’dir. Muhammed(S.A.S.), halkın 

peygamberidir” dedi.  

       Artık büyük görev başlıyordu. Ancak sabırlı olmak 

gerekirdi. Kuşkusuz, Rabbimizin yanında her şeyin bir 

vakti vardır. O, istediği her şeyi her zaman yapabilir. 

Ancak hiçbir şeyi zamanı gelmeden yapmaz. Vahiy, bir 

süre kesildi; o süre içinde Peygamberimiz Rabbi’ne dua 

etti ve sık sık Kâbe’ye gitti; bir gün Kâbe’de yaşlı 

Varaka ile karşılaştı. Varaka ona: “Sen bu ümmetin 

Peygamberi olacaksın. Sana gelen, Musa’ya da gelen 

büyük melektir. Sana yalancı diyecekler, sana eziyet 

edecekler, seni yurdundan çıkaracaklar, seninle 

savaşacaklar. Keşke o günlere yetişsem de Allah için 

sana yardım etsem…”  

       Peygamberimiz, yurdunu, Hz. İbrahim (as)’ın 

yadigârı Mekke’yi ve Kâbe’yi çok seviyordu. O 

topraklardan, o büyük evden kopmak ona zor gelirdi. 

Varaka’ya merakla sordu: 

       — Onlar, beni doğup büyüdüğüm yurdumdan 

çıkaracaklar mı?  

        Varaka: 

       — Evet! Her Peygambere yalancı denmiştir, her 

peygambere işkence edilmiştir ve her peygamber senin 

gibi yurdundan çıkarılmıştır, dedi. 

        Güzel Çocuklar!  

        Bilge adam Varaka, doğru söylüyordu. Tarihin ilk 

anından günümüze değin kötülüğün taraftarları vardır, 
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biz onlara “kâfir” diyoruz; “küfür”, karanlıktır, hakkı 

inkâr etmektir, aydınlığı reddetmektir; onlar 

küfrederler, yani karanlıktalar, karanlıktalar, 

inkârcıdırlar, aydınlığı reddediyorlar. İslam ise 

aydınlıktır, nurdur, onlar aydınlıktan, nurdan 

korkuyorlar. 

        Kâfirler, İslam’ı sevmiyorlar; çünkü İslam, onların 

halka zulmetmesini engelliyor, onların yoksulları zorla 

çalıştırmasına, güçsüzlerin ellerindeki mallara el 

koymasına engel oluyor. İslam, onların kendi 

keyiflerine göre davranmalarına izin vermiyor, onlara: 

“Durun! Allah’ın hükümleri var, o hükümlere 

uymalısınız” diyor.  

        Hâlbuki onlar, çıkarlarına göre kanun çıkarmak 

istiyorlar. Kendi çıkarları için çalışmayanları, kendi 

zulümlerine engel olanları o kanunlarla cezalandırmak 

istiyorlar. İslam’ın onlara “Dur!” demesinden rahatsız 

oluyorlar ve Müslümanlara saldırıyorlar. 

        Peygamberimiz, endişeyle eve döndü. Hz. Hatice 

annemiz onun yüzündeki endişeyi fark etti ve ona: 

        — Kaygılanma, Rabbimiz, sonuna kadar sana 

yardım edecektir. Çünkü sen asla doğruluktan 

ayrılmıyorsun, akrabalarına yardım ediyorsun, 

yoksullara, ihtiyacı olanlara yardım elini uzatıyorsun. 

Kapını, misafirlere, yolda kalmışlara açıyor; yiyeceğini, 

içeceğini onlarla paylaşıyorsun. Sen, yetimlere babalık 

yapıyorsun. Sen, Allah’ın seçilmiş bir kulusun. 

Rabbimiz, seni asla yalnız bırakmaz. 

 

        Güzel Çocuklar!  

       Haydi, sessizliğe bürünelim ve Hz. Hatice (ra) 

annemizin söyledikleri üzerine üç dakika düşünelim: 

       … 

Güzel Çocuklar! 
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Peygamberimizin peygamber oluşu olayına “Bi’set” 

diyoruz. Peygamberimizin peygamberlik hayatını ikiye 

ayırıyoruz: Bi’setle başlayan “Mekke Dönemi” ve 

Varaka’nın haber verdiği hicretten sonrasını oluşturan  

“Medine Dönemi” 

   Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

 

       Öğrendiklerimizi tekrarlayalım:  

       Hz. Muhammed (S.A.S.),  

       Milâdî takvime göre,  

       610 yılında  

       Ramazan ayında   

       Kadir Gecesi’nde  

       Pazartesi günü  

       Rabbimiz tarafından, vahiy meleği Cebrail (as) ın 

aracılığıyla, bizim için 

       Son peygamber olarak tayin edilmiştir.  

       Ne mutlu ona! 

       Ne mutlu onun ümmetinden olanlara!  

         

        Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

Güzel Çocuklar! 

Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de Kadir Suresi’nde 

Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu geceyi  “Bin aydan 

hayırlı” diye anmıştır. O gece sabaha kadar ibadet 

ederek Rabbimizi anmanın sevabı büyüktür. Pek çok 

Müslüman o sevabı kazanmak için o gece uyanık kalır, 

vaktini ibadetle geçirir. 

Biz de Kadir Gecesi’ni mümkün oldukça 

büyüklerimizle birlikte ibadetle geçirelim. O gece 

çokça Kur’an okuyup başkalarına Kur’an öğretmek için 
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neler yapabileceğimizi düşünelim. Kur’an hizmeti için 

uygulanabilir, güzel planlar yapalım! 

Rabbim, bizleri Kur’an hizmetinden mahrum 

bırakmasın! 

 

       İlk Davet  

       Güzel Çocuklar! 

       İnsanları Müslüman olmaya, İslam’ın emirlerine 

uymaya çağrı işine “davet” veya “tebliğ” denir.  

        Davet, peygamberlerin en önemli görevidir. Onlar, 

insanlara kötülükten vazgeçin, Allah’tan başkasına 

kulluk etmeyin ve iyiliğe dönün, Rabbinizin size 

emrettiklerini yapın demek üzere Allah tarafından 

gönderilmiş insanlardır.  

        İlk vahiyden kırk gün sonra Cebrail (as), tekrar 

Peygamberimize göründü. Peygamberimiz, kendisine 

vahyin geleceğini anladı ve Hz. Hatice’ye “Beni örtün, 

beni örtün!” dedi. Hz. Hatice annemiz, onun üstünü bir 

örtüyle örttü ve ikinci vahiy indi: 

        “Ey örtüye bürünen, kalk ve (insanları) uyar, 

Rabbinin adını yücelt, elbiseni temiz tut, kötü şeylerden 

uzak dur.” (Müdessir Suresi 1–5. ayetler)  

 

        Emir kesindi, Peygamberimiz insanlara: Üzerinde 

olduğunuz yol sizi dünyada mutsuzluğa sürüklüyor, 

ahirette cehenneme götürecek. Dünyada sıkıntı 

çekmekten, ahirette cehennem ateşine girmekten 

korkun, bütün kâinatı ve sizi yaratan Rabbinizi tanıyın. 

Allah’ın yasakladıklarından uzak durarak temiz kalın 

ve putlardan uzak durun, diyecekti. Ama ona kim 

inanacaktı? 

        Peygamberimiz, vahiyden hemen sonra Hz. Hatice 

(ra) annemize sordu: “Bana kim inanır?” Hz. Hatice 
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(ra) annemiz tereddütsüz cevap verdi: “Kimse inanmasa 

da ben inanırım.”  

        Hz. Hatice(ra) annemiz bu cevapla Muhammed 

Mustafa (S.A.S.)’in ümmetinin ilk mensubu olarak 

tarihe geçti.     

        Güzel Çocuklar!  

        “Ümmet”, topluluk demektir; bir peygambere 

inanan, onun emirlerine uyarak birlik olan kişilerin 

tümüne “ümmet” denir.  

        Peygamberimiz, insanlara İslam’ı tebliğ ederek, 

onları Allah’a teslim olmaya davet ederek bir ümmet 

sahibi oldu. Hiç merak ettiniz mi bir insan nasıl 

Müslüman olur? Hz. Muhammed Mustafa (sas)’nın 

ümmetine nasıl katılır?  

        Peygamberimiz Müslüman olmak isteyen kişilerin 

Kelime-i Şehadeti söylemelerini isterdi.   

        Kelime-i Şehadet “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve 

eşhedü enne Muhammeder rasûlullah” sözüdür.  

        Yani “Tanıklık ederim ki Allah’tan başka ilah 

yoktur ve yine tanıklık ederim ki Muhammed O’nun 

elçisidir.”  

         Daha açık bir anlatışla; Kelime-i Şehadet’i 

söyleyen kişi, “Ben, Allah’tan başka kendisine ibadet 

edilecek, emirlerine kayıtsız şartsız uyulacak, kendisine 

her yönüyle teslim olunacak birinin olmadığına tanıklık 

ederim. Muhammed de O’nun elçisidir. O’nun 

emirlerini bize duyuran kişidir. O halde ben Allah’ın 

emirlerine nasıl uyacağımı, Allah’ın; karşı çık 

dediklerine nasıl karşı çıkacağımı Hz. 

Muhammed(S.A.S.)’den öğrenmeyi, onun gibi ibadet 

etmeyi, İslam’a düşmanlık edenlere karşı onun gibi 

savaşmayı kabul ediyorum. O, benim yol göstericimdir; 

ona uymadan Allah’a ulaşmam, Allah’ın sevdiği kullar 
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arasına girmem mümkün değildir. Ben ona uymaya, 

onun gibi davranmaya hazırım” demektedir. 

        Güzel Çocuklar! 

        Peygamberimiz, bize iki kaynak iletmiştir. 

Bunlardan birincisi doğrudan vahiy olarak gelen 

ayetlerden oluşan Kur’an-ı Kerim, diğeri 

Peygamberimizin Cebrail (as)’den öğrendiği diğer 

bilgiler, davranışlar ve Kur’an-ı Kerim’le ilgili 

yorumlardır.  

        Peygamberimizin Kur’an-ı Kerim dışında, dinle 

ilgili buyurduğu sözlere “hadis” deriz. Hadisler, 

İslam’ın ikinci kaynağını oluşturur. Ancak 

Peygamberimiz hiçbir zaman sözle yetinmemiş, 

Kur’an-ı Kerim’in her emrine uymuş, davranışlarıyla 

Kuran’ın bir resmi gibi olmuş. Biz Peygamberimizin 

davranışlarına “Sünnet” deriz. Biri bize “Kaynağınız 

nedir?” diye sorduğunda ona, 

        “Kaynağımız Kitabullah ve Sünnet-i Rasulullahtır, 

yani kaynağımız Allah’ın kitabı Kur’an ve O’nun elçisi 

Hz. Muhammed (S. A. S.)’in sünneti’dir, onun söz ve 

davranışlarıdır” deriz. 

        Biz Müslümanlar ayrıca sahabelerin ve âlimlerin 

Kur’an ve Sünnet ile ilgili açıklamalarını da önemser ve 

yol gösterici olarak görürüz.  

        Sahabe; Hz. Peygamber’i gören, ona inanan ve 

onunla arkadaşlık yapan kişidir. Âlim de Kur’an ve 

Sünnet hakkında geniş bilgisi olan ve hayatını Kur’an 

ve Sünnet doğrultusunda düzenleyen kişidir. Diğer bir 

deyişle âlim, bilgisi çok, ameli salih olan Müslümandır.  

        Allah, bizi Kur’an ve Sünnet’i gerektiği kadar 

bilip gerektiği gibi hayatına uygulayan kişilerden 

eylesin. Âmin! 

       Öğrendiklerimizi tekrarlayalım:  



 78 

       Peygamberimizin ilk sahabesi Hz. Hatice 

annemizdir. Allah ondan razı olsun ve annelerimize 

onun gibi yaşamayı nasip etsin…         

Allahümme salli âlâ Muhammedin ve âlâ âli 

Muhammed 

       İbadet ve İlk Müslüman Çocuk 

       Güzel çocuklar!  

       “İbadet”, kulluk demektir. Kişinin Allah‘a 

inandığını ve O’nun emirlerine uymayı kabul ettiğini 

gösteren sözler söylemeye ve davranışlarda bulunmaya 

“ibadet” denir.  

       Namaz kılmak, oruç tutmak, Hacca gitmek, zekât 

vermek birer ibadet olduğu gibi, dua etmek, salâvat 

getirmek, Kelime-i Tevhid’i tekrarlamak da bir 

ibadettir.  

       Bir yoksula yardım etmek, üzgün birini 

sevindirmek, susamış birine su vermek, yoldan geçmeyi 

zorlaştıran bir taşı atmak da ibadettir.  

       İbadet ameldir, amel davranıştır. Davranışta 

(amelde) Allah rızasını kazanmanın ilk şartı halis 

niyettir, yani davranışı yalnız Allah rızası için yapmayı 

amaçlamaktır. Biz her iyiliği, Allah rızası için yapalım. 

Çünkü Allah’ın rızasını kazanan, Peygamberimizin 

rızasını, Peygamberimizin rızasını kazanan salih 

müminlerin rızasını kazanır. Bunu şöyle de 

söyleyebiliriz. 

        Müminleri memnun eden Peygamberimizi; 

Peygamberimizi memnun eden Allah’ı memnun etmiş; 

O’nun rızasını kazanmış olur.  

        Güzel Çocuklar!  

         Peygamberimiz vahiy alamadan önce de Hz. 

İbrahim (as)’ın dini üzerine ibadet ediyordu; ancak 

onun peygamberliğinden sonraki ilk ibadeti namazdır.  
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         Hz. Cebrail (as), ona abdest almayı ve namaz 

kılmayı öğretti, o da Hz. Hatice (ra) annemizle birlikte 

cemaatle (yani topluluk halinde) namaz kılmaya 

başladı.  

         Namaz, ibadetlerin en önemlisidir. Biz, namaz 

kıldığımızda Allah’a bağlılığımızı bildiririz. O’na Ey 

Rabbimiz! Sen’in emirlerine hazırız, yasakladıklarını 

yapmayacağımıza söz veriyoruz. Sen, her şeyin 

sahibisin. Bize verdiğin nimetler için Sana 

şükrediyoruz. Sen’den bu nimetleri artırarak devam 

ettirmeni diliyoruz. Sen, dünyada bütün insanlara, 

ahirette ise yalnız müminlere merhamet edensin, bizi 

dünyada ve ahirette Sen’in merhametinden yararlanan 

kişilerden kıl. Kıyamet Günü’nün sahibi Sen’sin. 

Yalnız Sana ibadet eder, yalnız Sen’den yardım dileriz. 

Bize yardım et. Bizi doğru yola ilet. Hz. Muhammed 

Mustafa (S. A. S.)’ in emirlerine uyan kişilerden yap. 

Bizi Hz. Âdem (as)’den bu yana hak dininle 

faydalandırdığın kişiler arasına kat. Bizi Sen’in dinine 

düşmanlık ederek, Sen’in emirlerine uymayarak 

sapıtanlar arasında yer alan kişilerden yapma! deriz. 

        Böylece Rabbimize büyük bir söz verir ve 

sözümüzde durabilmemiz için O’nun yardımını dileriz. 

Allah cömerttir; kendisinden yardım isteyenlere er geç 

yardım eder. 

        Güzel Çocuklar!  

        Sevdiğiniz birinin daha önce görmediğiniz bir iş 

yaptığını gördüğünüzde onun ne yaptığını merak 

edersiniz değil mi?  

        Hz. Ali (ra) de 8–10 yaşlarında bir çocuktu, bir 

gün Peygamberimizin Hz. Hatice (ra) annemizle namaz 

kıldığını gördü ve onlara sordu: 

        — Siz ne yapıyorsunuz? 

        Peygamberimiz gülümseyerek: 
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        — Biz, namaz kılıyoruz. 

        Bir habere göre Zeyd de ordaydı ve sordu: 

        — Namaz da ne?  

        Peygamberimiz her ikisinin saçlarını okşadı ve: 

        — Namaz, bizi yoktan var eden, bize sayısız 

nimetler veren ve bizi kötülüklerden koruyan 

Rabbimize bir tür şükrümüzdür.  

        Her ikisi: 

        — O halde namazın nasıl kılındığını bize de öğret! 

        Sevgili Peygamberimiz: 

        — Önce benim söylediğimi tekrarlayın, sonra 

birlikte namaz kılabiliriz: Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve 

eşhedü enne Muhammeder Rasûlullah!       

    Zeyd, biraz durakladı ve: 

    —Siz, yüce Rabbimizin Peygamberi olduğunuzu mu 

söylüyorsunuz? 

     Yüce Peygamberimiz: 

      -Evet, O’nun nebisi ve resulüyüm. 

     Güzel Çocuklar! 

      Peygamberler, ikiye ayrılır; onlardan bazıları yalnız 

“nebi”dir. Nebiler, kendilerinden önceki 

peygamberlerin yolunu canlandırmak, insanları o yola 

yönlendirmek için görevlendirilmişlerdir. Bazıları ise 

Hz. İbrahim (as), Hz. Davud (as), Hz. Musa (as), Hz. 

İsa (as) ve Peygamberimiz gibi hem nebi hem resuldür. 

Onlar, insanlık için yepyeni bir yol getirmişlerdir; biz 

bu yola “şeriat” diyoruz. 

   Peygamberimiz, Hz. Ali ve Hz. Zeyd (ra)’i İslam 

şeriatına uymaya çağırıyordu. 

   Hz. Ali (ra): 

    —Siz, asla yalan söylemezsiniz. Siz, yalnız doğru 

söylersiniz. Ancak ben babamdan izinsiz bir şey 

yapmak istemem. Ondan izin alayım, kararımı sonra 
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size açıklayayım, dedi ve bir süre düşündükten sonra 

kararını açıkladı:  

 —Allah beni yaratırken babama sordu mu ki ben 

O’na ibadet etmek için babamdan izin isteyeyim? Bu 

konuda izin alamaya gerek yok; ben, Müslüman 

oluyorum: 

   Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne 

Muhammeder rasûlullah! 

 Güzel Çocuklar! 

 Siz, anne- babanızın dünyadaki en değerli 

varlığısınız. Onlar sizi severler; siz de onları seversiniz. 

Ancak hiçbir sevgi, kişinin Allah’a karşı gelmesinin 

nedeni olamaz. Allah’ın emirlerine uymak için 

onlardan izin almak gerekmez. Hz. Ali (ra) efendimiz, 

bize bu gerçeği öğretmiştir. 

 Bir aileden olmayanın o ailenin kurallarına uyması 

beklenmez. İyiliklerin kapısı Müslüman olmaktır. 

Müslüman olmayandan ibadet yapması istenmez. 

Müslüman olmayanın yapacağı ibadet kabul olmaz. Hz. 

Ali (ra) ve Hz. Zeyd (ra)’in namaz kılabilmesi için önce 

Müslüman olmaları gerekirdi. Peygamberimiz, önce 

bunu onlardan istemiştir. 

 Hz. Ali (ra)’den hemen sora Hz. Zeyd(ra)  de 

Müslüman oldu. Peygamberimiz, onlardan Müslüman 

olduklarını gizlemelerini istedi; onlar bu isteğe titizlikle 

uydular. 

 Güzel Çocuklar! 

 Sizin namaz kıldığınızı düşünüyorum. Ancak bu 

yeterli değil. Her birimizin kendisine şu soruyu sorması 

gerekir: Ben, bugüne kadar kaç arkadaşıma namaz 

kılmanın önemini anlattım? 

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin  
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Hz. Ebû Bekir(ra)’in Müslüman Oluşu  

 Hz. Ebû Bekir(ra), Mekke’nin zenginlerindendi. 

Putlara saygı duymaz, yoksullara zulmetmez, onları 

yardımsız bırakmazdı. Mekke’de iyiliksever 

zenginlerin lideri gibiydi ve hatırlayacağınız gibi 

Peygamberimizin yakın arkadaşıydı. Peygamberimiz, 

birçok sırrını onunla paylaşırdı. Kendisinin aile fertleri 

Müslüman olduktan sonra sıranın Hz. Ebû Bekir(ra)’e 

geldiğine inandı; onu İslam’a çağırdı. O da hiç tereddüt 

etmeden Müslüman oldu.  

 Bir habere göre Hz. Ebû Bekir efendimizin 

Müslüman oluş olayı şöyledir: 

 Hz. Ebû Bekir(ra), ticaret amacıyla çıktığı bir 

yolculuktan Mekke’ye dönerken şehrin girişinde Ebû 

Cehil’le karşılaştı. Ebû Cehil, Mekke’nin zalim 

büyüklerindendi. Yoksullara, güçsüzlere zulmeder; 

Mekke’nin putperest zenginlerini sözleriyle yönlendirir, 

oynarın her konuda tavır belirlemesinde etkili olurdu. 

 Ebû Cehil alaylı bir tavırla gülerek Hz. Ebû 

Bekir(ra)’e: 

 —Ebû Talib’in yetiminin “Ben Peygamberim” 

dediğini duydun mu? 

 Hz. Ebû Bekir(ra): 

 -O söylemişse doğrudur. Biz yıllardır arkadaşız; o 

bir kez bile yalan söylemedi; dedi ve yoluna devam etti.  

 Ebû Cehil, onun arkasından gitti ve:  

 —Sen, onun peygamberliğine inandığını mı 

söylemek istiyorsun? 

 Hz. Ebû Bekir (ra): 

—O, ne demişse doğrudur, O ne demişse doğrudur, 

dedi.  

 Ebû Cehil, onun peşinden öfkeyle ayrıldı. Hz. Ebû 

Bekir (ra), devesini Peygamberimizin kapısına doğru 

sürdü, bir süre sonra kapıya vardı; onu güler yüzüyle 
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Hz. Peygamber karşıladı. Hz. Ebû Bekir(ra) devesinden 

indi, Peygamberimizle kucaklaştı, Peygamberimiz: 

 —Ebû Bekir (ra), sevgili arkadaşım! Ben, seni 

Allah’ın birliğine ve benim O’nun elçisi olduğuma 

inanmaya çağırıyorum, dedi. 

Hz. Ebû Bekir (ra): 

—İnanıyorum, bütün kalbimle inanıyorum, diye 

cevap verdi. 

 Böylece İslam’ın ilk kadrosu tamamlandı: 

 Bir Peygamber, bir kadın, bir çocuk, özgür 

bırakılan bir köle ve Mekke’nin bir zengini. 

  Artık herkes çalışacak. İslam hızla yayılacak. Hz. 

Muhammed Mustafa(S.A.S.)’nın ümmeti 

oluşacaktı.  

 Ne mutlu O’nun ümmetinden olanlara!  

  Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

  Hz. Ebû Bekir’in çabasıyla Mekke’nin varlıklı 

ailelerinden Hz. Osman, Hz. Abdurrahman b. Avf, Hz. 

Sa’d b. Ebu Vakkas, Hz. Zübeyr b. Avam, Hz. Talha b. 

Übeydullah Müslüman oldular. Allah, hepsinden razı 

olsun! Bize cennette onları görmeyi nasip etsin! 

 Öğrendiklerimizi tekrarlayalım mı? 

 Peygamberimizin ilk vahyi alışından hemen sonra 

önce aile bireyleri, ardından en yakın arkadaşı Hz. Ebû 

Bekir(ra) efendimiz Müslüman olmuş. Hz. Ebû 

Bekir(ra) efendimiz, Peygamberimizin isteği 

doğrultusunda yakın arkadaşlarına İslam’ı anlatmış, 

onların Peygamberimizin ilk sahabeleri arasında yer 

almalarına vesile olmuştur. 

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin  

Uygulama 1 
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Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun bir 

şekilde doldurunuz: 

1. Hz. Muhammed(S.A.S.),------- yaşındayken 

peygamber oldu. 

2. Bozulan toplumlarını ıslah etmeye çalışma görevi 

verilen, ancak kendilerine yeni bir şeriat verilmeyen 

peygamberlere - - - -- denir. 

3. Peygamberimize iman eden ilk kişi - - - - - ------------

----------dir. 

4. Peygamberimize Hz. Cebrail(as) tarafından öğretilen 

ilk ibadet--- - ------------------dır. 

5. Mekke müşriklerinin lideri ve İslam’ın büyük 

düşmanı,----- ---- - - -, Hz. Ebû Bekir(ra) efendimizi 

Peygamberimiz hakkında yanlış bilgilendirmeye 

çalışmıştır. 

 

Uygulama 2 

Aşağıdaki soruları karşılarına “Evet”, “Hayır” yazarak 

cevaplayınız. 

1. Peygamberimiz hem nebi hem resul müdür? 

2. Peygamberimizin İslam’a davet ettiği ilk kişi Varaka 

b. Nevfel midir? 

3. Kur’an-ı Kerim Kadir Gecesi’nde mi nazil olmuştur? 

4. Yol üzerindeki bir taşı alıp atmak da ibadet midir? 

5. Peygamberimize inanan ilk dört kişi onun aile 

bireyleri midir?  

 

Uygulama 3 

1. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimize inanan ilk 

dört kişiden biri değildir? 

A) Hz. Ebubekir(ra) 

B) Hz. Ömer(ra) 

C)Hz. Ali(ra) 

D)Hz. Zeyd(ra) 



 85 

 

2. Kur’an-ı Kerim’in Peygamberimize iniş sırasına göre 

ilk süresi aşağıdakilerden hangisidir? 

A)Fatiha 

B)Bakara 

C)Alak 

D)Müdessir 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi ilk dört sahabenin 

özelliklerinden biri değildir? 

A)Kadın 

B)Çocuk 

C)Köle 

D)Zengin 

 

4. Hz. Ali(ra)’ın babasından izin almadan Müslüman 

olması aşağıdakilerden hangisi için kanıt olur? 

A)Rabbimizin emirlerinin bizim için her şeyden önemli 

olduğuna 

B) Her konuda büyüklerimize danışmak zorunda 

olduğumuza 

C)Ailemizi haber vermeden namaz kılmamamız 

gerektiğine 

D) Bazı konularda düşünmeden karar vermemiz 

gerektiğine 

 

5. Hz. Ebû Bekir(ra)’ın arkadaşlarına İslam’ı anlatması, 

onları İslam’a çağırması aşağıdakilerden hangisini 

kanıtlar? 

A)İnsanları İslam’a çağırmak Müslümanlar için bir 

görevdir. 

B) İnsanları İslam’a çağırmak sadece Peygamberimizin 

ve onun büyük sahabelerin görevidir. 

C)İslam’ı iyice öğrenmeden anlatmak doğru değildir. 
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D)Bütün sahabeler, toplumun zengin kesimine 

mensuptur.  

 

 

 

BÖLÜM 7 

Araştırma İbadetimiz 

 1.Bir insanın inandığı gerçekleri anlatmasına 

hangi yollarla engel olunur. Bu konuda fikir yürütünüz. 

 2. Kişinin akrabalarına karşı sorumlulukları 

nelerdir? Araştırınız. Bir akraba ziyaretinde 

konuşulanları dinleyip akrabalık kavramını anlamaya 

çalışınız. 

 3. Alaya alınmak sizi nasıl etkiler, bu konuda 

başınızdan geçenleri birbirinize anlatınız. 

 4. Eskiden çağrılar doğrudan yapılırdı. Çağrı 

yapacak kişi yüksekçe bir yere çıkar ve düşüncelerini 

halka anlatırdı, sizce bugünün çağrı yerleri nelerdir, bu 

konudaki olanakları araştırınız. 

 5. Siz bir Müslüman olarak aynı zamanda bir 

İslam davetçisisiniz. İslam’a çağıracağınız kişiler için 

bir konuşma metni hazırlayınız. 

    

 Açık Davetin Başlaması 

            Müslümanlar belli bir güce ulaştıklarında 

Rabbimiz, Peygamberimize: 

             “Sana emrolunanı açıkça ortaya koy, 

müşriklere aldırma!” (Şuara 214–216)” 

           “Önce en yakın akrabalarını uyar. Sana uyan 

müminleri kanatların altına al.” (el-Hicr 94) diye 

emretti. 

  Güzel Çocuklar! 

   Kuran’daki emirleri ilk uygulayan 

Peygamberimizdir.  
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             Peygamberimiz, akrabalarını İslam’a davet 

etme emrini alır almaz yemekli bir toplantı hazırlığına 

başladı.  Hz. Al i(ra) efendimizi akrabalarına 

göndererek onları Ebû Talib’in evinde topladı, onlara 

yemek yedirdi, yemekten sonra onlara şu çağrıda 

bulundu: 

             — Ey yakınlarım, sizi ortağı olmayan Allah’a 

inanmaya ve O’nun azabından korkmaya çağırıyorum! 

              Başta Ebû Leheb olmak üzere birkaç akrabası: 

              – Yazıklar olsun! Sen, bizi putlarımızdan vaz 

mı geçirmeye çalışıyorsun, diye tepki gösterdi.   

              Peygamberimiz üzüldü, öfkelendi; ancak 

soğukkanlılığını yitirmedi, onların öfkesine öfkeyle 

karşılık vermedi. Onların “Sen, bizi bunun için mi 

çağırdın?” diyerek onu alaya almalarına karşılık şöyle 

dedi: 

            – Yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun! Ben 

O’na güveniyorum. Ey yakınlarım, ben size Allah’tan 

başka ibadet edilecek birinin olmadığını haber 

veriyorum. Allah birdir. O’nun eşi benzeri yoktur. 

Ben,( Bugüne kadar) size asla yalan söylemedim. Bir 

gün uyur gibi öleceksiniz. Sonra yeniden 

canlanacaksınız. Dünyadayken iyilik ve kötülüklerle 

huzura çıkacaksınız.  İman edenler ve iyi işler yapanlar, 

kişilerin istedikleri her şeye sahip olabildikleri ve 

sonsuza kadar kalacakları cennete girecekler. 

          Güzel çocuklar! 

           Peygamberimiz, onlara iki seçenek sunuyordu. 

Ya iman edecekler; iman etmekle de yetinmeyip iyi 

işler yapacaklar ve Cennete girecekler ya da kâfir 

olarak kalacaklar ve cehenneme gidecekler. 

           Akıl sahipleri elbette cenneti seçer, ancak onlar 

öyle yapmadı.  

           Ebû Leheb: 
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           – Ey akrabalarım, Ebû Talib’in yetiminin ne 

yaptığını görüyor musunuz? O, bizi putlarımızdan 

vazgeçirmeye çalışıyor. Onu dinlemeye devam edecek 

misiniz? dedi ve Ebû Talib’e dönerek: 

           –Hey Ebû Talib! Biz hep sana saygı gösterdik. 

Bu yetimin bu şekilde konuşmasına engel ol. Sen, onu 

susturmayı bilmezsen biz onu nasıl susturacağımızı 

biliriz, dedi. 

           Ebû Talib,  bu tehdide: 

           – Ben yaşadıkça hiçbiriniz ona dokunamazsınız, 

ona hiçbir zarar veremezsiniz, diye karşılık verdi.  

            Peygamberimiz, amcasına teşekkür etti ve: 

            –Ey akrabalarım, çağrımı tekrarlıyorum, benim 

çağrımı kim kabul edecek? 

            Büyüklerden hiçbiri sesini çıkarmadı. O 

günlerde on üç yaşında olan Hz. Ali(ra) efendimiz: 

            – Sizin en gencinizim ve aranızda en az güç 

sahibi olan kişiyim. Ben, size her yer ve her zamanda 

yardım etmeye hazırım, diye haykırdı. 

          Bazı konuklar da, 

          – Ebû Talib’in yetiminin sözüne yalnız bir çocuk 

inanıyor, diyerek güldüler, Peygamberimizle alay 

ettiler. 

          Toplantı o gün için sonuçsuz kalmıştı ancak, 

Güzel Çocuklar! Hiçbir yararlı iş boşa gitmez. 

          Peygamberimiz, bu toplantıda yakınlarının 
kendisi hakkında düşüncelerini öğrendi. Onlardan 

kendisine yakın olanları belirledi. Onlara sonraki 

günlere yeniden ulaştı ve Allah’ın izniyle akrabalarının 

önemli bir bölümü Müslüman oldu.  

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

 Peygamberimiz Bütün Mekkelilere Çağrıda 

Bulunuyor 
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            Müslümanlar, insanları iyiliğe, güzelliğe onurlu 

bir yaşam sürmeye çağırmaktan bıkmazlar. İnsanların 

kendilerine inanmamasından dolayı umutsuzluğa 

kapılmazlar.   

            İslam çağrısı, bir yücelik çağrısıdır. İsteyen 

çağrımıza uyar, istemeyen uymaz. Bize düşen 

çağırmaktır, doğru yola getirmek Allah’a kalmıştır.  Biz 

kendi işimizi yapar, Allah’ın işine karışmaktan uzak 

dururuz.  

            Güzel Çocuklar! 

            Hz. Hacer(ra) annemizin su arama çabasından 

Mekke’de Safa Tepesi diye bir yerin olduğunu 

hatırlarsınız. Biri Mekke’ye bir çağrıda bulunmak 

istediğinde o tepeye çıkar ve “Ey Mekkeliler!” diyerek 

Mekkelileri yanına çağırırdı.  Mekkeliler, onun çok 

önemli bir isteği olmadan o tepeye çakmayacağını 

bildiklerinden hemen çağrısına karşılık verir ve 

etrafında toplanırlardı. Orası bir bakıma hayati öneme 

sahip duyurular alanıydı. Bir gün Peygamberimiz, Safa 

Tepesi’ne çıktı ve: 

             – Ey Mekke halkı, buraya gelin, bende sizin 

için çok önemli haberler var! diye çağrıda bulundu. 

              Onun sesini duyan halk büyük bir telaşla Safa 

Tepesi’ne koştu ve onun vereceği haberi merakla 

bekledi. Toplanma işi bitince, 

              Peygamberimiz: 

              –Ey Mekke halkı, ben size şu dağın ardında 

düşman var ve birazdan size saldıracak desem bana 

inanır mısınız? 

              Halk bir ağızdan: 

              –Elbette inanırız, çünkü sen bugüne kadar hiç 

yalan söylemedin. 

              Peygamberimiz: 
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               – O halde ben, size önünüzde bir ceza günü 

vardır, Allah’a inanmayıp O’na gerektiği gibi kulluk 

etmeyenlerin o gün cezalandırılacaklarını haber 

veriyorum. And olsun ki ibadet edilecek tek ilah 

Allah’tır. Ben de size ve bütün insanlara O’nun 

tarafından gönderilmiş Peygamberim. 

               Ey Abdülmuttalib oğulları!     

               Ey Fihr oğulları! 

               Ey Kab oğulları!       

               Kendinizi azaptan koruyunuz, ( Eğer siz iman 

etmez ve salih emeller işlemezseniz) ben sizi azaptan 

korumak ve kurtarmak için hiçbir şey yapamam, dedi. 

               Mekke’nin müşrikleri çok öfkeliydi. “Ne de 

önemli bir habermiş!” diyerek Peygamberimizle alay 

ettiler; ancak en kötü tepkiyi amcası Ebû Leheb 

gösterdi. 

                Ebû Leheb: 

                 – Sana yazıklar olsun, bizi bunun için mi 

çağırdın, diyerek Peygamberimize taş attı, 

Peygamberimizin konuşmasını engelledi ve halkı 

dağıttı. 

                 Güzel Çocuklar!  

                 Biri sözünüzü kestiğinde, biri size taş 

attığında ona kızarsınız değil mi? Peygamberimiz de 

Ebû Leheb’e kızmıştı, ona karşı içinde dev bir öfke 

oluşmuştu. Ancak öfkeyi eyleme dönüştürmenin 

zamanı değildi. Rabbimiz, o günlerde onun müşriklerle 

kavga etmesini, onlarla savaşmasını değil, onlara 

İslam’ı anlatmasını ve onlardan gelecek sıkıntılara karşı 

sabretmesini bekliyordu. O, Allah’ın elçisiydi. Öfke bir 

duygudur, duygularıyla hareket eden davasına zarar 

verir. O, öfkesi doğrultusunda davranmıyordu,  

Rabbimiz kendisinden nasıl dilemişse öyle 
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davranıyordu. Biz de ona inanıyoruz, onun yolundayız, 

o nasıl davranmışsa öyle davranacağız.    

            Böylece Peygamberimiz, bir topluluk tarafından 

daha reddedilmişti; önce yakın akrabaları, sonra diğer 

Mekkeliler Müslüman olmayı reddetmişlerdi. Ancak o, 

umudunu yitirmemişti. Elbet bir gün bir topluluk ona 

inanacak ve onun ümmetinden olacaktı. 

                Ne mutlu onun ümmetinden olanlara! 

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin                           

 

Mekke Müşriklerinin Müslümanlara Karşı Tavrı 

 

           Güzel Çocuklar! 

    Peygamberimiz, bildiği bir iyiliği insanlarla 

paylaşmanın farz olduğuna inanıyor, bunun gereğini 

yerine getiriyor, aralıksız çalışıyordu. 

 İslam en büyük iyiliktir, herkes bu iyiliği duymalı, 

onun güzelliklerinden yararlanmalı, onun sayesinde 

kötülükten vazgeçmeli; iyilik yapanlardan olmalı. 

Bunun için herkese ulaşılmalı, onlara İslam’ın 

güzelliklerini anlatılmalı. 

     Rabbimiz, kendi rızası için yapılan işi 

karşılıksız bırakmaz. Bu karşılık iki yönlüdür: 

      1-Dünyada başarı 

       2-Ahirette cennet 

Ancak başarının kimi şartları vardır:  

       1-Başarılı olacağına inanmak 

        2-Planlı olmak 

         3-Sabırlı olmak 

   Peygamberimiz, başarılı olacağına kesinlikle 

inanıyordu; çünkü Allah rızası için çalışıyordu. Onun 

amacı, Rabbinin kendisinden memnun olmasıydı, 
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Allah, elbette kendisi için çalışanlardan memnun 

olacaktı. 

     Peygamberimiz, asla plansız çalışmazdı, her şeyi 

çok iyi ölçüp tartarak yapardı. 

     Sabır, kişinin sıkıntılara dayanması, sıkıntılar 

karşısında Allah’a isyan etmemesi, sıkıntılarla 

mücadele etmede kararlı olması, sıkıntı ne kadar artarsa 

artsın bu mücadeleyi Allah’ın istediği gibi sürdürmesi; 

zorluklarla karşılaşmasına rağmen iyilikten ve iyilik 

için çalışmaktan vazgeçmemesidir. Peygamberimiz, 

sabırlıydı; hiçbir zorluk onu Allah rızası için 

çalışmaktan vazgeçiremezdi. 

    O hâlde o, mutlaka başarılı olacaktı. 

     Güzel Çocuklar! 

     Bizim örneğimiz, Peygamberimizdir, o halde biz de 

bir iş yaptığımız zaman, 

      1-Başarılı olacağımıza inanalım. 

       2-Asla plansız çalışmayalım. 

       3- Küçük başarısızlıklarımıza bakıp çalışmaktan 

vazgeçmeyelim. Unutmayın, yenilmek düşmek değil, 

düştükten sonra kalkmamaktır. 

       Peygamberimiz, ulaşabildiği herkese ulaşıyor, 

İslam’ı anlatıyordu. Müslüman olanlara durumlarını 

müşriklerden saklamalarını söylüyordu; birçok kişi 

Müslüman olduğunu saklıyordu. Peygamberimiz, 

sahabeleriyle kendi evinde değil, Erkam adındaki, 

kimsenin Müslüman olduğunu bilmediği bir 

Müslümanın evinde buluşuyordu. Erkam’ın Evi 

anlamında Darü’l-Erkam denen bu ev gizli etkinliklerin 

merkezi gibiydi. 

 Ancak Mekke’de insanlar iç içe yaşıyordu. 

Müslümanların sayısının arttığı haberleri ev ev 

duyuluyordu.  
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     Mekke’nin ileri gelenleri, gelişmeleri önce sessizce 

izlediler. Çünkü Müslümanların varlığını kendileri için 

tehlike görmediler; ancak bu sessizlikleri günden güne 

bozuldu ve çok yönlü bir baskıya dönüştü. 

    Mekkelilerin Müslümanlara yönelik baskısı şu 

aşamalardan geçti: 

    1-Alay ve Hakaret Dönemi  

    2- İşkence Dönemi 

     3-İlişkileri Kesme ve Boykot Dönemi 

     4-Öldürme ve Memleketten çıkarma Dönemi 

 

 

1-Alay ve Hakaret Dönemi  

      Güzel Çocuklar! 

       Alaycı insanlar iki türlüdür: 

       1-Sefih dediğimiz ne yaptığını bilmeyenler: Bunlar 

için alay, yalnızca bir eğlencedir. 

        2-Alayı bir saldırı aracı olarak kullananlar: Bunlar, 

kendilerine düşman olarak gördükleri kişilerle alay 

eder, onların saygınlığına zarar verir, onları küçük 

düşürür, böylece insanların onlara güvenmesini, onlara 

inanmasını engellerler. 

       Mekke müşrikleri, bu ikinci sınıftandı. Onların 

amacı, halkın Peygamberimize güvenmesini 

engellemekti. Ancak onların bir hesabı varsa Allah’ın 

da bir hesabı vardır ve kuşkusuz en büyük hesap 

Allah’ındır. 

Müşrikler, başlangıçta Müslümanları zararsız, 

küçük bir topluluk olarak görüyor, onlara karışmayı 

gereksiz görüyorlardı. Müslümanların sayısı arttıkça 

onların tavrı değişti. Müslümanların çoğu, kendini 

gizlediği için onlara bir şey diyemiyorlardı. Ancak 

Rasulullah, göz önündeydi. Müşrikler, onun peşine 

veriyor; kaş göz işaretleriyle onunla alay ediyor ve “İşte 
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gökten kendisine haber geldiğini iddia eden adam!” 

diyerek insanları ondan uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. 

 Kur’an’ımız onların bu tutumunu bize şu 

şekilde bildirmektedir: “Suçlular, şüphesiz müminlere 

gülerlerdi. Yanlarından geçtiklerinde, birbirlerine göz 

kırpıp kaş işaretiyle alay ederlerdi. Arkadaşlarına 

döndüklerinde, eğlenerek (neşe içinde) dönerlerdi. 

Müminleri gördüklerinde, “bunlar gerçekten sapık 

kimseler” derlerdi”. (el-Mutaffifin Suresi 29–30)”  

 Güzel Çocuklar! 

 Müşriklerin Peygamberimize el-Emin, yani 

güvenilir kişi unvanını verdiklerini hatırlıyorsunuz 

değil mi? Oysa şimdi onu yalan söylemekle 

suçluyorlar. Onların bu tavrı ne kadar da çelişkili değil 

mi? Neden böyle davranıyorlar diyeceksiniz? 

 Güzel Çocuklar! 

 Müşrikler için İslam büyük bir tehlikeydi; 

çünkü onların zulüm yapmasını yasaklıyordu. Onlar, 

insanların mallarını zorla ellerinden alarak yiyorlardı, 

yoksul insanları zorla çalıştırıyorlardı. Yoksulları 

eziyor, onların para kazanmalarına izin vermiyorlardı. 

İslam hâkim olursa böyle yapamayacak, diledikleri gibi 

para kazanamayacaklardı. 

 İslam, yoksulla zengin, güçlüyle güçsüz 

arasındaki farkı ortadan kaldırıyordu. Müşrikler, 

bundan büyük bir rahatsızlık duyuyor ve “Biz, bu fakir 

adamlarla bir mi olacağız?” diyerek tepkilerini açığa 

vuruyorlardı. 

 Müslümanlar, müşriklerin tavrından 

rahatsızdılar. Ancak Peygamberimiz, onların 

müşriklerin hakaretlerine karşılık vermelerine izin 

vermiyordu. Çünkü her şeyin bir zamanı vardır, doğru 

bir hareket zamansız yapıldığında yanlış olur.  
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 Tepki zamanı geldiğinde Rabbimiz, 

Kuran’ımızda müşriklere söylenmek üzere “Siz de 

Allah’ı bırakıp tapmakta olduklarınız (putlar) da hiç 

şüphesiz cehennem odunusunuz.” (Enbiya  98)  ayetini 

gönderdi. Bu ayet, müşriklerin ileri gelenlerini çok 

kızdırdı. Zalimler artık İslam’a karşı toplu savaş 

planları yapıyorlardı. Bu savaşta başarılı olacaklarından 

emindiler; çünkü onlar güçlü, Müslümanlar güçsüz 

görünüyordu. Tarihte pek çok küçük topluluk, büyük 

topluluklara galip gelmişti, ancak müşrikler bundan 

habersiz gibiydiler. Onların Allah’ın yardımını hesaba 

katmıyor, Rabbimizin yardımının müminlerle birlikte 

olduğuna inanmak istemiyorlardı. Bunun için bütün 

imkânlarıyla Müslümanlara karşı koyuyorlardı. 

  

Müşriklerin Ebû Talib’e Başvurması 

 Müşriklerin ileri gelenleri, hakaret ve 

alaylarının işe yaramadığını görünce Peygamberimiz 

baskı yapmaya, onu insanlara İslam’ı anlatmaktan zorla 

vazgeçirmeye karar verdiler. Bu amaçla 

Peygamberimizin amcası Ebû Talib’e gittiler, ona: 

“Kardeşinin oğlu ilahlarımıza hakaret ediyor, dinimizi 

yeriyor, bizi aptal, dedelerimizi sapık gösteriyor, ya o 

bu işten vazgeçsin yahut sen onu korumaktan vazgeç,  

biz onun hakkından gelelim.” dediler. Ebû Talib onları 

sakinleştirecek sözler söyleyerek evinden uzaklaştırdı.  

 Müşrikler, Peygamberimizin tavrında bir 

değişiklik görmeyince yeniden Ebû Talib’e gittiler, ona 

“Artık sabrımız kalmadı, ne olacaksa olsun, yok 

olacağımızı bilsek de ona karşı mücadele ederiz.” 

dediler.  

 Ebû Talib, sevgili yeğeninin hayatının tehlikede 

olduğunu düşündü. Zalimlerin ona zarar vermelerine 

izin vermemeliydi ancak onlara karşı koyacak gücü 
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yoktu. Bunun için sevgili yeğenine giderek “ Sen, 

dinine göre hareket et, onların putlarını aşağılama, 

onlara sapık deme. Kendini de beni de koru, bana 

gücümün üstünde yük yükleme.”dedi.  

 Peygamberimiz, amcasının artık kendisine sahip 

çıkmayacağını düşünüp üzüldü. Müslümanlar, henüz 

sayıca azdı, Ebû Talib’in desteğini kaybederlerse 

müşrikler onlara zarar verebilirdi. Sizce nasıl 

davranacaktı, İslam’ı anlatmaktan vaz mı geçecekti; 

yoksa her şeye rağmen yoluna devam mı edecekti?  

 Güzel Çocuklar! 

 Bazı değerler insanın yaşamından bile 

önemlidir, bu değerlerin başında İslam gelir. 

Peygamberimiz, bunu en iyi kavramış kişidir, tehditler 

onu dininden vazgeçiremezdi, amcasına “Ey amca! 

Allah’a yemin ederim ki onlar sağ elime Güneşi, sol 

elime Ay’ı koysalar ben yine görevimi bırakacak 

değilim.”dedi ve onun yanından ayrılmak üzere 

yerinden kalktı. 

 Ebû Talib, sevgili yeğeninin üzülmesine 

dayanamazdı. O, kardeşi Abdullah’ın ve babası 

Abdülmuttalib’in emanetiydi. Onu korumak kendisi 

için en büyük görevdi. O, görevini ihmal edecek biri 

değildi. Peygamberimize yöneldi ve “ Ey kardeşimin 

oğlu, istediğini söyle, yemin ederim ki, seni hiçbir 

zaman, hiçbir şey karşısında himayesiz bırakacak 

değilim!” dedi.   

 Ebû Talib, babası Abdülmuttalib’e ölüm 

döşeğinde verdiği sözü yerine getirmiş, canı pahasına 

yeğenine sahip çıkmıştı. O, sözünden dönmeyecek 

kadar asil bir insandı. Hemen akrabalarını topladı, 

onlardan Peygamberimize sahip çıkmalarını istedi. Ebû 

Leheb, dışında bütün Haşimoğulları, bu isteği kabul 
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etti; böylece Peygamberimiz, düşmanın tuzağından 

güçlenerek çıktı. 

  

Müşriklerin Peygamberimize Başvurması 

 Müşrikler, Ebû Talib’e yaptıkları başvurudan 

bir sonuç alamayınca Peygamberimize başvurmaya 

karar verdiler. Liderlerini toplayıp Peygamberimize 

yolladılar. Müşriklerin liderleri Peygamberimize: 

 ―Ya Muhammed! Sen soy ve şeref yönünden 

hepimizden üstünsün. Fakat Araplar arasında, şimdiye 

kadar hiç kimsenin yapmadığını yaptın: Aramıza ayrılık 

soktun, bizi birbirimize düşürdün. Eğer maksadın 

zengin olmaksa seni kabilemizin en zengini yapalım. 

Reislik istersen başkan seçelim. Evlenmeyi 

düşünüyorsan Kureyş’in en asil ve en güzel kadınları 

ile evlendirelim. Eğer cinlerin kötülüğüne kapılmışsan 

seni tedavi ettirelim. İstediğin her fedakârlığa 

katlanalım. Bu davadan vazgeç, düzenimizi bozma !” 

dediler. 

 Peygamberimiz, onları dikkatlice dinledikten 

sonra: 

―Söylediklerinizden hiçbiri bende yok.  

Rabbim, beni size Peygamber olarak gönderdi. Bana 

kitap indirdi. Size Allah’ın eminlerini bildiriyorum. 

İman ederseniz dünya ve ahiret mutlu olursunuz. İnkâr 

ederseniz Rabbimiz aramızda hükmedinceye kadar 

sabredip bekleyeceğim. Putlara tapmaktan vazgeçip 

yalnızca Allah’a ibadet ediniz!” 

  Güzel Çocuklar! 

 Peygamberimiz, müşriklere cevap vermekle 

kalmamış, onlara mutlu olmanın yolunu bir kez daha 

hatırlatmıştır: Dünya ve ahirette mutlu olmak yalnız 

iman etmekle mümkündür. Kim iman ederse mutlu 

olur, kim iman etmezse mutsuz olur. 
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 Biz mutluluğun yolunu seçelim, bu yolu 

seçmeyenler kuşkusuz zarardadır. Sakın zarar 

edenlerden olmayalım!  

 Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

 Öğrendiklerimizi tekrarlayalım mı? 

 Peygamberimiz, açık davet emrini alır almaz 

önce yakın akrabalarını, sonra bütün Mekke halkını 

açıkça İslam’a çağırdı. Müşrikler, Peygamberimizin 

çağrısını kabul etmek yerine onu çağrısından 

vazgeçirmeye çalıştı. Görevi Rabbimizden alan 

Peygamberimiz, onların isteklerine aldırış etmedi.  

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin  

Uygulama 1 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun bir 

şekilde doldurunuz: 

1. “Sana emrolunanı açıkça ortaya koy, müşriklere 

aldırma! (Şuara 214–216)” ayeti kerimesi 

Peygamberimize İslam’ı - - - -- - - - - - - ------------------

--------- emrediyor. 

2. Açık davetin başlamasından sonra da Peygamberimiz 

tedbir amacıyla, Müslümanların- - - - - --- - -------- --- -- 

-- -istiyordu. 

3. Peygamberimiz, “Siz uykuya dalar gibi öleceksiniz. 

Uykudan uyanır gibi dirileceksiniz.” diyerek insanlara - 

- - - - - - - --hatırlatıyor. 

4. Peygamberimiz, Mekke’de - - - - - - -----------karşı 

mücadele etmiş, insanları putlara tapmaktan 

vazgeçirmeye çalışmıştır.  

5. Peygamberlerin müjdeleme(tebşir) ve 

korkutma(inzar) olmak üzere iki temel görevi vardır. 

Peygamberimiz, Safa Tepesi”nde müşriklere 
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cehennemi hatırlatarak - - - ----- -  görevini yerine 

getirmiştir. 

 

Uygulama 2 

Aşağıdaki soruları karşılarına “Evet” veya “Hayır” 

yazarak cevaplayınız. 

1. Açık tebliğ dönemi Alak Süresinin ilk beş ayeti ile 

mi başlamıştır? 

2. Peygamberimiz, açık tebliği ilk önce akrabalarına mı 

yapmıştır? 

3. Ebû Talib, müşriklerin tehditleri karşısında 

Peygamberimize yardım etmekten vazgeçmiş midir? 

4. Peygamberimiz, akrabalarına İslam’ı anlattığında 

Ebû Leheb mi “Bizi bunun için mi çağırdın?” diyerek 

ona en büyük tepkiyi göstermiştir? 

5. İlk Müslümanlar, Müslüman olduklarını hemen halka 

duyurmuşlar mıdır? 

 

Uygulama 3 

1. Peygamberimiz, Ebû Talib’in evinde akrabalarına 

“Bana hanginiz yardımcı olacak?” diye çağrıda 

bulunduğunda ona olumlu cevap veren tek kişi kimdir? 

A)Hz. Ali(ra) 

B)Hz. Hamza(ra) 

C)Hz. Cafer(ra) 

D) Hz. Zeyd(ra) 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi İslam’a çağrıda başarılı 

olmanın koşullarından değildir? 

A) Sabırlı olmak 

B)Planlı olmak 

C)Umudunu yitirmemek 

D) Toplumun desteğini kazanmak 
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3. Kureyş’in büyüklerinin İslam tebliğini kabul 

etmemelerinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Putperestliğin kendilerini cennete götüreceğine 

inanmaları  

B)Müslüman olmanın onları konumlarından edeceğine 

inanmaları 

C)Peygamberimizin anlattıklarının doğru olduğuna 

inanmamaları 

D) Müslümanlar hakkında yeteri kadar bilgi sahibi 

olmamaları 

 

4. “Gizli tebliğ” sözünün anlamı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A)İslam’a çağrının açıkça yapılmaması 

B)İslam’ın bazı hükümlerinin anlatılmaması 

C)Peygamberimiz dışında kimsenin İslam’ı 

anlatmaması 

D) İslam’a yönelik düşmanlığın açığa çıkmamış olması 

 

5. Peygamberimizin tepkiyle karşılanmasına rağmen 

İslam’ı anlatmayı sürdürmesi aşağıdakilerden 

hangisiyle açıklanamaz? 

A)Kararlılık 

B)Sabır 

C)Tedbirsizlik 

D)Umut 

 

BÖLÜM 8 

Araştırma İbadetimiz 

1. Kâfirlerin Müslümanları neden İslam’dan 

vazgeçirmeye çalıştıkları hakkında kendi aranızda 

tartışınız.  
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2. Amerika, Güney Afrika gibi ülkelerde siyah beyaz 

ayrımı yüzyıllarca sürmüştür? Bunun nedenlerini 

büyüklerinize sorunuz. 

3. “İşkence bir insanlık suçudur” sözünün anlamını 

araştırınız. Günümüzde işkencenin devam edip 

etmediğini öğreniniz. 

4. Yasir ailesi hakkında bilgi toplayınız. 

5. Ebû Zer-i Gifari (ra)nın hayatını öğreniniz. 

 

 

 

  

2. İşkence Dönemi 

 Güzel Çocuklar! 

 Müşrikler, tehditlerin işe yaramadığını görünce 

öfkelendiler ve daha şiddetli tedbirler almaya karar 

verdiler. Ancak her şeye rağmen Mekke’de akrabalık 

bağları güçlüydü. Müşrikler, ailesi güçlü Müslümanlara 

karışmaktan korkuyorlardı. Bunun için zayıf 

Müslümanların üstüne gittiler. Onlara akıl almaz 

işkenceler yaptılar. Müslümanlardan istedikleri 

belliydi: Dinlerinden dönmeleri. Oysa Müslümanların 

dinlerinden dönmeleri mümkün değildi. Onlar dinlerini 

canlarından daha çok seviyorlardı. Bunun için 

canlarının tehlikede olduğunu bilseler de dinlerinden 

vazgeçmeleri söz konusu olamazdı. 

 En Çok İşkence Gören Müslümanlar 

 1-Bilal-i Habeşi (ra): 

 Bilal (ra) zenciydi, Ümeyye adındaki zalim bir 

müşrikin kölesiydi. Hz. Ebû Bekir (ra)’in çağrısıyla 

Müslüman olmuştu.  

 Müslümanlar kardeştir, İslam’da rengin, ırkın 

önemi yoktur Bilal(ra), Müslüman olmakla Mekke’nin 

soylularından Müslüman olanlarla kardeş olmuştu. 
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Mekke’nin soylu Müslümanları Bilal(ra)’ı bağırlarına 

basmışlar, ona İslam nurunun insanları ne kadar 

yücelttiğini her an hissettirmişlerdi. 

 Müşrikler, kendi Müslüman çocuklarının 

Bilal(ra)’la bir arada oturmasından rahatsızdılar. Onlara 

göre soylu biri, bir zenciyle bir arada oturamazdı. Bu, 

onların bütün geleneklerinin yıkılması anlamına gelirdi. 

Bunun için Bilal(ra)’den nefret ediyor, ona her fırsatta 

işkence ediyorlardı. 

 Bilal(ra), kimsesizdi; Bilal(ra)yoksuldu, 

Bilal(ra) savunmasızdı. Ümeyye denen müşrik, 

Bilal(ra)’ın boynuna bir ip takıyor; onu Mekke’nin 

sokaklarında gezdiriyor, diğer müşrikler onun bu hâline 

bakıp gülüyor, eğleniyorlardı. Ümeyye,  “İnkâr et 

Bilal!” diye bağırıyor, Bilal(ra) kan revan içinde 

ağrılarına aldırış etmeden “Allah bir, Allah bir!” diye 

karşılık veriyordu. Ümeyye, bu sesi duydukça daha çok 

öfkeleniyor, ona kamçılarla vuruyor, Bilal(ra)’ın siyah 

bedeninden kan fışkırıyor; Ümeyye ve arkadaşları, 

onun acı çekmesinden zevk duyuyor, kahkahalar atarak 

eğleniyorlardı. 

 Ümeyye, bir gün Bilal(ra)’ı Mekke’nin dışına 

çıkardı; onun göğsünün üstüne bir taş koydu ve ona ya 

inkâr edersin ya seni böyle öldürürüm, dedi. Bilal, yine 

ona “Allah bir, Allah bir!” diye karşılık verdi. Bilal’ın 

gücü tükenmek üzereyken Hz. Ebû Bekir Efendimiz, 

durumu haber aldı, Ümeyye’nin yanına gitti, ondan 

Bilal’ı serbest bırakmasını istedi. Ümeyye, onun kendi 

kölesi olduğunu ve ona dilediği gibi davranabileceğini 

söyleyip bu isteği geri çevirdi. Hz. Ebû Bekir 

efendimiz, Ümeyye’ye “Onu satmaz mısın?”dedi. 

Ümeyye, ondan veremeyeceğini düşündüğü miktarda 

çok para istedi. 



 103 

 Hz. Ebû Bekir (ra) efendimiz, hiç tereddüt 

etmeden ona dilediği parayı verdi. Ümeyye, şaşkındı, 

Bilal sevinçliydi, Hz. Ebû Bekir(ra) efendimiz 

mutluydu. Çünkü bir mümini işkencenden kurtarmıştı. 

Bir mümini işkenceden kurtaranı Allah da ateşten 

korurdu. 

 Allah iyilik sahibi Müslümanlardan razı olsun, 

bizi de onlar gibi iyilik sahibi bir mümin yapsın. 

  

2-Ebû Zer-i Gifârî(ra) 

 Ebû Zer,  Mekke’nin kuzeyinde Kızıldeniz 

yakınlarında yaşayan Gifâr kabilesindendi. Allah’a 

inanıyordu, ancak ona nasıl kulluk edeceğini 

bilmiyordu.  

 Peygamberimizin çağrısı, günden güne 

yayılıyor, Mekke’nin dışına taşıyordu. Ebû Zer de bu 

büyük çağrıyı duyanlardandı. Bu çağrı onu çok 

ilgilendirdi. Ancak onun işleri vardı. Mekke’ye 

gidemezdi, bunun için kardeşini gönderdi. 

 Mekke’de Müslümanlar ağır bir baskı 

altındaydı. Ebû Zer’in kardeşi onlarla ilgili yeteri kadar 

bilgi toplayamadı. Sadece “Muhammed( S.A. S.), 

kendisine peygamber diyor, insanlara iyiliği emrediyor, 

kötülüğü yasaklıyor.  Ama Mekkeliler onun yalancı ve 

sihirbaz olduğunu söylüyor.” haberini getirebildi. Bu 

haber, Ebû Zer’in merakını artırdı; çünkü o 

müşriklerden de onların putlarından da nefret ediyordu. 

Onların karşı oldukları birine yardım etmeyi onun 

yanında yer almayı görev biliyordu.  Bunun üzerine 

Mekke’ye gitti. 

 Ebû Zer, Mekkelilerin Peygamberimizi 

tanımaya gelenlere yardım etmediklerini biliyordu. 

Kâbe’de çok kişiye görünmeden konakladı. Bir gün bir 

çocuğun Kâbe’ye gelip ibadet ettiğini gördü. Çocuğun 
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ibadet şekli Mekkelilerin ibadet şekline benzemiyordu. 

Onun yanına gitti ve aralarında şu konuşma geçti: 

 —Korkma, ben puta tapanlardan değilim. Adın 

ne? Sana böyle ibadet yapmayı kim öğretti? 

Çocuk: 

 —Adım Ali.  

 —Sana böyle ibadet yapmayı kim öğretti? 

Ali: 

 —Allah’ın Peygamberi. 

Ebû Zer şaşırmışçasına sormaya devam etti: 

 —Allah’ın Peygamberi mi? 

Ali: 

—Allah’ın bir peygamber gönderdiğini duymadın mı? 

Ebû Zer: 

 —Beni ona götürür müsün? Dedi. 

Ali: 

 —Elbette. 

 Güzel Çocuklar! 

  Rabbimiz, kendi rızası için bir iş yapana yardım 

eder. Ebû Zer, Mekke’ye Allah rızası için gitti. 

Rabbimiz, ona yardım etti, onun doğru kişiyle 

karşılaşmasını sağladı. Karşılaştığı kişi Hz. Ali(ra) 

efendimizdi. Hiç kimse, onu Hz. Ali(ra) efendimizden 

daha kolay bir şekilde Peygamberimize ulaştıramazdı. 

Çünkü hatırlayacağınız gibi Hz. Ali(ra), 

Peygamberimizin evinde kalıyordu. 

 Bir habere göre Hz. Ali(ra) efendimiz, onu üç 

gün izlemiş, onun iyi niyetli bir insan olduğunu 

anlamış, bunun için onun isteğini tereddütsüz kabul 

etmiş ve onu Peygamberimize götürmüştü. 

 Ebû Zer(ra), yanında Hz. Ali(ra) olduğu halde 

Peygamberimizin yanına gitti ve: 

 —Selam Sana, Senin Peygamber olduğunu 

duydum. Sana inenleri bana okur musun? dedi. 
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Peygamberimiz, ona bazı ayetleri okudu. Ebû Zer 

Peygamberimizin okuduklarından çok etkilendi ve 

“Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne 

Muhammeder rasulullah” diyerek Müslüman oldu. 

 Müslümanlar, o günlerde kendilerini 

gizliyorlardı. Ancak Ebû Zer, kendini ilan etmeyi tercih 

etti. Mekke sokaklarına çıkıp yüksek sesle “Eşhedü en 

la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeder 

rasulullah.”diyerek Müslüman oluşunu herkese 

duyurdu. 

 Mekkeliler, şaşkınlık içinde evlerinden çıkıp 

ona saldırdılar, onu kan içinde bıraktılar. Aralarından 

biri, onun öldürülebileceğini fark ederek: 

 —Bu adam, Gıfarlıdır, onu öldürürseniz, 

kabilesi sizi rahat bırakmaz, diye bağırdı. 

 Gıfar kabilesi güçlüydü, bu sesi duyan müşrikler 

korktular ve Ebû Zer(ra)’i bıraktılar. Ebû Zer(ra) bir 

kez daha Peygamberimizin yanına gitti, 

Peygamberimiz, ona kendi kabilesine dönmesini 

söyledi. 

 Ebû Zer(ra), her Müslüman gibi 

Peygamberimizin emrine uydu ve kabilesine gitti; 

İslam’ı anlattı. Kabilesinin birçok üyesi onun çağrısına 

uyarak Müslüman oldu. 

 3-Yasir Ailesi 

 Yasir Yemenli bir köleyken serbest bırakılmış 

ve yine serbest bırakılan bir köle olan Sümeyye ile 

evlenmişti. Onların Ammar adında bir oğulları vardı. 

Ammar(ra), genç yaşta Müslüman oldu, anne- 

babasının da Müslüman olmasını sağladı. 

 Yasir ailesi kimsesizdi, müşrikler, bunu 

bildiklerinden onlara her tür işkenceyi ettiler, onları 

sıcak kumlara yatırdılar, vücutlarına kızgın demirleri 

değdirdiler. Onları develere bağlayıp sürüklediler. 
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 Sümeyye(ra), bir kadındı, bedeni zayıftı, 

işkencelere dayanamadı ve şehid oldu. O, İslam’ın ilk 

şehididir.  

 Güzel Çocuklar! 

 Biz Allah yolunda canını verenlere “şehid” 

diyoruz. Rabbimiz, onlara ölü dememizi yasaklamıştır. 

Çünkü onlar canlarını vermişse de ölü değildir. Onlara 

cennettedir. Rabbimiz, onların fedakârlıkları 

karşılığında onlara içinde ırmakların aktığı cennetleri 

vermiştir. 

 Peygamberimize ilk inanan kişi bir kadın 

olduğu gibi İslam’ın ilk şehidi de bir kadındır, onun 

ardından değerli kocası Yasir(ra) şehid olmuştur. 

Oğulları Ammar(ra) da çok eziyetler gördü ve ancak 

Müslümanların desteğiyle bu eziyetlerden kurtuldu. 

 Allah, bizi onların iyiliğinden yoksun 

bırakmasın. Âmin! 

4-Habbab b. Eret(ra)  

 Habbab(ra) da serbest bırakılmış bir köleydi, 

demircilik yapıyordu. Zeki bir adamdı, Rasulallah onun 

evine gidip onu İslam’a çağırdı; Habbab(ra), bu büyük 

çağrıyı tereddütsüz kabul etti. Müşrikler, Habbab(ra) 

gibi yetenekli bir demircinin Müslüman olmasından 

rahatsız oldular, ona her tür işkenceyi yaptılar, onun 

kızgın demirlerini vücudunda soğuttular. 

 Ne istiyorlardı ondan?  

 İstekleri belliydi: Dininden dönmesi. 

 Dininden dönmesi, onlara ne kazandıracaktı? 

 Hiçbir şey. 

 Güzel Çocuklar! 

 Âdem babamızın yaratıldığı günden beri 

insanlığın bir düşmanı var: Şeytan. 

 Bütün kâfirlerin öncüsü şeytandır, Şeytan, 

Mekke müşriklerini kışkırtıyor,  Mekke müşrikleri 
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Şeytana uyuyor, durmadan Müslümanlara işkence 

ediyorlardı. 

 5-Suheyb-i Rumi(ra) 

 Suheyb(ra), Anadolu’dandı; o zamanlar 

Anadolu Rumların yönetiminde olduğundan 

Anadolululara Rumi denirdi. 

 Suheyb(ra), bir savaşta esir düşmüş ve köle 

olarak satılmış, Mekke’ye getirilmişti. Rabbimiz, onun 

o yaban yerde Ammar(ra)’la birlikte Peygamberimizle 

tanışmasını sağladı. 

 Suheyb (ra) de kimsesizdi ve her kimsesiz 

Müslüman gibi müşriklerin ağır işkencesine maruz 

kaldı. Ancak Rabbimizin yardımı sayesinde bu 

işkencelere sabretti ve İslam’ın büyükleri arasında yer 

aldı. 

 Güzel Çocuklar! 

 İslam, bir kavmin dini değildir; bütün insanlığın 

yoludur. Gördüğünüz gibi, Peygamberimizin 

arkadaşlarından kimisi Yemen’dendi; kimisi 

Anadolu’dan; kimisi Kızıldeniz kıyısındandı; kimisi 

Habeşistan’dan… Kimi beyazdı, kimi siyahtı; kimi 

melez. Ancak hepsi kardeşti, hepsi bir ailenin bireyi 

gibiydi. 

 Biz bugünün Müslümanları da kardeşiz, 

birimizin Arapça, birimizin Farsça, birimizin Türkçe, 

birimizin Kürtçe konuşması bizim için ne bir üstünlük 

ne bir eksikliktir. Birbirimizi memleketlerimize göre, 

dillerimize göre, renklerimize göre değerlendiremeyiz. 

 En üstün olanımız, takvaca en üstün 

olanımızdır. Takva, Allah korkusudur, hiçbirimizin 

bedeninde Allah korkusunu ölçen bir araç yoktur. 

 Rabbimizden ne kadar korktuğumuz ve onu ne 

kadar sevdiğimiz yaptıklarımızdan belli olur. Biz hep 
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iyilik yapalım, asla kötülük yapmayalım, olur mu 

çocuklar? 

 Salâvatımızı unutmayalım! 

  Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

    

 Peygamberimize En Çok Düşmanlık 

Yapanlar 

 Güzel Çocuklar! 

 Hz. Âdem(as) babamızın çocukları Kabil ve 

Habil’den bu yana insanlar iki gruptur: Mü’minler, 

kâfirler. 

 Peygamberimiz, Mekke halkına doğru yolu 

göstermek istiyordu. Ancak bazı insanlar bundan 

rahatsızdı. Onlar, Mekke’de güçlüydüler; İslam’ın 

onların bu gücünü ellerinden almasından korkuyorlardı. 

Bunun için Müslümanlara her kötülüğü yapıyorlardı. 

Hâlbuki onların gücü eninde sonunda ellerinden 

çıkacaktı. Çünkü onlar da her insan gibi bir gün ölecek 

ve ellerindeki her şey başkalarına kalacaktı. Onlar bunu 

bilmiyorlar mıydı, diyeceksiniz. Biliyorlardı elbette; 

ama çok para olma ve başkalarını yönetme hırsı onların 

bilincini yok etmişti. Doğru düşünemiyorlar, doğru 

kararlar veremiyorlardı. 

 Kimdi onlar? 

 1-Ebû Leheb 

 Peygamberimizin amcasıydı; ama ona en büyük 

düşmanlığı da o yapıyordu. Peygamberimizin ardı sıra 

her yere gidiyor ve insanlara “Bu adam, sizi 

babalarınızın dininden döndürmek istiyor, sakın ona 

uymayın!” diyor. Peygamberimizin Allah’ın dinini 

insanlara anlatmasına engel oluyordu. Hatırlarsanız, 

Peygamberimizin amcası Ebû Talib’in evinde 

akrabalarına İslam’ı anlatmasını engelleyen de,  onu 
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Safa Tepesi’nde taşlayan da oydu. Onunla da 

yetinmemiş, ulaşabildiği her yere ve herkese gidip 

oralarda ve onların yanında Peygamberimizin aleyhinde 

konuşmuştur.   

Bedir Savaşı’ndan sonra kahrından ölmüştür. 

 2-Ebû Cehil 

 Asıl adı Amr’dır, İslam’a düşmanlığından 

dolayı Müslümanlar ona bilgisizliğin babası anlamında 

bu adı verdiler. 

 İslam’ın ilk şehidleri Sümeyye(ra)  ve 

Yasir(ra)’in katilidir.  

  

  Güzel Çocuklar! 

 Bütün dinlerde ibadet kutsaldır, insanlar hangi 

dinden olurlarsa onlara ibadet esnasında zarar verilmez. 

Ama Ebû Cehil, insanlık adına hiçbir değere 

inanmıyordu. 

 Peygamberimiz, bir gün Kâbe’de secdedeyken 

bu kötü adam, onun bir devenin döl yatağını atacak 

kadar ileri gitti. Peygamberimiz, başını secdeden 

kaldıramadı. Kimse de o kötü adamın korkusundan ona 

yardım etmedi. 

 Sevgili Peygamberimiz, dünyanın en değerli 

insanı, kendi kızı Fatma annemiz gelinceye kadar o 

hâlde kaldı. 

  Güzel Çocuklar! 

 Mümin, inandığı değerler uğruna gerektiğinde 

sıkıntılara katlanmalı ve Rabbimizin yardımı gelinceye 

kadar sabretmelidir. Rabbimiz, elbette kendi yolunda 

yürüyenlere yardım eder. 

 Nitekim Bedir Savaşı’nda Rabbimiz, 

Müslümanlara yardım etti, müşrikler yenildi ve Ebû 

Cehil  öldürüldü. 

 3-Velid b. Muğire  
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 Müşriklerin Müslümanlara nasıl eziyet 

edecekleri konusunda onlara akıl veren adamdır. 

Peygamberimize yönelik pek çok hakareti o 

uydurmuştur. 

 4-As b. Vail  

 Peygamberimiz, alay eden müşriklerdendir. 

Peygamberimizin oğlu Kasım vefat ettiğinde 

“Muhammed’in soyu kurudu.” diyerek Peygamberimizi 

üzmüştür. 

 Eşeğinin kendisini düşürüp ısırmasıyla 

ölmüştür. 

           Güzel Çocuklar! 

Her devirde olduğu gibi bugün de İslam’a Ebû 

Leheb gibi, Ebû Cehil gibi düşmanlık edenler vardır. 

Onların tek isteği, mallarını ve makamlarını 

korumaktır, ancak dertleri insanlığa hizmet etmekmiş 

gibi davranırlar. Siz söyleyin çocuklar! İnsan, İslam’a 

düşmanlık ederek insanlığa hizmet edebilir mi hiç? 

Hayır! Onlar yalan söylüyorlar! Onlara asla 

kanmayacağız. İnsanlar ölseler de onların temsil ettiği 

karakterin kıyamete kadar yaşayacağını biliyoruz. Ebû 

Cehiller ölmüş olabilir, ancak onların karakterindeki 

insanlar yaşıyor. Onların insanlığı kendilerine kul 

etmemeleri için biz de Hz. Ebû Bekir(ra) efendimiz 

gibi, Hz. Ali (ra) efendimiz gibi mücadele edeceğiz ve 

dinimizi onlara rağmen her yerde ve her zaman 

anlatacağız.  

Allah, dinimizi her yerde ve herkesin karşısında 

anlatmaya çalışanlardan razı olsun!  

Öğrendiklerimizi tekrarlayalım mı? 

Müşrikler, özellikle kimsesiz Müslümanlara işkence 

etmiş; onlara dinlerinden döndürmeye çalışmışlardır. 

Ancak müminler mükâfatlarını Rablerinden bekleyerek 
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sabretmişler, Peygamberimizin yolundan 

ayrılmamışlardır.  

Ne mutlu onlara ve onların yolundan gidenlere! 

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

Uygulama 1 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun bir 

şekilde doldurunuz: 

1. İslam’ın ilk şehidi - - - -- -- - - . 

2. - - - - --, Sümeyye ve Yasir’in oğludur. 

3. Mekke müşrikleri daha çok- - - - - ----------- 

Müslümanlara işkence yapmışlardır. 

4. - - - - -- - - - - - - - , Bilal’ı sahibinden satın alarak 

onu kölelikten kurtardı. 

5.İslam’ın büyük düşmanı Ebû Cehil - - - - --------

Savaşı’nda öldürüldü. 

 

Uygulama 2 

Aşağıdaki soruları karşılarına “Evet” veya “Hayır” 

yazarak cevaplayınız. 

1. Ebû Zer-i Gıfari hazretleri Müslüman olmadan önce 

de putlardan nefret ediyor muydu? 

2. Habbab b. Eret, Anadolu kökenli bir Müslüman 

mıdır? 

3. İslamiyet’ten önce Mekke’de insanlar, soylarına ve 

renklerine göre ayrımcılığa tabi tutuluyorlar mıydı? 

4. Müşrikler, Peygamberimizi davasından vazgeçirmek 

için ona mal ve makam vaad etmişler midir? 

5. Müslümanlar, gizli tebliğ döneminde Kâbe 

ziyaretlerini terk etmişler midir? 

 

Uygulama 3 

1. Peygamberimizin arkadaşlarından kimisi, Mekke’nin 

soylularındandı, kimisi Yemen’dendi; kimisi 
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Anadolu’dan; kimisi Kızıldeniz kıyısındandı; kimisi 

Habeşistan’dan; kimi beyazdı, kimi siyahtı; kimi melez.  

Bu cümlelerden aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız? 

A)İslam ırkçılığı reddeder. 

B) İslam’da zengin fakir ayrımı yoktur. 

C)İslam, evrensel bir dindir.  

D)İslam, kişilerin kendilerini memleketleriyle 

anmalarını reddeder.  

 

2. Hz. Ali(ra)’nin Ebû Zer(ra)’i ancak iyice tanıdıktan 

sonra Peygamberimizin yanına götürmesi 

aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? 

A)Tedbir 

B)Korku 

C)Misafirperverlik 

D) Çekingenlik 

 

3. Mekke müşriklerinin, çocuklarının Bilal(ra), 

Habbab(ra) gibi özgür bırakılmış köle olan 

Müslümanlarla birlikte oturmalarını istememelerinin 

nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Onların özgür bırakılmasını yadırgamaları 

B)Kendilerini onlardan üstün görmeleri 

C)Onların inançlarında samimi olduklarına 

inanmamaları 

D) Mekkeli olmayan herkesi aşağılamaları 

 

4. Suheyb-i Rumi’nin asıl memleketi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A)Habeşistan 

B)Yemen 

C)İran 

D)Anadolu 
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5. Mekke’deki ilk Müslümanlar işkence karşısında- - - - 

- 

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülmelidir? 

A) sabretmişlerdir. 

B)müşriklere saldırmışlardır. 

C)dinlerinden döndüklerini söylemişlerdir. 

D) Mekke’yi terk edip dağlara sığınmışlardır.   

   

 

BÖLÜM 9 

Araştırma İbadetimiz 

1. İnsanların hangi nedenlerle memleketlerini terk 

ettiklerini araştırınız. Ailenizin memleketinden göç 

eden ailelerden olup olmadığını büyüklerinizden 

öğreniniz.  

2. Ailesinden zorla ayrılan kişilerin duyguları hakkında 

bilgi toplayınız.  

3. Habeşistan, hangi kıta içinde yer alır? Çöl 

yolculuğunun zorlukları, Mekke-Habeşistan arasındaki 

bir yolculuk için nerelerden geçmek gerektiği ve 

Habeşistan’ın bugünkü durumu hakkında bilgi 

toplayınız. . 

4. “Kral, imparator, emir, devlet başkanı, elçi” 

kavramlarının anlamını öğreniniz. 

5. Rüşvetin ne olduğunu ve hangi amaçlarla verildiğini 

araştırınız.  

Habeşistan’a Hicret(Mekke Döneminin 5. yılı 

-615-616 M.) 

 Güzel Çocuklar! 

 Hicret, göç etmek demektir. İnsanlar değişik 

nedenlerle göç ederler. Büyük bir şehirde yaşıyorsanız 

çevrenize bir bakın: Belki bir komşunuz, bulunduğunuz 

şehre depremden dolayı göç etmiştir, bir başkası 

memleketinde iş bulamadığı için gelmiştir, bir başkası 
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yakınlarıyla anlaşmazlığa düştüğü için doğduğu 

toprakları terk etmiştir. Bunların her biri, geçerli bir göç 

nedenidir. 

 Peygamberimize ilk vahyin gelmesinden beş yıl 

sonra, Milâdî takvime göre 615yılında bir grup 

Müslüman doğduğu toprakları terk etti, çok sevdiği 

Mekke’den ayrıldı; Habeşistan’a gitti. 

 Sizce bunun nedeni ne olabilir? Yukarıda 

saydığımız hangi neden, onların Mekke’yi bırakıp 

bilmedikleri bir ülkeye doğru yol almalarına yol açmış 

olabilir? 

 Hiçbiri, güzel çocuklar, hiçbiri! 

 Onlar, dinleri uğruna göç ediyorlardı. Mekke 

müşrikleri, onları dinlerini terk etmeye zorluyorlardı. 

Onlara “Muhammed’in (sas) yolundan vazgeçin! 

Atalarınızın dinine dönün!” diyorlardı. 

 Hâlbuki onlar, gerçekten inanmış kişilerdi. 

Gerçekten inanan kişiler, dinlerinden asla dönmezler. 

Onlar, müşrikler gibi olmak yerine Mekke’yi terk 

ettiler. 12’si erkek, 4’ü kadın olmak üzere 16 kişiydiler. 

Allah’ın emirlerine uymak için “Bütün dünya 

Rabbimizin toprağıdır, Rabbimizin toprağı kuşkusuz 

geniştir.” deyip başka bir ülkeye doğru yol aldılar. 

 Müslümanların dinlerinin emirlerini yerine 

getiremeyecekleri kadar baskı görmelerinden dolayı 

bulundukları yeri terk edip İslam’ı daha rahat 

yaşayabilecekleri ve İslam için daha büyük hizmetler 

yapabilecekleri bir yere gitmelerine “hicret” denir. 

Hicret eden kişilere “muhacir” yani “hicret eden” adı 

verilir.   

 Habeşistan, Kızıldeniz kıyısında Mekke’den 

uzak bir ülkedir. Mekke’den oraya varmak için çölleri 

aşmak gerekir. Çöl yolculuğu her zaman tehlikelidir. 

Çölde su yok ve zaman zaman kum fırtınaları kopar. 
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Kum fırtınalarında insanlar dev kum dalgalarının 

altında kalarak can verebilir. Ayrıca o dönemde 

çöllerde soyguncu çeteler vardı. Bu çeteler, kervanlara 

saldırıyor, insanların bütün eşyalarını onlardan alıyor, 

büyükleri öldürüyor; küçükleri köle diye pazarlarda 

satıyorlardı. 

 Çölde yolculuğu göze almak için çok cesur 

olmak veya çok güç durumda olmak gerekirdi ya da 

insanların bu yolculuktan çok para kazanmaları 

beklenirdi. 

 Müslümanlar, Mekke’de güç durumdaydılar. 

Onlar için Allah’ın emirleri her şeyden daha önemliydi.  

 Habeşistan’da Necaşi denen bir kral vardı. Bu 

kral, Hrıstiyandı; Hz. İsa(as) nın dininden sapmamıştı. 

Halkına iyi davranıyor, kimseye kötülük etmiyor, 

kimsenin güçsüzlere zarar vermesine izin vermiyordu. 

 Aralarında Peygamberimizin kızı Rukiye(ra) ve 

eşi Hz. Osman(ra)’ın da bulunduğu Müslümanlar, 

bazen aç bazen susuz kalarak çöllerde günlerce yol 

aldılar ve Habeşistan’a vardılar. Habeşistan’da iyi 

karşılandılar; ancak üç ay sonra Mekkelilerin 

Müslüman olduğu haberini alıp geri geldiler. 

Peygamberimize kavuşma isteği, onların bu haberi alır 

almaz bin bir zorlukla geçtikleri çöllerden yeniden 

geçip Mekke’ye dönmelerine neden oldu. Oysa haber 

asılsızdı. Üstelik Mekke’den göç eden bir insanın 

Mekke’ye yeniden yerleşmesi neredeyse mümkün 

değildi.  

 Habeşistan’da birkaç ay rahat yaşayan 

Müslümanlar, yeniden Mekkelilerin zulmüne uğradılar. 

Bunun üzerine 617 yılında 77’si erkek, 13’ü kadın 90 

Müslüman(bir habere göre 86 erkek 18 kadın, 104 kişi) 

Habeşistan’a hicret etti.  
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 Müslümanlar, başıboş bir insan yığını değil, 

düzenli bir topluluktur. Bir Müslüman topluluk, 

dünyanın hiçbir yerinde başkansız kalmamalı, çünkü 

başkansız kalan bir topluluk ne yapacağını bilemez, 

bireyleri kendi arasında tartışır ve dağılır. 

 Peygamberimiz, Habeşistan’a giden 

Müslümanların başkanlığına amcasının oğlu ve Hz. 

Ali(ra) efendimizin kardeşi Hz. Cafer b. Ebû Talib(ra)’i 

seçti. 

 Müşrikler Müslümanları Rahat Bırakmıyor 

 Mekke müşrikleri, Müslümanların büyük bir 

grup halinde hicret etmelerinden endişelendiler ve 

Habeşistan’a elçi gönderip onları zorla geri getirmeyi 

kararlaştırdılar. Aralarından başka ülkelerle ilişki 

kurma konusunda uzmanlaşmış iki kişiyi, Amr b. As ve 

Abdullah b. Ebû Rabia’yı Habeşistan’a elçi olarak 

gönderdiler. 

 Güzel Çocuklar! 

 Bir devlet görevlisinin haksız yere bir işi 

yapması için ona verilen para veya hediyeye rüşvet 

denir. Mekkeliler Habeşistan yöneticilerine rüşvet 

vererek onlara isteklerini kabul ettireceklerini 

düşündüler, yanlarında pahalı mı pahalı hediyeler 

götürdüler. O hediyeleri kralın üzerinde etkili olduğunu 

düşündükleri kişilere dağıttılar. İyi kralın çevresindeki 

kötü adamlar, hediyeleri aldılar ve kralı ikna 

edeciklerine söz verdiler. 

 Kralın kötü adamları, kralın huzuruna çıktılar; 

ona bize sığınan bu adamları Mekke elçilerine teslim 

edelim, dediler. Ancak kral, Müslümanların ifadesini 

almadan onları teslim etmeyeceğini söyledi. Mekke 

müşrikleri bundan büyük bir rahatsızlık duydular. 

Neden mi? Onlar, Kuran’ın krala okunmasından ve 

kralın Yüce Kitabımızdan etkilenmesinden 
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korkuyorlardı. Kralı danışmanları aracılığıyla bu 

karardan vazgeçirmeye çalıştılar. Kral, kararından 

vazgeçmedi; çünkü o adil bir insandı ve Rabbimiz, 

onun kalbine Müslümanlara yardım etme isteğini 

koymuştu. 

 Allah’ın izniyle Mekkelilerin planı aleyhlerine 

dönmüş, onların girişimleri, Müslümanların kralla 

görüşmelerini ve yüce dinimizi ona anlatmalarını 

sağlamıştı. 

 Güzel Çocuklar! 

 “Kendine güven”, kişinin yeteneğinin farkında 

olması ve bu yeteneğini gerektiği yerde çekinmeden 

kullanmasıdır. Müslüman, hem kendine güvenmeli hem 

dininin yüceliğinin farkında olmalıdır. Biz dinimizi 

doğru anlattıkça insanlar mutlaka ondan 

etkileneceklerdir. 

 Kral, Müslümanları ve oları almaya gelen 

Mekke müşriklerini huzuruna çağırdı. Onlara:  

 ―Kureyşliler, elçi göndermişler, sizi geri 

istiyorlar, ne dersiniz, dedi. 

 Hz. Cafer(ra) ayağa kalkarak kralın müşriklerin 

tavrını sorgulamasını sağlayacak sorular sordu: 

 ― Ey hükümdar, sorunuz onlara, biz onların 

kölesi miyiz? 

 Müşrikler adına Amr b. As cevap verdi: 

 ― Hayır, hepsi hürdür. 

 Hz. Cafer(ra): 

 ― Bizden alacakları mı var? 

Amr: 

 ― Hayır, hiç birinden alacağımız yok. 

 Hz. Cafer(ra): 

 ― Biz, olardan birini mi öldürdük de bizden 

intikamlarını mı alacaklar? 
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Amr: 

― Öyle bir durum yok. 

Hz. Cafer(ra): 

― O hâlde bizden ne istiyorlar? 

Amr:  

 ― Bunlar, atalarımızın dininden çıktılar, 

ilahlarımıza hakaret ettiler, gençlerin inançlarını 

bozdular, aramıza ayrılık soktular. 

Hz. Cafer(ra) bu soruların ardından önce eski 

durumlarını anlattı: 

 ― Ey hükümdar, biz cahil bir toplumduk. 

Taştan, ağaçtan yaptığımız putlara tapıyorduk. Kız 

çocuklarımızı diri diri toprağa gömüyor, ölmüş 

hayvanların leşlerini yiyorduk. İçki, kumar, fuhuş ve 

her türlü ahlaksızlığı yapıyorduk. Hak hukuk 

tanımıyorduk. Kuvvetliler, zayıfları eziyor, zenginler 

fakirlerin sırtından geçiniyordu.  

Sonra Peygamberimizin kendilerine ne öğrettiğini 

anlattı: 

  ― Rabbimiz, bize aramızdan bir Peygamber gönderdi. 

O asil bir insandır, yalan söylediğini kimse 

duymamıştır, emanete asla ihanet etmemiştir. Kimse 

onun dürüstlüğünden kuşku duyamaz. 

 Peygamberimiz, bizi Allah’a davet ediyor, bize 

putlara tapmayın. Yalnız Allah’ a kulluk edin. 

 Doğru söyleyin, emanete ihanet etmeyin, 

akrabalarınıza yardımcı olun, komşularınızla güzel 

geçinin, diyor.  

 Bize yalan söylemeyi, yetim malı yemeyi, 

namuslu kadınlara iftira atmayı yasakladı. 

 Biz, ona inandık, onun getirdiği dini kabul ettik. 

Onun helal bildiğini helal; haram dediğini haram bildik. 

Onun bize öğrettiği gibi ibadet ettik. 
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 Hz. Cafer(ra), İslam’ı bu şekilde anlattıktan 

sonra müşriklerin suçunu anlattı: 

 ― Bu yüzden halkımız, bize düşman kesildi, 

bize hakaret etti, bize işkence etti, bizi dinimizden 

döndürmeye çalıştı. Bize yeniden putlara dönün dedi. 

Biz kabul etmedik. 

 Hz. Cafer(ra), sözlerine devam ederek kralın 

konumunu ona hatırlattı ve neden onun ülkesini tercih 

ettiklerini söyledi: 

 ― Sizin kimseye zulüm etmeyen, adil bir kral 

olduğunuzu duyduk. Sizin ülkenize geldik. Sizi 

başkasından iyi gördük. Sizden emin olduk, sizin bize 

zulüm etmeyeceğinize inandık, dedi.  

 Necaşi: 

 ― Bana Peygamberinize gelen kitaptan biraz 

okur musun, dedi. 

 Hz. Cafer(ra) , Meryem Süresi’ni okumaya 

başladı:  

 …Meryem, çocuğu gösterdi: "Biz beşikteki 

çocukla nasıl konuşabiliriz?" dediler. 

Çocuk: "Ben şüphesiz Allah'ın kuluyum.(Allah) Bana 

kitap verdi ve beni peygamber yaptı; nerede olursam 

olayım, beni mübarek kıldı. Yaşadığım müddetçe 

namaz kılmamı, zekât vermemi ve anneme iyi 

davranmamı emretti. Beni bedbaht bir zorba kılmadı. 

Doğduğum günde, öleceğim günde, dirileceğim günde 

bana selam olsun" dedi.” ( Meryem Suresi 29-33)  

 Güzel Çocuklar! 

 İslam, tevhid dinidir, Rabbimizin Hz. Âdem (as) 

babamızdan sevgili Peygamberimize kadar insanlık için 

belirlediği yoldur. Bu yolun temel ilkeleri, hiçbir zaman 

değişmemiştir ve hiçbir zaman değişmeyecektir. Bütün 

peygamberler, insanlara: “Allah’a inanın, 

peygamberlerin size getirdiği mesajın doğru olduğunu 
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kabul edin, meleklerin Allah’ın sadık kulları olduğunu 

bilin. Ölümden sonra hesaba çekileceğinizden emin 

olun ve bu hesaptan sonra iyilerinizin cennete, 

kötülerinizin cehenneme gireceğinin bilincinde olun. 

İyilik yapın, iyilerden yana olun; kötülük yapmayın ve 

kötüleri kötülükten vazgeçirmeye çalışın.” demişlerdir.    

  Hz. Cafer(ra)’in okuduğu ayetleri dinleyen 

Necaşi: 

  - Allah’a yemin ederim ki bu sözler Hz. İsa’ya 

gelen sözlerle aynı kaynaktandır, dedi ve Müslümanları 

Kureyş elçilerine teslim etmeyeceğini söyledi. 

 Kureyş’in müşrik elçileri, onun bu sözlerini 

duyunca endişelendiler ve Müslümanlara iftira attılar, 

Necaşi’ye: 

 - Müslümanlar, Hz. İsa(as) hakkında kötü sözler 

söylüyorlar, dediler. 

 Bunun üzerine Necaşi, Müslümanların Hz. 

İsa(as) hakkındaki görüşünü sordu. 

 Hz. Cafer(ra): 

 ― Biz, Hz. İsa(as) hakkında Rabbimizin 

Kuran’da bize bildirdiğini söyleriz, dedi ve şu ayeti 

okudu: 

 “Meryem oğlu İsa Mesih, Allah’ın Peygamberi, 

Meryem’e ulaştırdığı kelimesidir. O, Allah tarafından 

gönderilmiş bir ruhtur.” (Nisa 171) 

 Necaşi, Hz. Cafer(ra)’i saygıyla dinledikten 

sonra, yerden bir çöp aldı ve: 

 ―Hz. İsa’nın söyledikleriyle sizin 

söyledikleriniz arasında şu çöp kadar bile fark yok, 

dedi. Müşrikleri huzurundan çıkardı. Müslümanlara 

kendi ülkesinde güvenli yaşayabileceklerini söyledi. 

 Böylece müşriklerin planı ters tepti ve 

Müslümanların yüce Kuran’ımızı Necaşi’ye okuyup 

onun gönlünün İslam’a ısınmasını sağladı. 
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 Müslümanlar, Habeşistan’da huzur içinde birkaç 

yıl kaldıktan sonra Medine’ye hicreti duydular ve 

gruplar halinde oradan Medine’ye hicret ettiler. 

Medine’de yüce Peygamberimizle yeniden buluşup 

Allah yolunda yaptıkları işleri sürdürdüler. Allah 

hepsinden razı olsun ve bizi de kendi dini uğruna 

çalışan insanlardan kılsın. Bizi ahirette 

Peygamberimizle görüşmeyi hak kazanmış kişilerden 

eylesin. Âmin! 

 Anlattıklarımızı tekrarlayalım mı? 

 İlk vahyin gelişinden beş yıl sonra bir grup 

Müslüman Mekke’deki sıkıntılardan kurtulmak için 

çöllerden geçerek Habeşistan’a hicret etti. Mekke 

müşrikleri geri getirmeye çalıştı. Ancak adil Necaşi 

onları Mekkelilere teslim etmedi. 

 Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

 Hz. Hamza(ra)’nın Müslüman olması 

 Güzel Çocuklar! 

 Siz veya bazı arkadaşlarınız, ne kadar güçlü 

olduğunuzu anlatırken “ Hz. Hamza(ra)  gibi güçlüyüm, 

Hz. Hamza (ra) gibi cesurum!” dersiniz. 

 Hz. Hamza(ra)’nın kim olduğunu biliyor 

musunuz? Onun nasıl Müslüman olduğu ilgili bir kitap 

okudunuz mu? 

 Güzel Çocuklar! 

 Hz. Hamza(ra), Peygamberimizin amcasıdır. 

Peygamberimizle yaşıt sayılır. Mekke’nin karmaşık 

ortamından uzak duran, zamanının çoğunu ava giderek 

geçiren, kendi hâlindeki bir insandı. Güçlü kuvvetliydi. 

Kimse onunla kavga etmeyi göze alamıyordu. Sessizdi, 

sessizliği çevresindeki kötü insanlara daha çok korku 

veriyordu. 
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 Peygamberimiz, bir gün Safa Tepesi’ndeyken 

Ebû Cehil, yanından geçti ve o güzel insana hakaret 

etti. Peygamberimiz, çok üzüldü, ancak ortalığın 

karışmasını istemediğinden olacak sesini çıkarmadı. Bir 

köle kadın da bu olayı görüp üzüldü. Ancak onun da 

yapabileceği bir şey yoktu.  

 Hz. Hamza(ra), o gün yine ava gitmişti; avdan 

dönerken köle kadın onu gördü ve ona durumu haber 

verdi. Hz. Hamza(ra), öfkelendi ve müşriklerin 

meclisine yöneldi. Ebû Cehil, müşriklerin büyükleri 

arasında oturuyordu. 

 Hz. Hamza(ra)  ona: 

 ― Benim kardeşimin oğluna hakaret edip onun 

kalbini inciten sen misin, dedi ve yayını onun kafasına 

indirdi. Ebû Cehil’in kafasından kan fışkırdı. 

 Ebû Cehil, korkusundan ona karşı koyamadı, 

etrafındakilerin de sesini çıkarmasına izin vermedi; 

çünkü Hz. Hamza(ra)’nın kendilerine kızıp Müslüman 

olmasından korkuyordu. 

 Rabbimiz, Hz. Hamza(ra)’nın kalbine iman ışığı 

koymuştu, artık kimse onu durduramazdı. O büyük 

insan, doğrudan Peygamberimizin yanına gitti. 

Peygamberimiz, çok üzgündü. Hz. Hamza(ra)  onu 

teselli etmeye çalışırken Peygamberimiz, onu yeniden 

İslam’a davet etti.  

 Hz. Hamza, o gün Müslüman oldu. 

Müslümanlar, onun Müslüman olmasıyla sevindi, 

güçlendi; müşrikler üzüldü ve paniğe kapıldı. 

 Allah, bizi de Hz. Hamza gibi Müslümanları 

sevindiren, kâfirleri üzen kişilerden eylesin. Âmin!  

 Hz. Ömer(ra)’in Müslüman olması 

Güzel Çocuklar! 

 Bir milletin kişi adları, o milletin neye 

inandığını ve kimleri çok sevdiğini gösterir. Aramızdan 
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pek çok kişinin adı Ömer’dir. Sizce neden? 

Büyüklerimiz, niçin bu adın sahibini bu kadar çok 

sevmişler de bize veya arkadaşlarımıza Ömer adını 

vermişler? 

Tahmin ederim, Hz. Ömer(ra)’in İslam’ın ikinci 

halifesi olduğunu biliyorsunuz. Peki, Hz. Ömer(ra)’ın 

ne zaman ve nasıl Müslüman olduğunu biliyor 

musunuz? 

 Güzel Çocuklar! 

 Hz. Ömer(ra), Mekke’de okuma yazmayı bilen 

nadir kişilerdendi. Cesur ancak öfkeli ve kırıcı bir 

insandı. Mekke’de herkes ondan çekinir, onunla 

tartışmaktan kaçınırdı. Çünkü o güçlüydü ve gücünü 

doğru yolda kullanmasını sağlayacak iman 

denetiminden yoksundu.  

 Güzel Çocuklar! 

 Hatırlıyor musunuz, size Dârünnedve diye bir 

yerden söz etmiştik? Dârünnedve , müşriklerin 

meclisiydi, müşrikler önemli bir karar almaları 

gerektiğinde orada toplanır, konuşurlardı.  

 Hz. Hamza(ra)’nın Müslüman olmasından sonra 

müşrikler Dârünnedve ’de toplandılar ve ne 

yapmalarını gerektiğini konuştular. Bunlar, her gün 

biraz daha artıyor, önlemimizi almazsak ilerde onların 

hakkından gelemeyiz, dediler.  

 Müşriklerin büyükleri, değişik öneriler ortaya 

attılar. Ebû Cehil, hepsini dinledikten sonra: 

 ―Muhammed’i öldürmekten başka bir çıkar yol 

yok, dedi. 

 Toplantıda bulunan Hz. Ömer(ra), “Bu işi ancak 

ben yaparım.” diyerek öne atıldı. Müşrikler, onu sevinç 

içinde alkışladı ve en iyi silahları vererek onu 

Peygamberimizi öldürmek üzere uğurladı. Ebû Cehil, 
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sevinçliydi, her şeyin dilediği gibi olacağından emindi. 

Çünkü o, Rabbimizin yardımını hesaba katmıyordu. 

 Hz. Ömer(ra), Mekke sokaklarına öfkeyle çıktı. 

Peygamberimizin bulunduğu yeri araştırmaya başladı. 

Yolda Nuaym b.  Abdullah adlı bir Müslümanla 

karşılaştı. Nuaym, onun durumundan kuşkulandı ve 

ona:  

 ― Nereye böyle Ey Ömer? diye sordu. 

 Hz. Ömer(ra): 

 ―Araplar arasında ayrılık tohumları eken 

Muhammed’in vücudunu ortadan kaldırmaya 

gidiyorum.  

Nuaym: 

―Ey Ömer, sen çok zor bir işe kalkışmışsın. 

Müslümanlar, Muhammed’i çok iyi koruyor. Seni ona 

yaklaştırmazlar. Diyelim ki amacına ulaştın. O zaman 

Haşimoğulları seni yaşatmazlar. 

 Hz. Ömer(ra)  öfkeyle: 

 ―Yoksa sen de mi onlardasın? 

 Nuaym: 

 ―Sen, benden önce kendi yakınlarına bak. 

Enişten Said ile kız kardeşin Fâtıma Müslüman oldular, 

dedi. 

 Güzel Çocuklar! 

 Hz. Ömer’in kız kardeşi ve eniştesi Müslüman 

olmuşlardı. Ancak hatırlayacağınız gibi o dönemde 

Müslümanlar kendilerini gizliyorlardı. Hz. Ömer(ra)’in 

onlardan haberi yoktu. Hz. Ömer(ra)  kız kardeşini çok 

seviyordu. Onun kendisinden habersiz bir işe 

kalkışacağını düşünmek istemiyordu. Bunun bir yalan 

olmasını istiyordu. Aksi halde kız kardeşini ve 

eniştesini öldürebilirdi. Daha da öfkelenerek yönünü 

değiştirdi ve kız kardeşinin evine yöneldi. 
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 Hz. Ömer(ra), kız kardeşinin evine vardığında 

eniştesi Kuran okuyordu. Hz. Ömer(ra)’in geldiğini 

gördüklerinde onun Kuran’a saygısızlık yapmasından 

korkarak ellerindeki sayfaları sakladılar. Ancak Hz. 

Ömer(ra), eniştesinin sesini duymuştu. 

 Güzel Çocuklar! 

 Kuran, Peygamberimizin en büyük mucizesidir. 

Kalplere şifadır, huzursuz olanlara huzur verir. Zalimi 

zulmünden vazgeçirir, kötüyü iyileştirir. İyinin iyiliğini 

artırır, haksızlığa uğrayanın kendi hakkını aramasını 

sağlar. 

 Hz. Ömer(ra), Peygamberimizi öldürmeye 

gidiyordu. Ama Kuran’la karşılaşmıştı. Kuran’ın zalim 

kalpleri iyileştiren sesi bu kez onun kulağına gitmişti. 

 ―Okuduğunuz neydi? diye bağırdı.  

 Eniştesi: 

 ―Bir şey yok, diye cevap verdi. 

 Hz. Ömer(ra): 

 ―Demek ki işittiklerim doğruymuş deyip 

eniştesinin üzerine yürüdü, araya giren kız kardeşinin 

yüzünü bir tokatla kanlar içinde bıraktı. 

 Kız kardeşi: 

 ―Ey Ömer, Allah’tan kork. Ben ve kocam 

Müslüman olduk. Bundan gurur duyuyoruz ve 

korkmuyoruz. Öldürsen de dinimizden dönmeyiz, dedi 

ve şehadet getirdi.  

 Yüzü kan içinde olan bir kadının bu cesaretli 

çıkışı Hz. Ömer(ra)’i sarstı ve kalbinin yumuşamasını 

sağladı. Bir anda yaptıklarından pişman oldu. 

Bulunduğu yere oturdu ve şu okuduğunuz şeyi bana 

getirin, dedi. 

 Kız kardeşi ondaki değişimi fark etti ve ona 

sayfaları getirdi. Sayfalarda Taha Suresi’nin ilk ayetleri 

yazılıydı. Hz. Ömer(ra), okumaya başladı: 
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 “Tâ, Hâ. Kur’an’ı sana meşakkat (güçlük) olsun 

diye indirmedik. Huşû sahiplerine zikir (öğüt) olsun 

diye (indirdik). İnsanlar için hesap vakti yaklaştı. Ve 

onlar, gaflet içinde yüz çevirmektedirler. Ey insanlar! 

Rabbinize karşı takva sahibi olun. O saatin (kıyâmetin) 

zelzelesi (şiddetli sarsıntısı), muhakkak ki çok büyük 

bir şeydir….” (Tâhâ Suresi)  

  

Hz. Ömer, Kur’an-ı Kerim’in ayetleriyle sakinleşti, 

derin derin düşündü, ardından kendisinin derhal Hz. 

Peygamber’e götürülmesini istedi. 

 Peygamberimiz, Safa Tepesi’nde 

Dârülerkam’daydı. Hatırlarsınız, daha önce bu evden 

söz etmiştik. Peygamberimizin sahabelerini düşmandan 

korumak için müşriklerin bilmediği o evde onlarla 

görüştüğünü belirtmiştik. 

 Hz. Ömer(ra), silahlı olduğu halde Dârülerkam 

doğru yürüdü. Evin etrafını sürekli gözetleyen 

Müslümanlar, onun kendilerine doğru geldiğini görünce 

endişelendiler. 

 Hz. Hamza(ra): “Endişelenecek bir şey yok. 

İyilik için gelmişse ne iyi! Ama kötülük için gelmişse 

göreceği vardır.” dedi ve elini kılıcına attı. 

Amcasının bu cesur ve soğukkanlı halini gören 

Peygamberimiz gülümsedi. Bulunduğu yeri 

değiştirmeden “Telaşlanacak bir şey yok, bırakın 

gelsin!” diye buyurdu. 

 Hz. Ömer(ra), görenlere korku veren kılığıyla 

Peygamberimizin yanına gitti, diz çöktü. Herkes, 

sessizce bekliyordu: Acaba ne olacaktı? Ömer, niçin 

gelmişti, ne yapacaktı, niye böyle silahlıydı, 

Peygamberimizin önünde niye diz çöküyordu? O hırçın 

adamı böyle sakinleştiren neydi? 

 Peygamberimiz, onun omzundan tuttu ve: 
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 ―Benimle beraber tekrar et ey Ömer! dedi. 

Peygamberimiz, buyurdu: 

 Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü Enne 

Muhammeder rasûlullah 

  Hz. Ömer(ra), tekrarladı: 

 Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü Enne 

Muhammeder rasûlullah  

 Dârülerkam’daki endişeli bekleyiş yerini büyük 

bir sevince bıraktı. Ev, tekbir sesleriyle inledi. 

 Allahü Ekber!    

 Allahü Ekber!    

 Allahü Ekber!    

 Bu güzel ses, Safa’nın ufuklarında yankılandı. 

Müslümanlar, Hz. Ömer(ra)’le kucaklaştı, artık o 

onların kardeşiydi. Çünkü bu dinde kardeşlik, imana 

dayanıyor. Kuşkusuz ki bütün müminler kardeştir ve 

bütün kâfirler onların düşmanıdır. 

 Hz. Ömer(ra), merakla sordu: 

 ―Kaç kişiyiz? 

 Müslümanlar, seninle 40 kişi olduk, diye cevap 

verdiler.  

 Hz. Ömer(ra), heyecan içinde:  

 ― O hâlde ne duruyoruz, haydi Kâbe’ye 

gidelim! dedi. 

 Önde Muhammed Mustafa (S. A. S.), sağında 

Hz. Ömer(ra), solunda Hz. Hamza(ra) arkada diğer 

Müslümanlar, Safa tepesinden Kâbe’ye doğru “Allahü 

Ekber!”  sesleri eşleğinde yürüdüler. Bu bir meydan 

okuyuştu, bu bir kutlamaydı. Mekke’de gökler, ağaçlar, 

taşlar, kuşlar, develer durumun farkındaydı; sadece 

müşrikler olanlardan habersizdi. Onların gözleri vardı; 

ama gerçekleri görmüyorlardı. Kulakları vardı; ama 

doğruları işitmiyorlardı. Beyinleri vardı; ama 

düşünmüyorlardı. 
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 Büyük bir topluluğun Kâbe’ye doğru ilerlediğini 

görünce, 

   Ömer, hepsini önüne katmış, topluca getiriyor, 

dediler.  

 Ancak topluluk, kendilerine yaklaşınca durumu 

anladılar ve Hz. Ömer(ra)’e “Ne oluyor?” diye 

sordular. Hz. Ömer(ra): 

 Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü Enne 

Muhammeder rasûlullah 

diye karşılık verdi, müşriklerden birkaç kişi kılıcını 

eline alır gibi oldu, Hz. Ömer(ra): 

 ―Beni tanıyan bilir, sakın yerinizden 

kımıldamayın, yoksa boynunuzu vururum, dedi. 

Müşrikler, korku içinde geri çekildi. 

 Hz. Hamza(ra)  ve Hz. Ömer(ra)’in Müslüman 

olmalarıyla Mekke’deki zayıf insanlar cesaretlendi. 

Müslümanların sayısı hızla arttı. Bir habere göre bir 

sonraki yıl bu sayı 300’ü buldu. 

 Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

Öğrendiklerimizi Tekrarlayalım mı? 

Müşriklerin baskısının artması üzerine bazı 

Müslümanlar, Peygamberimizin emriyle Habeşistan’a 

hicret ettiler. Müşriklerin onları Mekke’ye getirme 

çabası Rabbimizin yardımıyla Hz. Cafer(ra)’in 

Necaşi’nin huzurunda yaptığı konuşmayla sonuçsuz 

kaldı. Hz. Hamza(ra)’nın ardından Hz. Ömer(ra)’in 

Müslüman olmasıyla Müslüman güçlendi ve topluca 

Kâbe’yi ziyaret etti.  

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin  

Uygulama 1 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun bir 

şekilde doldurunuz: 
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1.Bi’setin beşinci yılında bir grup Müslüman, 

müşriklerin baskılarının artması üzerine ---------- - - --- 

- - - hicret etti.  

2. Habeşistan’a hicret eden sahabe kafilesinin başkanı--

---------------, kralın huzuruna çıkıp kendilerinin niçin 

onun ülkesine hicret ettiğini anlattı.  

3. Müşrikler, Habeşistanlıları ikna etmek için onlara - - 

- -- - - vermişlerdir. 

4.Peygamberimizin amcası-----------------, Ebû Cehil’in 

Peygamberimize yönelik hakaretlerini duyunca 

Müslüman oldu.  

5.Peygamberimizin canına kıymak için yola çıkan --- - 

- - - - - --- - ,  kız kardeşinin evinde okuduğu Kur’an-ı 

Kerim ayetlerinden etkilenip Müslüman olmaya karar 

verdi.   

 

Uygulama 2 

Aşağıdaki soruları karşılarına “Evet” veya “Hayır” diye 

yazarak cevaplayınız. 

1. Necaşi, danışmanlarının önerilerini kabul edip 

Müslümanları müşriklere teslim etti mi? 

2. Habeşistan Kralı Necaşi Müslümanları ülkesine 

kabul etmeden önce mi Müslüman olmuştu?    

3. Hz. Ömer(ra), Müslüman olmaya karar verdiğinde 

Peygamberimiz Dârülerkam’da mıydı? 

4. Hz. Hamza(ra), kardeşi Ebû Leheb’in 

Peygamberimize hakaret ettiğini duyunca mı 

Müslüman oldu? 

5. Müşrikler, Necaşi’yi kendilerine inandırmak için 

Müslümanların Hz. İsa(as)’yı sevmediğini mi iddia 

ettiler? 

Uygulama 3 

1.Müslümanlar Habeşistan’a geçmek için çöllerden 

sonra aşağıdaki hangi denizi aştılar? 
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A)Kızıldeniz 

B)Karadeniz 

C)Akdeniz 

D)Basra Körfezi 

 

2. Hz. Cafer(ra), Necaşi’ye İslam’ı anlatırken hangi 

peygamberin kıssasını anlatmıştır? 

A)Hz. Musa(as) 

B)Hz. İsa(as) 

C)Hz. İbrahim(as) 

D)Hz. Yusuf(as) 

 

3)Aşağıdakilerden hangisi Hz. Cafer(ra)’in Necaşi’ye 

anlattıklarından değildir? 

A)Mekke’nin cahiliye yaşantısı 

B)Peygamberimizin Müslümanlara öğrettikleri 

C)Müşriklerin Müslümanlara verdiği eziyet  

D)Hıristiyanların Müslümanlara yönelik düşmanlıkları 

4. Hz. Ömer(ra), kız kardeşinin evine gelmeden önce 

hangi amaçla Peygamberimize ulaşmak istemiştir? 

A)Peygamberimizi canına kastetmek için 

B)Müslüman olmak için 

C)Kız kardeşini İslam’dan uzaklaştırmak için  

D)Müslümanlar hakkında bilgi toplamak için  

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı 

vardır? 

A)Hz. Hamza(ra), Hz. Ömer(ra),’den önce Müslüman 

olmuştur.  

B)Hz. Hamza(ra), Mekkeliler içinde cesaretiyle 

bilinirdi.  

C)Hz. Hamza(ra), Darul Erkam’da bulunan 

sahabelerdendir. 

D)Hz. Hamza(ra), ilk on Müslümandan biridir.  
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Bölüm 10 

1. Boykot nedir, günümüzde hangi amaçla uygulanır, 

araştırınız.  

2. Günümüzde boykot uygulanan bir Müslüman devlet 

veya toplum var mıdır, büyüklerinize sorunuz.  

3. Çocukların yaptıklarından sorumlu olup olmadığını 

büyüklerinizden öğreniniz. 

4.  Hz. Yunus(as)’un hayatını araştırınız.  

5. Hüzün nedir, araştırınız ve sizi hüzünlendiren bir 

olayı arkadaşlarınızla paylaşınız. 

3- İlişkileri Kesme ve Boykot Dönemi(Mekke 

Döneminin 7.yılı-616M.) 

 Güzel Çocuklar! 

 Hz. Hamza(ra) ve Hz. Ömer(ra)’in Müslüman 

olmaları ve Müslümanların artık Kâbe’de açıkça ibadet 

etmeleri müşrikleri kızdırdı; onların Müslümanlar 

hakkında yeni kararlar almalarına yol açtı.  

 Bi’setin yedinci yılında müşriklerin ileri 

gelenleri Ebû Cehil’in başkanlığında toplandılar. Bütün 

Müslümanların öldürülmesi dâhil birçok öneriyi 

tartıştılar ve en son şu kararlar konusunda anlaştılar: 

 Allahın adıyla başlarım: 

 1-Haşimoğulları’na hiçbir şey satılmayacak. 

 2-Haşimoğulları’ndan hiçbir şey satın 

alınmayacak. 

 3-Haşimoğulları’na kız verilmeyecek, onlardan 

kız alınmayacak. 

 4-Haşimoğulları’yla konuşma, görüşme gibi her 

tür ilişki kesilecek. 

 Bu maddelerin altına müşriklerin ileri gelenleri 

imza attı ve maddelerin üzerine yazılı olduğu bez 

Kâbe’nin duvarına asıldı. 
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 Güzel Çocuklar! 

 Bilmem dikkatinizi çekti mi, müşriklerin 

Müslümanlara karşı anlaşması Allah’ın adıyla başlıyor. 

Çünkü onlar, Allah’a inanıyorlardı. Ancak bu iman, 

onların İslam’a düşmanlık yapmalarına engel 

olmuyordu. O hâlde Allah’a inanmak iyi bir insan 

olmak için yetmiyor, O’na hakkıyla inanmak gerekiyor. 

Allah’a hakkıyla inanmak da ne demektir, diyeceksiniz.  

 Allah’a hakkıyla inanmak, Peygamberimizin 

O’nun elçisi olduğuna inanmak ve onun bize bildirdiği 

hükümlere inanmak demektir. Bu da Kuran’a inanmak 

anlamına gelir. Rabbimizin Peygamberimize 

gönderdiği bu güzel kitaba inanmak ise O’nda yazıldığı 

gibi yaşamak olarak anlaşılmalıdır. İnsanlar, O’nda 

yazıldığı gibi yaşamaya başladıklarında onların hiçbir 

sıkıntısı kalmayacak, yeryüzünde haksızlık, yoksulluk, 

açlık bitecek. Bunların bitmesini istemiyor muyuz? 

Elbette istiyoruz, o hâlde hep beraber iyi Müslümanlar 

olmaya çalışalım. 

 Güzel Çocuklar! 

 Müşriklerin aldığı kararlar, Müslümanlara ve 

onları destekleyen Haşimoğulları’na “boykot” 

uygulamak anlamına gelirdi. Boykot, bir topluluk veya 

kişiyle ilişkiyi kesmek demektir. Boykotun türleri 

vardır, her boykot türü kendine göre bazı yaptırımlar 

gerektirir. Örneğin ekonomik boykotta sadece alışveriş 

yasağı vardır. Sosyal boykotta ise görüşüp konuşma 

dâhil her tür ilişki kesilir. 

 O halde güzel çocuklar, müşriklerin 

Müslümanlara uyguladıkları boykot, hem ekonomik 

hem sosyal boykottur. Biz, buna günümüzde 

“ekonomik ve sosyal boykot” diyoruz. 

 Müşrikler bu boykotu uygulayarak 

Müslümanları aç bırakmayı istiyorlardı, onlarla 
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konuşmayarak onları bunaltacaklarını sanıyorlardı, 

onlara kız vermeyerek ve onlardan kız almayarak onları 

akrabalık bağı kurulması sakıncalı kişiler olarak 

tanıtmayı amaçlıyorlardı. 

 Güzel Çocuklar! 

 Sizce müşrikler Müslümanlardan ne istiyordu? 

Cevabınızı ben vereyim: 

 Dinlerinden dönmelerini. 

 Bu mümkün müydü, daha önce en ağır 

işkencelere uğrayıp da dininden dönmeyenler aç 

kalınca dinlerinden vaz mı geçeceklerdi?  

 Güzel Çocuklar! 

 Boykot, vicdansızca uygulandı. Ama Mekke’de 

akrabalık bağları güçlüydü. Haşimoğulları bu 

vicdansızca uygulamaya rağmen Peygamberimizi 

yalnız bırakmadı. Hepsi, Peygamberimizin amcası Ebû 

Talib Mahallesi’ne taşındı. Ebû Leheb ise yıllardır 

kaldığı bu mahalleden başka bir mahalleye göç etti. 

 Müslümanlarla her tür ilişki kesildi. Onlara 

selam verilmedi, onların selamı alınmadı. Onlara mal 

satılmadı, onlardan mal alınmadı. Mekke’ye gelen 

kervanların onların mahallesine girmesi değişik yollarla 

engellendi. Özellikle Ebû Leheb, o kervanların yolları 

üzerinde durur ve onlara Müslümanlara bir şey 

satmamalarını söylerdi. İkna edemediklerinin bütün 

mallarını çok pahalı bile olsa onlardan satın alırdı. 

Böylece kendi öz akrabalarını aç bırakırdı. 

 Müslümanların ellerindeki yiyecekler günden 

güne tükendi. Bazı Müslümanlar ağaç köklerini 

kaynatarak onun suyunu içecek kadar çaresiz kaldı. 

Hatta bir habere göre kimi Müslümanlar deri paçalarını 

bile kaynatıp yemeyi denedi. Özellikle çocukların işi 

zordu. Çocukların bedeni zayıftır, onlar açlığa karşı 

büyükler kadar dayanıklı değildir. Açlıktan dolayı 
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ağlayan çocukların Ebû Talib Mahallesi’nden yükselen 

sesi, en zalim insanların yüreğini bile burkuyordu. Ama 

Ebû Cehil ve Ebû Leheb gibi müşrikler o sesleri 

duymaktan zevk alıyorlardı. “Yakında hepsi ölecek ve 

artık bu sesleri duyamayacağız” deyip kahkahalar 

atıyorlardı. 

 Bu uygulama ne kadar sürdü, diyeceksiniz?  

 Üç ay mı? 

 ― Hayır!  

 Bir yıl mı?  

 ―Hayır! 

  İki yıl mı? 

 ―Hayır! Tam üç yıl, güzel çocuklar, tam üç yıl!   

 Üç yıl sonra ne oldu, diyeceksiniz? Bir gün 

Peygamberimiz, amcası Ebû Talib’e antlaşma metninin 

bir ağaç kurdu tarafından yenildiğini söyledi.  

 Peygamberimiz, elbette doğru söylüyordu. 

Bakalım, bu bilgi bizi nereye götürecek? 

 Güzel Çocuklar! 

 Müslümanların içinde bulunduğu durum, kimi 

insanların korkularını aşıp vicdanlarının sesini 

dinlemelerini sağladı. Önce Müslümanların bazı 

akrabaları onlara gizlice yiyecek getirmeye başladı, 

bunun yetersiz kaldığını gören bir grup Mekkeli 

antlaşmayı bozmak için harekete geçti. 

 Hişam b. Amr adındaki bir adam, önce 

Müslümanlara gizlice yardım etti. Sonra vicdan sahibi 

arkadaşlarıyla görüştü, onlara bu insanlık dışı eyleme 

son verilmesi gerektiğini söyledi. Sonuçta onlar 

kendilerine güven duyan beş kişilik bir topluluk haline 

geldiler, Züheyr adlı arkadaşlarını sözcü olarak seçtiler 

ve Kâbe’ye gidip boykotu kaldırma girişiminde 

bulunma kararı aldılar. Müşriklerin topluca Kâbe’de 
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olduğu bir sırada, grubun sözcüsü Züheyr ayağa kalktı 

ve: 

 ―Ey Mekkeliler, hepimiz istediğimiz gibi 

yiyoruz, giyiniyoruz, zengince bir yaşam sürdürüyoruz; 

hâlbuki bizden bir kol olan Haşimoğulları’nı her şeyden 

yoksun bırakıyoruz. Onların böyle açlıktan ölmeleri 

reva mıdır? Yemin ederim ki bu zalim antlaşma, bu 

öldürücü sayfa yırtılmadıkça ben durmayacağım, dedi. 

 Bu sözleri duyan Ebû Cehil, ayağa kalktı ve: 

 ―Sen yalancısın, antlaşmamızı asla bozmayız, 

dedi. 

 Bunun üzerine grubun üyeleri birbirlerinden 

haberleri yokmuş gibi bir bir ayağa kalkıp Ebû Cehil’e 

asıl yalancı sensin, biz de bu anlaşmaya razı değiliz, 

dediler. Durumun bir iç kargaşaya dönüşmesinden 

korkan Ebû Cehil, geri adım attı ve antlaşma metninin 

yırtılmasına razı oldu. 

 Ama ortada bir antlaşma metni kalmamıştı. 

Peygamberimizin, amcası Ebû Talib’e söylediği gibi 

metin bir ağaç kurdu tarafından yenilmişti, ondan 

geriye sadece “Allahın adıyla başlarım.”bölümü 

kalmıştı. Antlaşma sona erdi, Müslümanlar üzerindeki 

boykot bitti. 

 Güzel Çocuklar! 

 Müslümanlar, bir baskı dönemini daha 

Peygamberimizin etrafında sıkı sıkıya kenetlenerek 

geride bıraktılar, müşriklerin onları yenme umudu biraz 

daha kırıldı. Hiçbir Müslüman dininden dönmedi. 

Herkes onlara imanının en zor şartlara dayanacak kadar 

güçlü olduğunu gösterdi. Müslümanlar bir adım daha 

zafere ve cennete yaklaştı. Bunlar deli diyerek 

Müslümanların direniş kaynağını anlamazlıktan gelen 

müşriklerin sonu yavaş yavaş geldi, inatçı tavırları her 

gün biraz daha cehenneme yaklaşmalarına yol açtı. 
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Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin  

  Hüzün Yılı(620 Bi’setin 10. yılı) 

 Güzel Çocuklar! 

 Hüzün, üzüntü demektir. Hepimiz, bir şeyler 

için üzülürüz. Bazen bir yakınımızdan uzaklaştığımız 

için… Bazen bir yakınımız vefat ederek veya uzaklara 

giderek aramızdan ayrıldığı için… Eminim ki siz de bu 

tür bir durum için veya bir başka neden için 

üzülmüşsünüz. Belki gözyaşı döküp ağlamışsınız. 

Çünkü kaybettiğiniz veya elde edemediğiniz, sizin için 

değerlidir. 

 Güzel Çocuklar! 

           Bi’setin onuncu yılıydı. Müslümanlar boykottan 

yeni kurtulmuşlardı. Henüz kendilerini toparlamış 

sayılmazlardı. Üç yıllık boykot onları yoksullaştırmıştı.  

Yaşlılarının bedenlerini güçsüzleştirmişti. Gerek Ebû 

Talib gerek Hz. Hatice(ra) annemiz, Mekke’nin iki asil 

insanı olarak akrabalarının kendilerine ambargo 

uygulamalarına çok içerlemişler, çok üzülmüşlerdi. 

Boykot onları hem bedenen hem psikolojik açıdan 

yıpratmıştı.  

 Ebû Talib’in yaşı seksen dolayındaydı, maddi 

sıkıntılar ve akrabalarının kendisine karşı tutumundan 

duyduğu üzüntü, onun hastalanmasına ve yatağa 

düşmesine yol açtı. Hastalığı günden güne ilerledi, artık 

o da yakınları da onun bu hastalıktan 

kurtulamayacağını düşünüyorlardı. Mekke müşrikleri 

de bu durumu duydular ve onu ziyaret ettiler, amaçları 

onun hastalık anından yararlanmaktı. Ona: 

 ─Aramızdaki konumun hâlâ eskisi gibidir. Biz, 

sana hep saygı duyduk. Şimdi hastasın, durumun bizi 

kaygılandırıyor. Bizimle kardeşinin oğlu arasındaki 
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durumu biliyorsun. Onu çağır da aramızı bul, o bize 

ilişmesin, biz de ona ilişmeyelim, dediler.  

 Güzel Çocuklar! 

Müşrikler, Müslümanların kararlılığı karşısında 

yılmışlardı. Peygamberimizden “uzlaşma” istiyorlardı. 

Uzlaşma iki kişi veya topluluğun bir konuda tavizler 

verip bir orta yolda anlaşmasıdır. Biz, günlük 

yaşamımızda birçok konuda uzlaşırız. Hakkımızın bir 

kısmını karşımızdakini veririz, o da kendi hakkından 

birazından vazgeçer. Böylece aramızdaki tartışma, bir 

kavgaya dönüşmez.  

 Güzel Çocuklar! 

          İnsanın uzlaşacağı konular sayılmayacak kadar 

çoktur. Biz bir oyunda arkadaşlarımızla yaptığımız bir 

tartışmayı uzlaşmayla bitirebiliriz. Borç verdiğimiz 

birinin o borcu ödeme gücünün olmadığını 

anladığımızda alacağımızın bir kısmından 

vazgeçebiliriz. Ancak bazı konularda uzlaşma olmaz. 

Örneğin, dinimizin değerlerini, topraklarımızın işgal 

edilmesini uzlaşma konusu yapamayız. 

Düşmanlarımıza bize dokunmayın biz bu konularda 

hakkımızın bir kısmını size verelim veya inandığımız 

değerlerden bazılarından vazgeçelim, diyemeyiz. 

 Müşrikleri dinleyen Ebû Talib, Peygamberimizi 

çağırdı, ona yanındaki müşrik büyüklerinin isteklerini 

iletti. Peygamberimiz: 

─Sizden bir tek söz istiyorum.  

 Müşrikler: 

 ─Bir değil, on söz veririz.  

 Peygamberimiz: 

 ─Allah’tan başka ilah yoktur,  deyiniz; 

Allah’tan başka taptıklarınızdan vazgeçiniz ve benim 

onun elçisi olduğumu kabul ediniz, dedi. 
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 Onlardan Müslüman olmalarını istedi. Onlar 

Müslüman olsalardı, kendisi onlarla kardeş olacaktı. 

Ama müşrikler, buna razı olmadılar, putların kulu 

olmaya devam etmek istediler. Peygamberimizin 

isteğini duyunca öfkelendiler ve: 

─Bu adam, bizim isteklerimizi kabul 

etmeyecek, deyip Ebû Talib’in evini terk ettiler. Onlar 

dışarı çıkarken Ebû Talib, Peygamberimize: 

 ─Duyduğum kadarıyla sen onlardan kötü bir 

şey istemedin, diyerek Peygamberimize verdiği desteği 

ölüm döşeğinde de devam ettirdi.  

 Güzel Çocuklar! 

 Hatırlayacağınız gibi Ebû Talib, 

Peygamberimizin himayesini daha Peygamberimiz, 

sekiz yaşındayken dedesinin ölüm döşeğinde olduğu 

günlerde üstlenmişti. Babasına onu her şart altında 

koruyacağına söz vermişti. O, bu sözüne daima sadık 

kaldı. Peygamberimiz için ticaret kervanını yarı yoldan 

çevirdi,  boykot yıllarında onunla birlikte aç kaldı. Bu 

desteğini ölüm döşeğinde de sürdürdü. Bir habere göre, 

Haşimoğulları’nı çağırdı ve onlardan kendisinden sonra 

de Peygamberimize sahip çıkmalarını istedi. Onlar da 

onu son nefeslerine kadar koruyacaklarına söz verdiler.  

 Ebû Talib, sevgili yeğenini akrabalarına teslim 

etti ve bu dünyadan gönül rahatlığıyla ayrıldı. 

Peygamberimizse üzgündü. Kırk iki yıl kendisine her 

şart altında sahip çıkan o fedakâr amcadan yoksun 

kalmak onu derin bir üzüntüye sürükledi; ancak 

yapılacak bir şey yoktu. 

 Ebû Talib’in ölümünden birkaç gün sonra Hz. 

Hatice(ra) annemiz de rahatsızlandı ve ruhunu Allah’a 

teslim etti. Bilmem hatırlar mısınız Peygamberimize ilk 

inanan o idi. Peygamberimize her zorlukta destek olan, 

ona güzel sözleriyle güç veren o idi. Onu kaybetmek, 
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Peygamberimiz ve her şeylerini Peygamberimize 

bağlayan, onunla sevinip onunla üzülen Müslümanlar 

için çok zor olmuştu. Ancak yapılacak bir şey yoktu: 

İnna Lillah ve İnna İleyhi Raciun… Biz Allah’tan 

geldik ve yine ona döneceğiz. 

 Güzel Çocuklar! 

 Bu iki ölüm Müslümanları o kadar üzdü ki 

Müslümanlar bu yıla Hüzün Yılı, yani Üzüntü Yılı, 

adını verdiler.  

 Bildiklerimizi tekrarlayalım mı?  

 Peygamberimizin değerli amcası Ebû Talib’in 

ardından Peygamberimizin hanımı Hz. Hatice(ra) 

annemiz, Bi’setin onuncu yılında vefat etti. 

Müslümanlar onların ölümünden dolayı çok üzüldüler 

ve Bi’setin onuncu yılına Hüzün Yılı adını verdiler.  

 İnna Lillah ve İnna İleyhi Raciun 

 Biz Allah’tan geldik ve yine O’na döneceğiz. 

 Allah, bizi Peygamberimizin üzüldüklerine 

üzülenlerden onun sevindiklerine sevinenlerden kılsın! 

Âmin! 

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

      Taif Yolculuğu(Mekke Döneminin 10.yılı-620M) 

 Güzel Çocuklar! 

 Ebû Talib’in ölümünden sonra müşriklerin 

baskısı artmıştı. Mekke, Peygamberimiz için 

“yaşanılmaz” bir yer olmuştu. Buna bir çözüm bulmak 

gerekiyordu. Madem Mekke’de umut kalmamıştı, 

başka bir yere gitmek gerekirdi. 

 Peygamberimiz, Bi’setin onuncu yılında Hz. 

Zeyd(ra)’le birlikte Taif’e gitmeye karar verdi. Taif, 

Mekke yakınlarındaki bir küçük şehirdi. Orada Sakif 

kabilesi oturuyordu. Sakifliler de putperestti.      
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             Peygamberimiz, onlara iyilik yapacaktı, 

Allah’ın dinini anlatacak, onları içinde bulundukları 

kötü durumdan kurtarmaya çalışacaktı.  

 Taifliler, Peygamberimizi başlangıçta bir 

misafir olarak iyi ağırladılar. Ona saygı duydular; ancak 

onlara Allah’ın dinini anlatınca kızdılar, hakaret ettiler 

ve misafirliğinin onuncu gününde “Memleketimizden 

çık da nereye gidersen git!”diyerek onu şehirlerinden 

çıkardılar. Kendilerine iyilerden olunuz çağrısı yapan o 

yüce insana bizi kötülüğümüzle baş başa bırak, der gibi 

davrandılar. Ancak bununla da yetinmediler.  

 Peygamberimiz, şehirden çıkarken çoluk 

çocuklarını toplayıp onu taşlattılar. Kendilerine sadece 

iyilik yapmak istediği insanların çocuklarının, 

akılsızlarının attığı taşlar, Âdem(as)’in en üstün 

torununun mübarek bedeninin her tarafına değdi. Her 

tarafı yara bere içinde kaldı. Peygamberimiz, bedenine 

değen taşların verdiği acıyla oturuyor, ona taşlar 

değiyor, kalkıyor, taşlar değiyordu. Müşriklerin 

çocukları onu acı içinde kıvranırken gördükçe 

kahkahalar atıyor, ona hakaret ediyor, ona yeniden taş 

atıyorlardı. Kendilerine büyüklerinin tavsiye ettiği gibi 

özellikle onun ayaklarına, dizlerine taş atıyorlardı. 

 Zeyd, taşlar ona değeceğine bana değsin, onun 

canı acıyacağına benim canım acısın, onun kanı 

akacağına benim kanım aksın diyerek bedenini siper 

ediyor. Ancak Zeyd’in çabası hınçla atılan taşlardan 

onu korumaya yetmiyordu. Zeyd de yaralanmış, onun 

da her tarafından kan akmıştı. Peygamberimiz ve Zeyd, 

yürüyemeyecek durumdaydılar. Yol üzerindeki bir bağa 

sığındılar.  

 Güzel Çocuklar! 

 Şu anda o çocuklara kızgın olduğunuzu 

biliyorum. Ancak onlar çocuktu, bilirsiniz çocuklar 
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büyüklerini dinler. Onların bir günahı yoktu. Büyükleri 

tarafından kandırılmışlardı. Onlara doğru, yanlış diye; 

yanlış doğru diye öğretilmişti. Onlar Zeyd’in 

bildiklerini bilselerdi taş attıkları insanı korumak için 

bedenlerini Zeyd’in yaptığı gibi ona siper ederlerdi. 

Suçlu olan onların büyükleriydi. Büyükleri, gerçeği 

anlamış, ama çıkarları gereği kabul etmek 

istememişlerdi. Gerçeği bildiği halde ona uymayan 

insanların gerçeğe karşı tavrı bazen gerçeği 

bilmeyenlerin tavrından daha kötü oluyor. Taif’te 

yaşanan buydu. 

 Bağın sahipleri Peygamberimizin durumunu 

görünce onu bağlarına kabul ettiler, onun bir çardağın 

altında dinlenmesine izin verdiler. Peygamberimiz, 

çardağın altında ellerini kaldırarak: 

 “—İlahi, gücümün yetersiz kalmasını, 

çaresizliğimi, halkın gözünde hor görülmemi ancak 

sana bildiririm. Ey merhametlilerin en 

merhametlisi! Sen, zayıfların Rabbisin. Sen, benim 

Rabbimsin. Sen, beni kimin eline bırakıyorsun? 

Bana kötü muamele yapan yabancıya mı? Yoksa 

beni eline bıraktığın düşmana mı? Ey Rabbim! Eğer 

bana karşı bir öfken yoksa çektiğim sıkıntılara 

aldırış etmem. Fakat Senin esirgeyiciliğin bunları 

göstermeyecek kadar geniştir. 

 Ey Rabbim! Gazabına uğramaktan, rızandan 

mahrum kalmaktan karanlıkları aydınlatan, dünya 

ve ahiret işlerini ıslah eden yüzünün nuruna 

sığınıyorum. Her şey Senin rızan içindir. Bütün 

kuvvet ve kudret ancak seninledir” dedi. 

 Güzel Çocuklar! Dikkat ederseniz 

Peygamberimiz, yalnız Rabbinin rızasını önemsiyor, 

Rabbinin kendisinden memnun olmasını her şeyden 

daha önemli görüyor. Biz de öyle olalım, bizim için tek 
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ölçü Rabbimizin rızası olmalı. Bu da Rabbimizin 

dilediği gibi yaşamamızı gerektirir. Rabbimiz, bizden 

anne- babamıza saygı göstermemizi istiyor, onun 

emrine uyalım. Rabbimiz, namaz kılmamızı istiyor, 

namazımızı kılalım. Zaman zaman bazı bilgisiz 

arkadaşlarımızın bizi kınamasına aldırış etmeyelim. 

Eğer yaptığımız davranış Allah’ın emirlerine uygunsa, 

O’nu memnun edecekse kim ne derse desin yaptığımız 

doğrudur. Bildiğimiz yoldan şaşmayalım. 

Arkadaşlarımızın kötülüklerini benimseyeceğimize 

onlara bildiğimiz ve sahip olduğumuz iyilikleri 

öğretelim. Biz, cahillere benzeyeceğimize onları 

kendimize benzetelim. 

 Güzel Çocuklar!  

 Peygamberimizin durumunu gören bağ sahipleri 

ona Hıristiyan köleleri Addas ile bir salkım üzüm 

gönderdiler. Peygamberimiz, “Bismillah…”diyerek 

üzümü yemeye başladı. Addas, şaşırdı ve ona bu bölge 

halkı bu sözü bilmez, dedi. Peygamberimiz, ona nereli 

olduğunu sordu. 

 Addas: 

 -Ninova(bugünkü Musul)lıyım, Hırıstiyanım. 

 Peygamberimiz: 

 —Demek ki salih bir kişi olan Yunus bin 

Metta’nın şehrindensin. 

 Addas: 

 —Sen, Yunus’u nereden biliyorsun? 

 Peygamberimiz: 

 —Yunus, benim kardeşimdir. O bir 

peygamberdi, ben de bir peygamberim, dedi. Bunu 

üzerine Addas Müslüman oldu. 

 Güzel Çocuklar!  
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 İşte Peygamberimizin yolu budur: Bıkmadan, 

zorluklara rağmen, tereddüt etmeden Allah’ın dinini 

anlatmak. 

 Peygamberimiz, Mekke’ye dönerken Hz. 

Cebrail(as), ona geldi ve: 

 —Ey Allah’ın Resulü, Allah, kavminin sana 

söylediklerini işitti, yaptıklarını gördü. Sana şu Dağlar 

Meleğini gönderdi. Kavmin hakkında ne dilersen bu 

meleğe emredebilirsin, dedi. 

 Dağlar Meleği: 

 —Ya Muhammed, emrine hazırım. Şu iki dağın 

müşriklerin üzerine devrilmesini istiyorsan emret. 

 Peygamberimiz: 

 —Hayır, onların ezilip yok olmalarını değil, 

Rabbimin onların soyundan O’na hiçbir şey ortak 

koşmayan ve yalnız Allah’a ibadet eden bir nesil 

meydana getirmesini istiyorum, diye karşılık verdi. 

 Güzel Çocuklar!  

 Peygamberimizin tavrı masmavi göklerdeki 

güneş gibi ortada. O, kendisine düşmanlık yapanların 

bile kötülüğünü istememekte, onların çocuklarının 

doğru yolu bulmasını istemektedir. Çünkü onun için 

önemli olan tek şey insanların Allah yoluna dönmesidir. 

İnsanlar, bu yolu bulduklarında onların kendisine 

yaptığı kötülüğü unutmaya hazırdır. Bunu güç sahibi 

olup onları cezalandırabileceği zaman göstermiştir. 

Kendisine en çok düşmanlık yapanları dilediği gibi 

cezalandırabilecekken onları affetmiştir. 

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

Uygulama 1 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun bir 

şekilde doldurunuz.  
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1. Boykot sadece Müslümanlara değil, bütün - - - - - - - 

- - uygulanmıştır. 

2. Boykot, - - - - - - - -sürmüştür. 

3. Taif’te oturan ---------kabilesi de Mekkeliler gibi 

müşrikti, putlara tapıyordu. 

4. Peygamberimiz, Taif’e- - -- -- ----------------için gitti. 

5.Ebû Talib ile Hz. Hatice annemizin vefat ettiği yıla - - 

-- - --- --- - denmiştir.  

Uygulama 2 

Aşağıdaki soruları karşılarına “Evet” veya “Hayır” diye 

yazarak cevaplayınız. 

1. Peygamberimiz boykotun sona erdiğini önceden 

haber vermiş midir? 

2. Hz. Hatice annemiz boykot devam ederken mi vefat 

etmiştir? 

3. Taifliler, Peygamberimize Haşimoğulları’ndan 

olduğu için mi kötü muamelede bulunmuşlardır? 

4. Peygamberimiz, kendisine yönelik zalimliğe rağmen 

Taif halkının helak olmasını istemiş midir? 

5. Boykot, henüz Müslüman olmayan Haşimoğulları’nı 

da kapsıyor muydu? 

Uygulama 3 

1. Müşrikler, Müslümanlara boykot uygulayarak 

aşağıdaki hangi amaca ulaşmak istiyorlardı?  

A)Müslümanların dinlerinden dönmesi 

B)Müslümanların Mekke’yi terk etmesi 

C)Müslümanların toplu hâlde ölmesi 

D)Müslümanların bir mahallede toplanması 

  

2. Aşağıdakilerden hangisi boykot antlaşmasının 

maddelerinden biri değildir? 

A) Haşimoğulları’na hiçbir şey satılmayacak. 

B)Haşimoğulları’ndan hiçbir şey satın alınmayacak. 
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C)Haşimoğulları’na kız verilmeyecek, onlardan kız 

alınmayacak. 

D)Haşimoğulları’nın Kâbe’yi ziyaret etmesine izin 

verilmeyecek. 

 

3. Taif dönüşünde Peygamberimize iman ettiği bilinen 

Addas, daha önce hangi dine mensuptu? 

A)Hıristiyanlık 

B)Yahudilik 

C)Putperestlik 

D)Mecusilik 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Taif halkıyla Mekke 

müşriklerinin ortak bir özelliği değildir? 

A)Putperest olmak 

B)Kureyş’ten olmak 

C)Peygamberimizin davetini reddetmek 

D)Peygamberimize zulmetmek 

 

5.Boykot aşağıdakilerden hangisiyle son buldu? 

A)Bir grup Mekkelinin boykotu sona erdirmek 

istemesiyle 

B)Ebû Talib’in vefat edip Ebû Cehil’in karar 

değiştirmesiyle  

C)Peygamberimizin Taif’e gitmesiyle 

D) Bazı Müslümanların Habeşistan’a hicret etmesiyle 

  

 

Bölüm 11 

1. Umut ve umutsuzluk hakkında araştırma yapınız, 

İslam’da umutsuzluğun neden kınandığını öğreniniz.  

2. Festivalin ne olduğunu ve günümüzde hangi 

amaçlarla festival düzenlendiğini öğreniniz. 

3. “Biat nedir?” sorusunu anne-babanıza yöneltiniz. 
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4. Hz. Musab(ra) hayatını hakkında bilgi toplayınız. 

5. “Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır” sözünün 

anlamı hakkında tartışınız, düşüncelerinizi 

yakınlarınızın hayatından örneklerle destekleyiniz. 

 

Kabilelere Çağrı 

Güzel Çocuklar! 

 Mü’min, bir işin doğru olduğuna ve yapılması 

gerektiğine inanıyorsa o işte başarılı oluncaya kadar 

ısrarcı olmak zorundadır. 

 Peygamberimizin çağrısı, Mekke halkı 

tarafından reddedildi, Peygamberimiz Taif’e gitti.  Taif 

halkı da Peygamberimize iman etmedi. Ama 

Peygamberimiz, umutsuzluğa kapılmadı. Rabbimizin 

kendisine verdiği görevi yerine getirmek için çalışmaya 

devam etti. 

Günümüzde değişik amaçlarla festivaller, 

fuarlar düzenlendiğini duymuşsunuzdur. Eskiden 

Mekke’de de panayırlar düzenlenirdi. Panayırlar, 

bugünkü fuarlar gibiydi. Arap yarımadasının her 

tarafından gelen tüccarlar panayırlarda mallarını 

sergileyip satarlardı. Böyle zamanlarda Mekke bir 

eğlence ve para kazanma yerine dönerdi. Ama 

Peygamberimiz, ne eğlenceyle ilgiliydi ne de ticaretle. 

Onun tek amacı, insanlara Allah’ın dinini anlatmak, 

onları içinde bulundukları kötülükten kurtarmaktı. 

İnsanlar, ona uymakta isteksiz olsa bile o bunda ısrar 

ediyordu. 

 Güzel Çocuklar! 

 Peygamberimiz Taif’ten döndüğünde Hac 

mevsimi yaklaşmıştı. Bu mevsimde Mekke’de 

panayırlar kurulurdu. Peygamberimiz, panayır yerlerine 

gitti. Çadır çadır dolaştı ve Allah’ın dinini anlattı. 

İnsanlara “Ey insanlar putlara tapmaktan vazgeçin, 



 147 

sadece Allah’a kulluk edin” dedi. Ancak bir yerde 

Allah’ın dinine çağrı yapılırsa İslam düşmanları hemen 

ondan rahatsız olurlar. Mekkeli müşrikler de onun 

çağrısından rahatsız oldular. Ona karşı nasıl bir önlem 

alacaklarını kararlaştırmak için toplandılar. Toplantıda 

uzun uzun tartıştılar, sonunda Velid b. Muğire adlı 

müşrikin önerisiyle onun peşine takılmaya ve gittiği her 

yere ondan hemen sonra gidip “ O, bir sihirbazdır; 

sakın ona inanmayın!” demeye karar verdiler. 

 Panayır yerlerinde çadırlar kurulurdu. 

Peygamberimiz, çadır çadır dolaşıyor, Rabbimizin 

çağrısını insanlara ulaştırıyordu. Müşrikler de onu takip 

ediyor, onun girdiği her çadıra girip “Sakın ona 

inanmayın, o bir sihirbazdır.” diyorlardı.  

 Bakalım, bu mücadeleyi kim kazanacak? 

İnsanlar, müşriklere mi, yoksa Peygamberimize mi 

inanacak? Kuşku yok ki ona inanan kurtulacak. Ona 

inanmayan dünyada mutsuz olacak, ahirette cehennem 

ateşinde yanacak. 

 Akabe Görüşmeleri(Mekke Döneminin 11-

12. yılları621-622M.) 

            Güzel Çocuklar! 

 Peygamberimiz, kabileler arasında dolaşırken 

Mekke’nin kuzeyinde, Mekke ile Mina arasında, Akabe 

denen tepede, altı kişilik bir gruba rastladı. Onlar 

Medineliydiler, Hazrec kabilesindendiler. 

Peygamberimiz, onlara İslam’ı anlattı ve Kur’an okudu. 

 Medine’de Arap müşriklerin yanında Yahudiler 

de yaşardı. Daha önce öğrenmiştik. Yahudiler Hz. 

Musa(as)’nın dini üzerinde olduklarını iddia 

ediyorlardı. Ama bozulmuşlardı, kutsal kitapları 

Tevrat’ı canlarının istediği gibi yorumluyorlardı. 

Müşriklerle sık sık çıkar çatışmalarına giriyor, her 

seferinde onlara “Yakında bir peygamber gelecek, biz 



 148 

onun etrafında toplanacağız ve sizi 

yeneceğiz.”diyorlardı. 

 Medineliler, Peygamberimizi dinleyince 

Yahudilerin o sözlerini hatırladılar ve onların sözünü 

ettikleri kişinin Peygamberimiz olduğuna ikna oldular, 

ona inanıp Allah’ın dinini kabul ettiler. İslam’la 

şereflenip putların kulu olmaktan kurtuldular. Yalnız 

Allah’a inanan birer özgür kişi oldular. Böylece Taif 

halkının kabul etmediği güzelliği, armağanı Medineliler 

kabul ettiler. Bakalım, kim kârlı çıkacak? Medineliler 

mi, yoksa Taif halkı mı? 

 Birinci Akabe Biatı(Mekke Döneminin 11.yılı 

-621M) 

 Güzel Çocuklar! 

 Mü’min, inandığını başkalarıyla paylaşmalı, 

onları kendi iyiliğine ortak etmelidir. Peygamberimize 

inanan altı Medineli öyle yaptı. Onlar, Medine’ye 

döndüklerinde akraba ve arkadaşlarına İslam’ı anlattılar 

ve bir sonraki yıl on iki kişi olarak Peygamberimizle 

aynı yerde buluştular. Başlarında Esad b. Zürare(ra) 

vardı.  

 Bu buluşmada Resulullahın elini tutarak ona 

biat ettiler. Biatın ne olduğunu bilir misiniz? Biat, 

kişilerin birinin emirlerine uyacaklarına söz 

vermeleridir. Medineli Müslümanlar Peygamberimize 

biat ederek o andan sonra onun emirlerine uyacaklarına 

söz vermiş oldular. Aslında hepimiz, Peygamberimize 

biat etmiş sayılırız. Çünkü biz, ona inanıyor ve onu 

kendimiz için öncü kabul ediyoruz. Bizim elimiz, 

manevi olarak onun ellerinde, gönlümüz onun gönlüyle 

beraberdir. O halde bize de Medineli Müslümanlara 

düşen görevler düşüyor. İleride bu Müslümanların 

Allah için ne yaptıklarını öğreneceğiz. Ama öncelikle 
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Peygamberimizin onlardan ne istediğini ve onların 

Peygamberimize hangi sözü verdiklerini öğrenelim: 

 Medineli Müslümanlar, Peygamberimize şu 

sözleri verdiler: 

 —Allah’a şirk koşmayacağız. 

 —Hırsızlık yapmayacağız. 

 —Kimsenin namusuna el atmayacağız. 

 —Kız çocuklarımızı öldürmeyeceğiz. 

 —Kimseye iftira atmayacağız. 

 —Allah’ın ve Peygamberinin her emrine 

uyacağız. 

Bu sözler, bizi de bağlar. Biz de onlar gibi Allah ‘ın ve 

Peygamberinin dilediği gibi bir Müslüman olmaya söz 

verelim ve sözümüzde mutlaka duralım. Bu söz 

üzerinde duran asla zarar etmez. 

 Peygamberimiz, Medineli Müslümanlarla 

birlikte Musab b. Umeyr(ra)’i de Medine’ye gönderdi. 

Musab(ra), gençti ve güzel konuşan bir sahabeydi. 

Rasulullah onu Medine halkına İslam’ı anlatmakla 

görevlendirdi. 

 Musab(ra), Medine’de ulaşabildiği herkese 

İslam’ı anlattı. İslam, Medine halkı arasında hızla 

yayıldı. Musab(ra), gelişmeleri bir bir Rasulullaha 

bildirdi. Rasulullah ondan aldığı haberleri 

Müslümanlarla paylaştı. Müslümanlar Medine’de 

olanlara çok sevindi ve o yılı “Sevinç Yılı” ilan etti. 

 Sizce Musab(ra) Medine’de nasıl başarılı oldu? 

Gelin, şu olayı birlikte okuyalım da bu konuda bir 

görüş sahibi olalım: 

 Bir gün Musab(ra) İslam’ı anlatırken 

Medinelilerden Useyd onun ve arkadaşlarının yanına 

geldi ve ona: “Amacınız nedir? Neden halkı atalarının 

dininden ayırıyorsunuz?” diyerek kavga çıkarmaya 

çalıştı. Musab, hiç öfkelenmeden, ona saldırmadan 
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“Yanımızda biraz otur. Sözümüzü dinle! Amacımızı 

anla!”dedi ve İslam’ı anlattı. Useyd, anlattıklarınız ne 

güzel! Sizin gibi olmak için ne yapabilirim? dedi ve 

Musab (ra)ın rehberliğinde Müslüman oldu. 

 Üseyd, öğrendiklerini en yakın arkadaşı Sad b. 

Muaz’la da paylaşmak istedi. Musab(ra)’a ben bir adam 

biliyorum. O Müslüman olursa bütün Medine 

Müslüman olur, dedi ve durumunu Sad’a haber verdi. 

 Sad, öfkeli bir şekilde Müslümanların yanına 

geldi. Arkadaşı Useyd’e “Sen, akrabam olmasaydın. 

Senin bu yaptığına asla katlanmazdım.”dedi. Hz. 

Musab(ra), daha önce Useyd(ra)’e davrandığı gibi ona 

da iyi davrandı ve “Öfkelenmeye gerek yok. Bizi 

dinleyin. Söylediklerimiz size uygun gelirse kabul 

edersiniz, aksi halde reddedersiniz.”dedi. Sad, 

kendisinin öfkeli tutumu karşısında bu sâkin tutumdan 

etkilendi. Hz. Musab(ra)’ı dinledi ve Müslüman oldu. 

Sad(ra), Müslüman olmakla mı yetindi? Hayır! 

Müslüman olduktan hemen sonra kendi akrabalarının 

yanına gitti. Onları İslam’a çağırdı. Akrabaları onun 

güvenilir birisi olduğunu bildiklerinden ona inandılar 

ve toplu halde Müslüman oldular. 

 Allah, ondan ve onun gibi hakkı öğrenir 

öğrenmez başkasına öğretenlerden razı olsun! İnşaallah 

biz de öğrendiklerimizi öğretenlerden oluruz.  

 İkinci Akabe Biatı(Mekke Döneminin 12.yılı- 

622M) 

 Birinci Akabe Biatı’ndan bir yıl sonra Bi’setin 

12. yılında, Medineli Müslümanlar 2’si kadın, 73’ü 

erkek olmak üzere 75 kişilik bir grup olarak Mekke’ye 

geldiler. Yine Hac dönemiydi. Onların gelişi kimsenin 

dikkatini çekmemişti. Buluşma yeri yine Akabe’ydi. 

Müslümanlar, bu işlerinin müşrikler tarafından 

duyulmasını istemiyorlardı. Bunun görüşme yerine 
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farklı zamanlarda ve ayrı ayrı geldiler. Akabe’de 

buluştular.  

 Medineli Müslümanlar, Peygamberimizin 

Mekke’den hicret etmesini ve kendi şehirlerine 

yerleşmelerini istiyorlardı. Peygamberimizin yanında 

amcası Abbas vardı. Onların çağrısını önce Abbas 

yanıtladı: 

 —Ey Hazrec ve Evs cemaati!  

 “Siz de bilirsiniz ki Hz. Muhammed(s.a.s.)in 

aramızda üstün bir yeri vardır. Biz, onu şimdiye kadar 

düşmanlarına karşı koruduk, yine de koruyacağız. Siz 

şimdi onu Medine’ye davet ediyor, orada kalmasını 

istiyorsunuz. Kendisi de böyle arzuluyor. Ancak siz 

onu düşmanlarına karşı koruyabilecekseniz size gelsin, 

düşmanlarının eline verecekseniz şimdiden ondan 

vazgeçin.” 

 Medineli Müslümanlar Abbas’ı dinlediler ve ya 

Rasulullah siz de konuşunuz, bizden Allah için almak 

istediğiniz andı alınız. Hazırız, dediler. 

 Peygamberimiz önce Kur’an okudu, ardından 

onlara: 

 —İyi gününüzde, kötü gününüzde, Allah’ın 

emirlerine uyacağınıza, hakkın yerine getirilmesi için 

hiçbir şeyden korkmayacağınıza, yurdunuza hicret 

ettiğimde beni aileleriniz ve çocuklarınız gibi 

koruyacağınıza dair sizden söz istiyorum. 

 Medineli Müslümanlar: 

- Ey Allah’ın elçisi biz buraya sana bağlılığımız 

bildirmeye geldik. Siz nasıl isterseniz biz öyle 

yapacağız. Sizi yurdumuzda çocuklarımızı, ailelerimizi 

koruduğumuz gibi koruyacağız. Senin uğruna gerekirse 

can vereceğiz. Buna karşılık bize hangi mükâfat 

verilecektir? diye sordular 

 Peygamberimiz, cevapladı: 
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 —Cennet! 

 Güzel Çocuklar! 

 İşte iyi bir Müslüman olmanın koşulu ve bunun 

karşılığı: Müslüman, Allah’ın emrini zor günde de 

kolay günde de yerine getirecektir ve İslam’ı 

düşmanlarından korumak için elinden gelen her şeyi 

yapacaktır. Bu uğurda her zorluğa katlanacaktır. Buna 

karşılık Rabbimiz ona cenneti vermektedir. Cenneti 

istememek sizce büyük bir hata değil mi?  

 Güzel Çocuklar! 

 Fark ettiniz mi bilmiyorum,  Peygamberimizle 

Medineli Müslümanların bu buluşmalarından bir sonuç 

ortaya çıkıyor: Medine’ye hicret.  

Hatırlıyor musunuz, daha Peygamberliğinin 

başlangıcında Hz. Hatice annemiz Peygamberimizi 

kendi bilge amcasına götürmüştü. Kimdi o bilge adam? 

Varaka b. Nevfel. Ne demişti? Peygamberimize bir gün 

yurdundan çıkarılacağını söylemişti. İşte o haberin 

doğrulanma zamanı gelmişti. Peygamberimiz, Allah 

yolunda yurdunu terk edecek ve Medine’ye yerleşecek. 

Ama kendisinden önce ona inanların oraya gitmesi 

gerekir. Aksi hâlde onları düşman eline bırakmış olur. 

Bunun için bu buluşmada Mekkeli Müslümanların bir 

düzen içinde Medine’ye hicreti kararlaştırıldı. 

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin  

Öğrendiklerimizi tekrarlayalım mı? 

Peygamberimiz, Taif’in çağrısını 

reddetmesinden sonra umutsuzluğa kapılmadı. 

Mekke’de kurulan panayırı fırsat bilip çadır çadır 

dolaşarak kabilelere İslam’ı anlattı. Bu çabasının 

neticesinde Rabbimizin izniyle Medine halkından altı 

kişi Müslüman oldu, Akabe’de Peygamberimize biat 

etti. Medineli Müslümanların sayısı Hz. Musab(ra)’ın 
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tebliğiyle hızla arttı. Yesribli Müslümanlar, bir sonraki 

yıl daha kalabalık bir grup olarak Peygamberimize biat 

etti.  

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

 Uygulama 1 

 Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri 

uygun bir şekilde doldurunuz. 

 1. Rabbimiz,   - - - - - - denen o zor yıldan sonra 

Müslümanların yolunu açtı, onları sevinç yılına 

kavuşturdu. 

 2. Peygamberimiz, umutla şehirlerine gittiği -- - 

- - - - - tarafından yalanlanmasına rağmen umudunu 

yitirmedi ve İslam’ı anlatmaya devam etti.  

 3. Peygamberimiz, Medinelilerin Allah’ın 

dinine hizmet etmeleri karşısında onlara -------vaat 

etmiştir.  

 4. Medineliler, Rabbimizin insanlığa yeni bir 

Peygamber göndereceğini şehirlerinde yaşayan - - - - - - 

--duymuşlardı. 

 5. Peygamberimizle ilk karşılaşmada Medineli - 

- - - - - kişi Müslüman oldu, onlar bir sonraki yıl 

Peygamberimize - - - - -kişilik bir grup olarak geri 

döndüler. 

 Uygulama 2 

 Aşağıdaki soruları karşılarına “Evet” veya 

“Hayır” yazarak cevaplayınız. 

 1. Taif halkının kötü tutumu Peygamberimizin 

umutsuzluğa sürüklenmesine neden olmuş mudur? 

 2. Medineliler, Peygamberimizle karşılaşmadan 

önce Mekkeliler gibi putlara mı tapıyorlardı? 

 3. Medineliler, 2. Akabe Biatı’nda mı 

Peygamberimizi kendi şehirlerine davet etmişlerdir? 
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 4. İlk Medineliler, Mekke’deyken Hz. 

Musab(ra)’ın kendilerine İslam’ı anlatmasıyla mı 

Müslüman olmuşlardır? 

 5. Peygamberimiz, Medinelilerle Taif’e 

gitmeden önce mi görüştü? 

 Uygulama 3 

 1. Peygamberimize İkinci Akabe Biatı’nda eşlik 

eden amcası aşağıdakilerden hangisidir? 

    A)Hz. Hamza(ra) 

 B)Ebû Talib 

 C)Hz. Abbas(ra) 

 D)Hz. Zübeyr(ra)  

 2. Peygamberimizin Medine halkını İslam’a 

davet etmek üzere Medine’ye gönderdiği ilk sahabe 

kimdir? 

 A)Hz. Ömer(ra) 

 B)Hz. Musab(ra) 

 C)Hz. Hamza(ra) 

 D)Hz. Ebû Bekir(ra) 

 3. Peygamberimiz Akabe’de aşağıdakilerden 

hangisinin işaretlerini vermiştir? 

 A)Medine’ye hicreti 

 B)Mekke’nin fethini 

 C)Mekkelilerin Müslüman olacağını 

 D)Yahudilerin Medine’yi terk edeceğini 

 4. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin 

Akabe’de Medine halkının yapmasını istediklerinden 

değildir? 

A)Allah’a şirk koşmamak 

 B)Hırsızlık yapmamak 

 C)Kız çocuklarını öldürmemek 

 D)Yahudileri Medine’den çıkarmak 
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 5. Medine’den yaşayan iki Arap kabilesinin adı 

aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? 

 A)Beni Kureyza ve Beni Nadir 

 B)Beni Kaynuka ve Sakif 

 C)Beni Nadir ve Evs 

 D)Evs ve Hazreç 

  

Bölüm 12 

 1. Müslümanların ilk kıblesinin neresi olduğunu 

ve bugün ne durumda olduğuna araştırınız. 

 2. Mucize hakkında bilgi toplayınız. 

 3. Miraç Kandili hakkında bir araştırma yapınız.  

 4. Kudüs’ü haritada bulunuz ve Mekke ile 

Kudüs arasındaki uzaklığı öğreniniz.  

 5. “Namaz Müminin miracıdır.” hadisinin 

anlamını anne babanıza sorunuz.  

 

 

 İsra Ve Mirac Mücizesi(Mekke Döneminin 

11.yılı- 621M.) 

 Güzel Çocuklar! 

 Her yıl Ramazan ayına yaklaşık bir ay kala 

Mirac Gecesi’ni kutluyoruz. Yani o gece ilk vakitte 

camilere gidiyor, namaz kılıyor, vaaz dinliyoruz, sonra 

da uyanık kalmaya çalışıp vaktimizi ibadetle 

geçiriyoruz. Siz de bilirsiniz ki bu kutlamalar gereksiz 

değildir. Her biri bir amaca yöneliktir. Hiç merak etiniz 

mi biz neden Mirac Kandili’nde kutlama yapıyoruz. 

Neden özellikle bu gece bir araya geliyor, dualar 

yapıyoruz. Bu gecede ne olmuş? Hem neden gündüzü 

değil de geceyi kutluyoruz? “İsra” nedir, “Mirac” 

nedir? 

 “İsra” gece yolculuğu demektir. “Mirac” ise 

yükseliş anlamına gelir. Biz Mirac Gecesi’nde bir gece 
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yolculuğuyla bir yükselişi kutluyoruz. Ama hangi 

yolculuğu, hangi yükselişi ve neden? 

 Güzel Çocuklar! 

 Bi’setin yani Peygamberimizin peygamber 

oluşunun 11’inci yılında( 621’de)  bir gece 

Peygamberimize her zamanki konuğu Hz. Cebrail(as) 

geldi. Bu sefer yanında  “Burak” denen bir binek vardı. 

O binek Peygamberimiz için getirilmişti. 

Peygamberimiz, Burak’a bindi, Burak insanın 

anlayamayacağı kadar yüksek ama selametli bir hızla 

Kudüs’e, Mescid- i Aksa’ya uçtu. Peygamberimiz, 

orada namaz kıldı. Sonra göklere yükseldi. 

 Güzel Çocuklar! 

 Rabbimiz, Kuran’ımızda bu olayı şöyle 

anlatmıştır: “Kulu Muhammed’i bir gece Mescid- i 

Haram’dan kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek 

için, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya 

götüren Allah’ın şanı ne yücedir. Doğrusu O işitir ve 

görür.(İsra Suresi 1)” 

 Mescid-i Haram, Kâbe’dir. O her tür günahın 

yasaklandığı secde yeridir, namaz yeridir, ibadet 

yeridir. Ya Allah tarafından kutsanmış olan Mescid- i 

Aksa neresidir, nerededir? Mescid-i Aksa, 

Müslümanların ilk kıblesidir, Kudüs’tedir. 

Müslümanlar, Mekke Devrinde ve Medine Devrinin ilk 

yıllarında oraya yönelerek namaz kılarlardı.  

 Güzel Çocuklar! 

 Eminim ki şu anda Kâbe’yi merak ediyorsunuz, 

görmek istiyorsunuz. İmkânlarınız olunca göreceksiniz. 

Ama ya Mescid-i Aksa? Onu görmek isteseniz de 

göremezsiniz. Neden? Çünkü Mescid-i Aksa’mız 

esirdir. Kudüs’ümüzle beraber Yahudi işgali altındadır. 

Orada İsrail vardır. İsrail, onu serbestçe ziyaret 

etmemize izin vermemektedir. Bizim oraya gidip 
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Peygamberimizin yaşadıklarına tanıklık etmemizi 

engellemektedir. İnşallah bir gün onu oradan kovar ve 

Mescid-i Aksa’mıza özgürce gideriz.  

 Güzel Çocuklar! 

 Peygamberimiz, göklerde ilkin kendisinden 

önceki peygamberlerle görüştü: Hz. Adem, Hz. Yahya, 

Hz. İsa, Hz. Yusuf, Hz. İdris, Hz. Harun, Hz. Musa, Hz. 

İbrahim(as)… 

Peygamberimiz, onlara selam verdi. Onlar da “Hoş 

geldin ey kardeşimiz!”diyerek onu karşıladılar. 

 Peygamberimiz, göklerde peygamberlerin 

bulunduğu yerden daha da yükseldi. Bir noktadan sonra 

yol arkadaşı Cebrail(as), “Ben, buradan daha yukarısına 

çıkamam.”dedi. Peygamberimiz, bundan sonra tek 

başına yükseldi ve Rabbimizin huzuruna çıktı. Bu 

huzur anında ona şu üç şey verildi: 

Beş vakit namaz farz kılındı. 

Bakara Suresi’nin son iki ayeti(Amene’r-rasulü…) 

vahyedildi. 

Ümmetinden şirk koşmayanların cennete girecekleri 

müjdesi verildi. 

  

  Rabbimizin Mirac’ta Peygamberimiz Aracılığıyla 

Bize Bildirdiği Hükümler 

 Bu hükümler, bizlere İsra Suresi’de 

bildirilmiştir. Haydi, onları birlikte okuyalım, Rabbimiz 

bu önemli olayda bizden ne istemiş, öğrenelim:  

  “Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi 

ve ana babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan 

biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf 

bile deme! Onları azarlama! İkisine de gönül alıcı 

güzel sözler söyle.  

  Onlara merhametle ve alçakgönüllülükle kol 

kanat ger. "Rabbim! Onlar nasıl küçüklükte beni 
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şefkatle eğitip yetiştirdilerse şimdi sen de onlara 

merhamet göster" diyerek dua et.  

  Rabbiniz kalplerinizdekini en iyi bilendir. 

Eğer iyi olursanız bilesiniz ki Allah kendisine 

yönelenleri bağışlayıcıdır.  

  Akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. 

Gereksiz yere de saçıp savurma! 

   Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. 

Şeytan da Rabbine karşı çok nankördür. Eğer sen 

kendin dahi Rabbinden umduğun bir lütfü 

beklemek durumunda olduğun için onlara ilgi 

gösteremiyorsan, hiç değilse kendilerine rahatlatıcı 

bir söz söyle! 

   Eli sıkı olma, ölçüsüzce eli açık da olma; 

sonra kınanacak, kendi kendine hayıflanacak 

duruma düşersin!  

  Rabbin rızkı dilediğine bol bol verir de kısar 

da. Şüphesiz ki O, kullarından haberdardır, onları 

görmektedir.  

 Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına 

kıymayın! Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. 

Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. 

   Zinaya yaklaşmayın! Çünkü o hayâsızlıktır, 

çok kötü bir yoldur. 

  Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın 

dokunulmaz kıldığı cana kıymayın. Bir kimse 

haksızlıkla öldürülürse velisine yetki verdik; ancak 

o da kısas yoluyla öldürmede sınırı aşmamalıdır; 

çünkü o, yeterince yardıma mazhar olmuştur.  

  Rüşdüne erinceye kadar yetimin malına, 

güzel bir niyetle olmadıkça yaklaşmayın. Ahde vefa 

gösterin; çünkü ahid sorumluluk doğurur.  
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  Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru 

terazi ile tartın. Bu hem daha iyidir hem de sonucu 

daha güzeldir.  

  Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına 

düşme! Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi 

ondan sorumludur.  

 Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma! Ne yeri 

yarabilir ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin. 

  Bütün bunların kötülüğü, Rabbinin katında 

sevimsiz olmasıdır.  

  İşte bunlar, Rabbinin sana vahyettiği 

hikmetlerdir. Allah'tan başka ilah tanıma; sonra 

kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. 

(İsra 23–39)” 

 Bu hükümleri tekrarlayalım mı? 

 Sadece Allah’a kulluk edeceğiz. 

 Anne ve babamıza saygı göstereceğiz. 

 Akrabalarımıza, yoksullara, yolda kalmışlara 

yardımcı olacağız. 

 Savurgan olmayacağız. 

 Cimri olmayacağız. 

 İnsanlara hak ettiklerinden daha fazlasını 

vermeyeceğiz. 

 Rabbimizin herkesin rızkını verdiğini bileceğiz. 

 Haksız yere cana kıymayacağız. 

 Yetimlere iyi davranacağız, onların haklarını 

koruyacağız. 

 Alışverişte dürüst olacağız.  

 Dedikodu yapmayacağız. 

 Kibirli olmayacağız. 

 Rabbimizin emirlerine uymayanların sonunun 

cehennem olduğunu bileceğiz. 

 Mirac Mucizesine Karşı Müşriklerin Tutumu 

 Güzel Çocuklar! 
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Bazı insanlar vardır, sadece gözleriyle 

gördüklerine inanırlar. Onların akılları gelişmemiştir.  

Gelişmiş bir akıl, gözün görmediğini de kavrayarak 

anlar ve inanır. Biz, “gaybe” inanırız. Gaybe iman, beş 

duyu organımızla seçemediğimiz, ancak aklın varlığını 

kabul ettiklerine inanmak demektir. Yerin ve göğün, 

kendiliğinden oluşmadığına, her şeyin bir yaratıcısının 

olduğuna aklımızı kullanarak inanırız. Sizce yeri ve 

göğü yaratma gücüne sahip bir Rab için bir kulunu 

göğe yükseltmek imkânsız mıdır, zor mudur?  

 Bazı insanlar da vardır ki onlar, kör bir inada 

kapılmışlardır.  Bazı gerçeklere inansalar da inanmamış 

gibi yaparlar ve başkalarının da kendileri gibi 

davranmaları için çaba gösterirler. Onların tavrı en kötü 

tavırdır! 

 Güzel Çocuklar! 

 Peygamberimiz, Mirac Gecesi’nin sabahında 

Rabbimizin kendisine verdiği Mirac mucizesini ilan 

etti. Müslümanlar, ona inandılar; onu tebrik ettiler. 

Onun sevincini paylaşıp birbirlerine anlattılar. Ama 

müşrikler, her zaman yaptıkları gibi davrandılar. Önce 

Peygamberimizi sorguladılar. Ona Kudüs ile ilgili 

sorular sordular. Mescid-i Aksa’nın kaç kapısı, kaç 

penceresi var? dediler. Sonra her zamanki gibi inkâr 

ettiler. Peygamberimiz, o büyük yolculukta bunlara hiç 

dikkat etmemişti. Çünkü onun yolculuğu bir tarihi eser 

gezisi değil, Rabbimizle buluşma, O’nun emirlerini 

alma yolculuğuydu. Ama Rabbimizin yardımı kendisini 

seven kulları için her zaman hazırdır. Rabbimiz, 

Peygamberimize yardım etti, onu yüceltti, düşmanlarını 

ise güç durumda bıraktı. Peygamberimiz, bu olayı şöyle 

anlatıyor: 

 “Kureyş bana gittiğim yerlerle ilgili, özellikle 

Mescid-i Aksa ile ilgili öyle sorular sordular ki İsra 
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Gecesi onlara hiç dikkat etmemiştim. Ama Allah, 

benimle Mescid-i Aksa arasındaki mesafeyi kaldırdı. 

Ne sordularsa oraya bakarak cevap verdim.” 

 Güzel Çocuklar! 

 Rabbimiz, Mescid-i Aksa’yı Peygamberimizin 

gözleri önüne getirmiş, Peygamberimiz, önündeki 

tabloya bakarak onların her sorusunu doğru 

cevaplamıştı. Müşrikler, Peygamberimizin daha önce 

Mescid-i Aksa’yı hiç görmediğini biliyorlardı. Bu 

durumda hemen ona inanıp Müslüman olmaları 

gerekiyordu. Ama onlar, bu soruları Müslüman olup 

olmamak için sormuyorlardı. Onların amacı 

Peygamberimizi güç durumda bırakmaktı. 

Peygamberimizin soruları doğru cevaplamasına 

üzüldüler, kısa bir şaşkınlık geçirdiler. Sonra yeniden 

düşmanlıklarına devam etme kararı aldılar. Hemen Hz. 

Ebû Bekir(ra)’e gittiler. Ona “Senin arkadaşın,  bir 

gecede Kudüs’e gidip geldiğini, hatta göğe yükseldiğini 

iddia ediyor. Buna da mı inanacaksın?”dediler.  

 Hz. Ebû Bekir(ra), hiç tereddüt etmeden “O 

söylemişse doğrudur. Ben, ona her gün göklerden vahiy 

geldiğine inanıyorum. Onun göklere yükselebileceğine 

neden inanmayayım ki?”dedi.  

 Hz. Ebû Bekir(ra), müşrikleri kızdırdı, Allah’ın 

Peygamberini sevindirdi. O gün Hz. Ebû Bekir(ra)’e 

doğrulayan kişi anlamında “Sıddık” unvanı verildi. 

 Allah ondan razı olsun, bizi de onun gibi 

doğruluktan yana olanlardan yapsın. Cennette ona 

komşu olalım.  

 Öğrendiklerimizi tekrarlayalım mı? 

  Peygamberimiz, bir gece Hz. Cebrail(as)’in 

rehberliğinde Mekke’den Kudüs’e yolculuk yaptı. 

Oradan göklere yükselerek Rabbimizin huzuruna çıktı. 

Biz, bu yolculuk ve yükselişe “İsra ve Mirac” diyoruz.  
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 Mirac Gecesi dediğimiz geceyi bu büyük olayın 

hikmetini kavramak için kutluyoruz. 

  Haydi, hep beraber söyleyelim! 

 Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

 Uygulama 1 

 Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri 

doldurunuz. 

 1. İsra------ anlamına gelir. 

 2. Miraç, Peygamberimizin - - - - - - - -  ile 

buluşmasıdır.  

 3. Peygamberimiz, Mirac Gecesi’nde 

Mekke’den - - - - -- - - - kadar yol almış, oradan da 

göklere yükselmiştir. 

 4. Peygamberimiz, - - - - - - adlı bineğin 

üzerinde Kudüs’e gitmiştir. 

 5. İsra’da Peygamberimize eşlik eden melek - - -

- - - ‘dir.  

 

 Uygulama 2 

 Aşağıdaki soruları karşılarına “Evet” veya 

“Hayır” yazarak cevaplayınız. 

 1. Mirac olayı, Peygamberimizin ilk vahyi 

almasından 11 yıl sonra mı gerçekleşmiştir? 

2. Hz. Ebubekir(ra) “Sıddık” unvanını Mirac 

olayından sonra mı almıştır? 

3. Mescid-i Aksa, bugün Ürdün sınırları içinde 

midir? 

 4. Peygamberimiz, Mirac olayını müşriklerden 

gizlemiş midir? 

 5. Müşrikler, Peygamberimizin daha önce 

Mescid-i Aksa’yı gördüğünü iddia etmişler midir? 

 Uygulama 3 
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 1. Aşağıdakilerden hangisi Mirac olayında 

gerçekleşenlerden değildir? 

 A)Peygamberimizin kendisinden önceki 

peygamberlerle buluşması 

 B) Bakara Süresi’nin son iki ayetinin nazil 

olması 

 C)Namazın beş vakit olarak tayin edilmesi 

 D) Zekâtın zengin Müslümanlara farz kılınması 

  

 2. Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin Mirac 

olayından sonra yaptıklarından değildir? 

 A)Peygamberimize Mescid-i Aksa’yı sormaları 

B)Peygamberimize sordukları soruların 

cevaplarını almalarına rağmen onu inkâr 

etmeleri 

 C) Olay hakkında Kudüs’teki dostlarından bilgi 

almaya çalışmaları 

 D)Hz. Ebû Bekir(ra)’e giderek onun imanını 

sarsmaya çalışmaları  

  

 3. Aşağıdakilerden hangisi İsra Süresi’nde 

belirtilen emirlerden değildir? 

 A) Sözünüzden caymayın! 

 B)Hacca gidin! 

 C)Yetime haksızlık etmeyin! 

 D)Tartıya hile karıştırmayın! 

  

 4. İsra ve Mirac olayı aşağıdakilerden hangisiyle 

açıklanır? 

 A)Mucize 

 B) Keramet 

 C)Hız 

 D)Teknoloji 
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 5. “Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma!” ayet-i 

kerimesiyle Rabbimiz, aşağıdakilerden hangisini 

yasaklamaktadır? 

 A)Yalanı 

 B)Kibri 

 C)Cimriliği 

 D)Dedikoduyu 

  

BÖLÜM 13 

1. İnsanların günümüzde hangi nedenlerden 

dolayı göç ettiklerini araştırınız.   

2. Mekke ile Medine arasında yolculuğun 

zorluklarını Hacca giden bir yakınınıza sorunuz. 

3. Medine’nin İslamiyet öncesi durumu 

hakkında bir araştırma yapınız. 

4. Emaneti korumanın önemi hakkında bilgi 

toplayınız.  

5. Caminin İslam toplumu için önemini 

araştırınız.  

 

Medine’ye Hicret 

 Güzel Çocuklar! 

 Hani Hz. Hatice(ra) annemizin amcası Varaka b. 

Nevfel, Peygamberimize “Keşke seni yurdundan 

çıkardıklarında yanında olsaydım” demişti. Ona daha 

önceki peygamberler hakkında edindiği bilgilerden yola 

çıkarak memleketinden, çok sevdiği Mekke’den 

çıkarılacağını haber vermişti. İşte o gün gelmişti.  

 Peygamberimiz, Mekke’de yapabileceğini 

yapmıştı. Artık yapacağı bir şey yoktu.  Müşriklerin 

olağanüstü önlemleri İslam’ın daha fazla yayılmasını 

engelliyordu. Ama bir yerde bir şey yapamamak, hiçbir 

yerde bir şey yapamamak anlamına gelmez. Yeter ki 

Rabbinden umudunu kesmeden çalışmaya devam etsin! 
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  Medine, Peygamberimizi bekliyordu. Medineli 

Müslümanlar: “Ey Allah’ın Rasülü bize gel! Hepimiz, 

sizin yolunuzu gözlüyoruz.”diyorlardı. Onların çağrısı 

karşılıksız bırakılamazdı. Çünkü kim Allah’ın dinine 

hizmet etmek isterse Allah onun yolunu açar. 

Medineliler, Allah’ın dinine hizmet etmek istiyorlardı. 

Allah, onların yolunu onlara kendi sevgili 

Peygamberini göndererek açacaktı. Mekkeliler, 

Allah’ın dinine düşmanlık ediyorlardı. Allah kendi 

Peygamberini onlara bırakmayacaktı.  

 Mekke inkâr etti, Taif inkâr etti, Medine 

kendine çağırdı. Bakalım ileride kim kârlı çıkacak? 

Kim kaybedecek? 

 Güzel Çocuklar! 

 Peygamberimiz, önce sahabelerine hicret izni 

verdi. Müslümanlar, bu izin üzerine hicret hazırlığına 

başladılar. Ancak müşrikler, bu hazırlığı haber aldılar 

ve engellemeye çalıştılar. Çünkü onlar, Müslümanların 

Medine’de güçlenmelerinden ve kendilerine 

saldırmalarından korkuyorlardı. 

 Müslümanlar, Mekke’den tek tek veya küçük 

gruplar hâlinde gizlice hicret ettiler. İlk hicret eden Ebû 

Seleme adlı sahabeydi. 

 Bir gün hicret sırası Hz. Ömer(ra)’e geldi. Hz. 

Ömer(ra), bütün Müslümanlardan farklı olarak kılıcını 

kuşandı, Kâbe’ye doğru ağır adımlarla yürüdü. 

Müşriklerin şaşkın bakışları altında Kâbe’nin bahçesine 

girdi. Müşriklere “Hey Allah’ın düşmanları, ben 

Medine yolcusuyum, haydi beni engelleyin!”diyerek 

meydan okudu. Kâbe’yi ziyaret etti. Ardından bir daha 

müşriklere dönerek “İşte ben Medine’ye gidiyorum. 

Analarını ağlatmak, kadınlarını dul, çocuklarını yetim 

bırakmak isteyenler peşime düşsün!”dedi. Müşrikler, 

ona şaşkın şaşkın baktı. Hz. Ömer(ra), onların gözleri 
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önünde ağır adımlarla Kâbe’den ayrılarak Medine 

yoluna doğru hareket etti. Hiçbir müşrik, peşine düşüp 

onu engelleme cesaretinde bulunamadı. 

 Güzel Çocuklar! 

 Bilmem, hatırlıyor musunuz? Hz. Ömer 

efendimiz(ra), Müslüman olurken de kendini gizleme 

ihtiyacı hissetmemiş, hatta diğer Müslümanlar da onun 

Müslüman oluşuyla Kâbe’yi topluca ve açıkça ziyaret 

etmişlerdi. Allah, ondan razı olsun ve bizi de onun gibi 

cesur Müslümanlardan kılsın! Amin! 

Peygamberimizin Hicreti(12 Rebiülevvel Mekke 

Döneminin 13.yılı-23 Eylül 622) 

 

 Bütün Müslümanlar, hicret etmişlerdi. Geriye 

sadece üç kişi kalmıştı: Peygamberimiz, onun değerli 

arkadaşı Hz. Ebû Bekir(ra) ve onun en sevdiği genç ve 

amcasının oğlu Hz. Ali(ra).  

 Bir gün Hz. Ebû Bekir(ra), Peygamberimize 

gelerek ondan hicret için izin istedi. Peygamberimiz, 

ona “Acele etme Allah, sana hayırlı bir arkadaş 

verecek” diyerek onun hicretini geciktirdi ve kendisi de 

hicret hazırlığına başladı. Ancak Peygamberimizin 

hicret hazırlığı, düşman tarafından haber alındı. Bu, 

onlar için korkunç bir durumdu. Peygamberimiz, 

Medine’de boş durmayacak, Allah’ın dinini mutlaka 

yayacak ve bir gün Mekke’yi ele geçirmek isteyecekti. 

Müşrikler, hemen meclislerini topladılar. O meclisin 

adını hatırlıyor musunuz: Darünnedve. Başkanları, yine 

Ebû Cehil’di. 

 Müşrik liderleri, Peygamberimizi engellemek 

için değişik teklifler öne sürdüler. Üç teklif öne çıktı: 

 -Ömür boyu hapis, ıssız bir çöle sürülme, 

öldürülme. 
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  İlk iki teklif tartışılıp reddedildi. Üçüncü teklif 

Ebû Cehil’indi, kabul edildi. Ancak müşrikler bunda da 

tereddüt ettiler. Çünkü onlar, Peygamberimizin canına 

kıyarlarsa Müslümanların onların sağ 

bırakmayacaklarını biliyorlardı. Müşrikler, canlarını 

çok seviyorlardı, onlardan hiçbiri Peygamberimizin 

canına kıyma görevini tek başına üstlenmek istemedi. 

Bunun üzerine Ebû Cehil “Her aileden bir kişi seçelim, 

onlar Muhammed’i topluca öldürsünler. Müslümanların 

hepimizi öldürmeye gücü yetmez ya!”dedi. Bu teklif 

müşriklerin çok hoşuna gitti.    

 Güzel Çocuklar! 

 Allah, Müslümanların yardımcısıdır. Hz. 

Cebrail (as) Rabbimizin emriyle, müşriklerin planlarını 

Peygamberimize bildirdi. Ona “Bu gece, her zaman 

yattığın yatakta uyumayacaksın. Evini terk 

edeceksin.”dedi. Peygamberimiz, Hz. Ali(ra)’yi çağırdı, 

ona “Ben, Medine’ye gidiyorum. Sen, bu gece benim 

yatağımda yat, hırkamı üstüne ört. Müşrikler beni 

yatıyor sansınlar, onlara bir şey sezdirme. Sabahleyin 

şu emanetleri sahiplerine ver. Ondan sonra hemen sen 

de gel!”dedi. 

 Güzel Çocuklar! 

 Dikkat edin, Peygamberimiz düşmanı onun 

canına kast etmiş; o, kendisindeki emanetleri 

düşünüyor. “Bu durumda emanet mi düşünülür?” 

demiyor. O el-emindir, yani güvenilir kişidir, bizim de 

güvenilir olmamızı, emanete ihanet etmememizi istiyor. 

Biz, onun ümmetindeniz, onun yolundayız, o hâlde 

onun emrine uyacağız, emaneti mutlaka sahibine 

vereceğiz.  

 Hz. Ali(ra), Peygamberimizin isteğini 

tereddütsüz kabul etti; o, müşriklerin kendisini 

öldürebileceklerini biliyordu. Ama “Her şeyim sana 
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feda olsun, ey Allah’ın Rasulü!”diyenlerdendi. O, 

Peygamberimizin canını kendi canından daha çok 

önemsiyordu. Bunun için, Resulullahın yerine ölüm 

döşeğine yattı. Peygamberimizin hırkasını başına çekip 

uyudu. 

 Mekke’nin seçme canileri Peygamberimizin 

evinin etrafını sarmıştı. Onun dışarı çıkmasını 

sabırsızlıkla bekliyorlardı. Dışarı çıkar çıkmaz ona 

saldıracak ve onu kimin son darbeyi vurduğunun belli 

olmayacağı bir şekilde öldüreceklerdi. Planlarının 

başarıya ulaşacağından emindiler. Çünkü Allah’ın 

haberdar olduğundan habersizdiler.  

 Peygamberimiz, gecenin bir vakti evinden çıktı, 

yerden biraz toprak aldı ve Yasin Suresi’nin şu 

ayetlerini okuyarak onların üzerine savurdu: “Biz, 

onların önlerine ve arkalarına birer sed çektik, böylece 

gözlerini perdeledik. Onlar, elbette artık görmezler.” 

(Yasin 9) 

 Peygamberimiz, müşriklerin gözleri önünde 

evinden çıktı, ama onlar Peygamberimizi görmediler. 

Peygamberimizin savurduğu toprak gözlerine girdi ve 

onların kendisini görmelerini engelledi. Sabah vakti 

yaklaşırken müşrikler durumdan kuşkulandılar. 

Peygamberimizin evini girdiler. Onun yatağının dolu 

olduğunu görünce sevindiler. Yatağa doğru hücum 

ettiler. Ancak Hz. Ali, her şeyin farkındaydı, başını 

hırkanın altından çıkarıp “Ne yapmaya 

çalışıyorsunuz?” diye seslendi, müşrikler, büyük bir 

hayal kırıklığına uğradı.  

 Durum onlar açısından açıktı, Peygamberimiz 

Mekke’den ayrılmıştı. Onu hemen bulmalı ve 

öldürmeliydiler. Ancak bulamayacaklardı, çünkü Allah 

ona her an yardım ediyordu. Hz. İbrahim(as) babamızı 

ateşten, Hz. Yusuf(as)’u kuyudan, Hz. Musa(as)’yı 
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Firavun’un şerrinden koruyan Allah, onu elbette 

düşmanlarının şerrinden koruyacaktı. 

 Güzel Çocuklar! 

 Medine, Mekke’nin kuzeyindedir, 

Peygamberimizin Medine’ye gitmek için Mekke’nin 

kuzeyine doğru yol alması gerekiyordu. Ancak o, 

düşmanını şaşırtmak ve yormak istedi, Mekke’nin 

güneyine doğru hareket etti. Cani müşrikler, onu 

Mekke’nin kuzeyinde arayıp zaman kaybettiler ve çoğu 

umutsuzca geri döndü.  

 Peygamberimizin Hz. Ebû Bekir(ra)’le 

Birlikte Sevr Mağarası’nda Gizlenmesi   

  Peygamberimiz, düşmanın takibini boşa 

çıkarmak için Mekke’nin güneyindeki Sevr Dağı’na 

çıkmayı ve bir süre orada bir mağarada kalmayı uygun 

gördü. Ancak müşrikler, onu aramadık yer, sormadık 

kişi bırakmadılar. Peygamberimizin Hz. Ebû 

Bekir(ra)’le birlikte bulunduğu mağaranın kapısına 

geldiler. Onların arasında uzman iz sürücüler vardı. 

Onları oraya kadar getiren o iz sürücülerdi. Ancak 

gördükleri şaşırtıcıydı. Çünkü Peygamberimiz ve 

sevgili arkadaşı mağaraya girdikten sonra bir örümcek 

gelip mağaranın kapısında ağ örmüştü. Bir güvercin de 

mağaranın kapısına yumurtasını bırakmıştı. 

 Müşriklerin ayak sesleri içeriden duyuluyordu. 

Hz. Ebû Bekir(ra), Peygamberimiz için kaygılandı. 

“Bizi görecekler ey Allah’ın Rasulü!”dedi. 

Peygamberimiz, ona gülümseyerek “Kaygılanma, ey 

Ebû Bekir Allah bizimle beraberdir!”diyerek onu 

sakinleştirdi.  

 Müşriklerden biri mağaraya girip bakalım, dedi. 

Ancak aralarından bir yaşlı: “Sen, aklını mı yitirdin, 

mağaraya bakıp da ne yapacaksın? Baksana 

Muhammed doğmadan orada örümcekler ağ örmüş, 
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kuşlar yuva yapmış.”diyerek onları vazgeçirdi. 

Müşrikler, umutsuzluk içinde orayı terk etti. 

 Allah, bir kez daha kendisine güvenenlerin 

güvenini boşa çıkarmamış, onlara yardım etmişti.  

 Peygamberimiz ve sevgili arkadaşı orada üç gün 

kaldı. Bu süre içinde Hz. Ebû Bekir(ra)’in sürüsünü 

güden çoban, koyunlarını mağaraya yakın yerlerde 

otlattı. Hz. Ebû Bekir(ra)’in oğlu Abdullah, her gün 

onları mağarada ziyaret etti ve onları Mekke’deki 

gelişmelerden haberdar etti. Onun kardeşi Esma da 

onlar yemek götürdü. 

 Üç gün sonra düşman takibi azalmış gibiydi. Bu 

sırada Peygamberimiz ve arkadaşı için deve temin 

edildi. Onlar mağaradan ayrılıp yolculuklarını geri 

kalan kısmını deve üzerinde sürdürdüler. 

 Bir Mucize Daha 

 Çöl adeta kavruluyordu. Peygamberimiz ve 

arkadaşı düşman takibini ve sıcağı dikkate alarak gece 

yol alıyor, gündüz dinleniyorlardı. Bunun için 

yolculukları ağır ilerliyordu. Bunu tahmin eden 

düşman, yeniden umutlandı. Ebû Cehil, Mekke 

sokaklarında “Kim Muhammed’i öldürürse ona yüz 

deve ve yüz altın vereceğim.”diye ilan verdi. Bu ilan 

para peşindeki pek çok can düşmanını heveslendirdi. 

Onlardan biri de Süraka adında bir adamdı. Süraka, 

Mekke’nin civarında adı en çok duyulan iz sürücüydü. 

Ebû Cehil’in ilanı onun aklını başından aldı. Hemen 

hazırlığını yaptı. Ardından Ebû Cehil’in yanına gitti. 

Ona “Ey Ebû Cehil, ben, mutlaka Muhammed’i 

yakalayıp öldüreceğim. Fakat o zaman siz sözünüzde 

duracak mısınız?”dedi. Ebû Cehil, sözünü bir daha 

tekrarladı. 
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 Süraka, zenginlik hayallerini kura kura çölde 

yol aldı. Çölün her tür koşuluna alışmış atıyla kısa 

sürede Peygamberimize ve onun arkadaşına yaklaştı. 

 Hz. Ebû Bekir(ra), arkalarında silahlı bir atlının 

geldiğini fark eder etmez Peygamberimize bilgi verdi. 

Peygamberimiz, ona “Kaygılanma Ey Ebû Bekir, Allah 

bizimle beraberdir.”dedi. Süraka kendisinin fark 

edildiğini anlayınca “Ey Muhammed, elbette seni 

yakalayacağım, seni elimden kim kurtarır!”diye 

bağırdı. Peygamberimiz, ona “Allah!”diye cevap verdi. 

Süraka onlara saldırmaya hazırlanacağı sırada atının 

ayağı kuma batmaya başladı. Süraka, korktu. 

“Kurtulmam için dua et, Ey Muhammed!”diye bağırdı. 

 Peygamberimiz, merhamet sahibiydi,  o en azılı 

düşmanlarını bile bağışlardı. Süraka için de aynı şeyi 

yaptı. Süraka da onlara yardım etmeye ve peşlerinden 

gelenleri geri çevirmeye söz verdi. 

  Süraka, geri döndü ve karşılaştığı her Mekkeliye 

geri dönün, bu yolda kimse yok. Boşuna yorulmayın, 

dedi. Onun yeteneğine güvenen takipçiler onu 

dinlediler ve geri döndüler. 

 Güzel Çocuklar! 

 Bazı insanlar için dünyada değerli tek şey para 

ve maldır; onlar, adeta paraya tapıyorlar. Süraka da 

onlardandı. O, Peygamberimiz gibi değerli bir insanı 

mal ve para uğruna öldürmeyi göze alacak kadar 

kötüydü; ancak Peygamberimizin merhameti onu yola 

getirdi ve onun hak uğruna çalışmasını sağladı. 

  Medine’ye Varış 

 Peygamberimiz, Allah’ın yardımı sayesinde 

sekiz günlük bir yolculuğun ardından 12 Rebîülevvel 

(23 Eylül 622) Pazartesi Medine yakınındaki Kuba’ya 

vardı. Kubalılar onu sevinçle karşıladı ve onun bir süre 
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köylerinde kalmasını istedi. Peygamberimiz, bu isteği 

kabul etti ve bu köyde on dört gün kaldı. 

 Güzel Çocuklar! 

 Her dinin ibadet yeri vardır. İslam’ın ibadet yeri 

de camilerdir. Müslümanlar, Allah’ın emrettiği ve 

Peygamberimizin tavsiye ettiği vakitlerde camilerde bir 

araya gelir, Allah’ın buyruklarını yerine getirirler. 

Camiler, yalnız bir ibadet yeri değil, aynı zamanda 

Müslümanların her tür toplantılarını yaptıkları bir tür 

mahalle veya şehir meclisleridir. Bir yerde 

Müslümanların var olduğunun en önemli 

işaretlerindendir. Bilmem, ilk caminin nerede 

yapıldığını merak ettiniz mi? 

 Güzel Çocuklar! 

 Peygamberimiz, ilk mescidi Kuba’da yaptırdı, 

orada namaz kıldı ve orada Müslümanlara dinlerini 

anlattı. 

 Hz. Ali(ra), Mekkelilerin emanetlerini onlara 

vermiş, Peygamberimizin kendisine emrettiklerini 

yerine getirmiş, ardından Medine yoluna çıkmış ve 

Peygamberimiz Kuba’dayken ona yetişmişti. Hz. 

Ali(ra) gencecikti, çöllerde yürümekten üstü başı toz 

olmuş ve kızgın kumlar üzerinde ayakları şişmişti. 

Peygamberimiz, onu o hâlde görünce üzüldü, onu 

gözyaşları içinde kucakladı.  

 İlk Cuma Namazı 

 Güzel Çocuklar! 

 Eminim ki cuma namazına gitmişsinizdir. Cuma 

günü öğle vakti eda ettiğimiz bu namazdan önce 

“hatip” dediğimiz kişi camide “minber” denen 

yüksekçe yere çıkar ve bize önce bir konuşma yapar, 

ardından bir dua okur. Bu konuşmadan sonra cemaatle 

iki rekât namaz kılarız. Peki, bu ibadet ilk defa ne 

zaman yapılmış, ilk cuma namazı ne zaman kılınmış?  
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 Peygamberimiz, Kuba’dan bir cuma günü 

ayrıldı, kendisini karşılamaya gelen Medinelilerle 

birlikte Medine’ye doğru hareket etti. Kuba ile Medine 

arasındaki bir vadiye ulaştığında vakit öğleyi bulmuştu. 

Peygamberimiz, ilk defa burada cuma hutbesi okudu ve 

ilk cuma namazını kıldırdı. 

 Peygamberimizin, bu hutbede Müslümanlara 

anlattıklarından bazıları şunlardır: 

 —Günahlarınızdan pişman olunuz(Tevbe 

ediniz.) 

 —Fırsat varken iyi işler yapınız. 

 —Allah’ı çokça anınız. 

 —Sadaka veriniz. 

 —Böyle yaparsanız Allah da size yardım eder, 

daha önce kaybettiklerini size geri verir. 

 —Allah birdir, kim O’na inanır ve Kuran’ı diğer 

sözlere tercih ederse kurtuluşa erer. 

 —Allah seviniz, O’na karşı gelmekten 

korkunuz. 

 —Allah’ın sevdiğini seviniz. 

 —Yalnız Allah’a kulluk ediniz. 

Güzel Çocuklar! 

 Farkındaysanız bu sözlerde bize daha önce 

defalarca söylenen kurtuluş yolu anlatılmıştır. 

Kurtulmanın yolu Allah’a inanmak ve O’nun yüce 

kitabı Kuran-ı Kerim’in dile getirdiği gibi yaşamaktır. 

Biz de bu şekilde yaşayacağımıza söz verelim ve 

Kuran-ı Kerim’i öğrenip hayatımızda uygulayalım. 

Böyle yaparsak kurtuluruz. Aksi halde Allah’ın 

sevmediği kullardan oluruz. Onlardan olanların sonu 

cehennem ateşidir. Allah, bizi o ateşten korusun! Amin! 

 Peygamberimizin Medine’de Karşılanması 

 Peygamberimiz, cuma namazından sonra 

yolculuğuna devam etti. Medine’de büyük bir heyecan 
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vardı. Kadın, erkek, çocuk herkes en güzel elbisesini 

giymiş, Mekke yolu üzerinde bekliyordu. Kadınlar, 

çocuklar ilahiler okuyor, salâvat sesleri, tekbirler 

gökleri inletiyordu. Medine’de bayram vardı, 

Medine’de şenlik vardı. Çünkü Medine, Allah’ın 

kendisine gönderdiği yüce elçiyi, büyük kurtarıcıyı 

karşılıyordu.  

 Bir an için Peygamberimizin bizim 

bulunduğumuz şu yere şehrimize, semtimize, 

kasabamıza, köyümüze geldiğini düşünün. Biz, onu 

görmek, onun sesini işitmek için yollara düşmez miyiz? 

Selam sana ey Allah’ın Rasulü deyip aşkla ona koşmaz 

mıyız? Onu konuk etmek için yarışmaz mıyız? 

Söyleyin çocuklar, böyle bir günü kendimizin en mutlu 

günü ilan etmez miyiz? 

 Medine de bunu yapıyordu. Herkes, onu 

görmek, onun sesini işitmek için yarışıyor. Onu konuk 

etmek için uğraşıyordu. O ise hiçbir Müslümanı 

gücendirmek istemiyordu. Allah’ın dilediği gibi 

devesini serbest bıraktı. Deve, bir meydana vardı, 

meydanı geçti, ardından geri döndü ve Mescid-i 

Nebevi’nin bugün bulunduğu yere çöktü. 

Peygamberimiz, devesinden indi ve meydana en yakın 

evde misafir oldu, bu misafirlik yedi ay sürmüştür. Bu 

şanslı ev sahibinin kim olduğunu biliyor musunuz? 

Gelin öğrenelim! 

 

Güzel Çocuklar! 

 İstanbul’da “Eyüp”diye bir semt vardır. Bu 

semtte bir cami ve bu caminin yanı başında bir türbe 

vardır. O türbe, Ebû Eyyüb el-Ensarî(ra)’ye aittir. İşte 

Peygamberimizin Medine’de evinde misafir olduğu 

büyük insan, şanslı insan odur. Bilmem merak ettiniz 
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mi? Medineli bir sahabenin türbesi neden İstanbul’da 

olur?  

 Acaba o büyük insan neden İstanbul’a gelmişti? 

Neden kendi yurdundan binlerce kilometre uzakta bir 

yerde dünyamızdan ayrılmıştı?  

 Güzel Çocuklar! 

 İnsanların ben Müslüman oldum, demesi 

Rabbimizin onlardan razı olması için yeterli değildir. 

Nasıl bir babanın, bir öğretmenin, bir öğrencinin 

sorumlulukları varsa bir Müslümanın da sorumlulukları 

vardır. Bir babanın ben çocuklarımı çok seviyorum, 

deyip onlar için hiçbir şey yapmaması doğru olur mu? 

Bir öğretmenin ben öğrencilerimi dünyalara değişmem 

deyip onlara bir şey öğretmemesi kabul edilir mi? Ben 

okuluma çok düşkünüm, deyip hiçbir ödevini 

yapmayan bir öğrenciye kim inanır? 

 Bir insanın ben Müslümanım dedikten sonra 

yapması gerekenler vardır. Ebû Eyüb el-Ensarî, bunu 

bilenlerdendi. O, Müslüman olduktan sonra,  

Rabbimizin emrettiği, Peygamberimizin ve halifelerinin 

çağırdığı her savaşa katıldı.  

 Emeviler zamanında Müslümanlar deniz 

yoluyla İstanbul’a kadar gelip şehri kuşattılar. O 

kuşatmaya katılan sahabelerden biri de Ebû Eyyüb el-

Ensari(ra) idi. Rabbimiz o kuşatmada Müslümanlara 

İstanbul’un fethettiğini nasip etmedi. Ebu Eyüb-i 

Ensari, kuşatma esnasında şehid düştü. Sahabeler, 

Müslüman savaşçılar onu İstanbul surlarının yakınlarını 

gömdüler. İstanbul, Allah’ın yardımıyla Fatih Sultan 

Mehmet komutasında fethedilince Fatih’in hocası 

Akşemseddin onu mezarını buldu. Müslümanlar, onun 

mezarının üzerinde bir türbe yaptılar. İstanbul’da iseniz 

veya bir gün İstanbul’a giderseniz o türbeyi ziyaret 
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edin, orada bir fatiha okuyun, Peygamberimizin o güzel 

dostunun manevi misafiri olun. 

 Güzel Çocuklar! 

 Ebû Eyyüb el- Ensarî’nin asıl adı Halid’dir. Hz. 

Halid(ra)’in evi iki katlıydı. O, Peygamberimizin üst 

kata yerleşmesini istedi. Ancak Peygamberimiz, gelen 

gideninin çok olacağını söyleyerek alt kata yerleşmek 

istedi. Hz. Halid(ra), onun bu isteğini kabul etti. 

Peygamberimiz, onun evinde yedi ay kaldı. 

 Farkında mısınız güzel çocuklar, Hz. Halid(ra) 

elindekinin en iyisini Peygamberimize vermek istiyor. 

Ancak Peygamberimiz, evine konuk olduğu bir insanı 

rahatsız etmek istemiyor. Kendi ihtiyacını karşılayacak 

bir yeri daha görkemli bir yere tercih ediyor. 

 Güzel Çocuklar! 

 Biz de Allah için bir iş yaptığımızda o işi en iyi 

şekilde yapalım. Bir bağışta bulunduğumuzda 

elimizdekinin en iyisini verelim. Rabbimiz, kendi 

yolunda çalışanların emeklerini boşa çıkarmaz. Kendi 

yolunda bağışta bulunanları asla pişman etmez. 

 Öğrendiklerimizi tekrarlayalım mı? 

 Mekke’de kalmanın anlamsız ve oldukça 

tehlikeli olmasıyla Rabbimizin emriyle önce bazı 

sahabeler, ardından Peygamberimiz Bi’setin 13. yılında 

Medine’ye hicret etmişlerdir. 

 Peygamberimiz, yolculuğu sırasında 

konakladığı Kuba’da İslam’ın ilk mescidi inşa edilmiş 

ve Kuba ile Medine arasında ilk cuma namazı 

kılınmıştır.  

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

 Güzel Çocuklar! 

Peygamberimiz, Hicret’ten sonra Hz. Ebû 

Bekir(ra) efendimizin kızı Hz. Aişe(ra) ile evlenmiştir. 
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Biz, Peygamberimiz hakkındaki pek çok bilgiyi Hz. 

Aişe(ra) annemizden öğrenmişiz. Allah, ondan ve 

Peygamberimizin bütün sahabelerinden razı olsun! 

Âmin!  

 

 Uygulama 1. 

 Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri 

uygun bir şekilde doldurunuz.  

 1. Peygamberimiz, Hicret yolculuğuna arkadaşı 

- -  -- -  ------------ ile birlikte çıkmıştır.  

 2. Müşrikler, Peygamberimizin Hicret edeceğini 

duyduklarında onu - -- - - -- - - kararı aldılar. 

 3. Peygamberimiz, Hicret için evinden çıkarken 

- - - - --- süresinden ayetler okuyup düşmanın üzerine 

toprak savurdu, düşman o an görme yeteneğini yitirdi.  

 4. Peygamberimiz, Hicret yolculuğuna çıkarken 

yatağında - - - - -- - bıraktı.  

 5. İslam’ın ilk mescidi, Peygamberimiz Hicret 

yolculuğu üzerinde konakladığı - - - - - - - - yaptırdığı 

mescittir.  

 

 Uygulama 2 

 Aşağıdaki soruları karşılarına “Evet” veya 

“Hayır” yazarak cevaplayınız.  

 1. Peygamberimiz, Hicret yolculuğuna gizlice 

mi çıkmıştır?  

 2. Hz. Ömer(ra), Hicret edeceğini müşriklere 

duyurmuş mudur? 

 3. Mekke müşrikleri Kâbe’de toplanarak 

Peygamberimizi Mekke’den çıkarma kararı almışlar 

mıdır? 

 4. Peygamberimiz, Hicret yolculuğuna 

Mekke’nin kuzeyine doğru yol alarak mı başlamıştır? 
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 5. Hz. Ali(ra), Peygamberimizden önce mi 

Medine’ye hicret etmiştir? 

 

Uygulama 3 

1. Müslümanlar, ilk cuma namazını nerede 

kılmışlardır? 

A)Mekke 

B)Medine 

C)Kuba 

D) Taif 

 

2. Peygamberimizin Rabbimizin kendisini koruduğunu 

bilmesine rağmen gizlilik içinde Mekke’den 

ayrılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Müslümanlara tedbirli olmayı öğretmek istemesi 

B)Hz. Ebû Bekir(ra)’e zarar verilmesini istememesi 

C)Mekkelileri şaşırtmak istemesi 

D) Medinelilerin Hicretten haberdar olmasını 

istememesi 

 

3. Peygamberimizin Hz. Ali(ra) kendisinden sonra 

Mekke’de bir süreliğine bırakmasının nedeni 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A)Mekke’de kalan Müslümanları öncüsüz bırakmak 

istememesi 

B)Kendisindeki emanetleri Mekkelilere vermek 

istemesi 

C) Kendisinden sonraki Mekke ortamı hakkında bilgi 

almak istemesi 

D)Hz. Ali(ra) Mekkelileri bir daha İslam’a davet 

etmesini istemesi 

 

4. Peygamberimizin döneminde inşa edilen ilk mescid 

aşağıdakilerden hangisidir? 
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A)Mescid-i Aksa 

B)Mescid-i Haram 

C)Mescid-i Nebevi 

D)Mescid-i Kuba 

 

5. Süraka’yı Peygamberimizi takip etmekten vazgeçiren 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A)Peygamberimizin mucizesi 

B)Yorgunluk 

C) Müşriklere güvensizlik 

D) Ödülü az bulması 

 

Bölüm 14  

Araştırma İbadetimiz 

1. Caminin Müslümanlar için önemini araştırınız. 

2. Bir namaz vaktinde camide cemaatle namazınızı 

kılınız ve cami imamından bir hafta boyunca camide 

neler yapıldığı hakkında bilgi alınız. 

3. Günümüzde devlet başkanlarının hangi konutlarda 

yaşadığı hakkında bir araştırma yapınız. 

4. Kur’an eğitiminin nasıl olması gerektiği hakkında 

fikir yürütünüz. 

5. Ezanın Arapça dışında bir dille okunmasının zararları 

hakkında anne babanızla konuşunuz.   

 

Medine’de İlk İş 

 Güzel Çocuklar! 

 Müslümanların Medine’de namaz kılacakları, 

toplanacakları, sohbet edecekleri, birbirlerine dertlerini 

anlatacakları bir mescide ihtiyaçları vardı. 

Peygamberimiz, mescid için devenin çöktüğü meydanı 

uygun gördü. Arsa sahibi memnun edildikten sonra 

inşaata başlandı. Bütün Müslümanlar birlik içinde 

inşaatta çalıştı. Peygamberimiz de onlardan biri olarak 
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bir işçi gibi çalıştı. Müslümanların “Siz, dinlenin ya 

Resullallah!” şeklindeki önerilerini kabul etmedi. O, 

mescid inşaatında Müslümanlarla birlikte çalışmanın ne 

kadar faziletli bir iş olduğunu bizlere öğretmek 

istemiştir. Biz de Allah yolunda yapılan hiçbir işten 

kaçmayalım. Nasıl olsa birileri yapıyordur, deyip 

Allah’ın mükâfatından geri kalmayalım. 

 Güzel Çocuklar! 

 Zor işler birlikte kolaylaşır, uzun sürecek işler 

birlikte kısa sürede biter. Rabbimiz, bize iyilikte 

yarışınız, demiştir.  

 Müslümanlar, şiirler okuyup bir eğlence 

havasında,  birbirleriyle yarışırcasına çalıştılar. Mescid 

inşaatını kısa sürede bitirdiler. Peygamberimizin 

duasını; Rabbimizin rızasını kazandılar. 

 Güzel Çocuklar! 

 Bir an için gözlerinizi kapatın ve o mescidi 

hayal edin! Neler geliyor gözlerinizin önüne, 

mermerden yapılma bir saray mı, görkemli bir ev mi? 

Hayır, yanılıyorsunuz. O mescid, İslam’ın sadeliğinin 

bir simgesiydi. Onun dört duvarı kerpiçtendi, çamurdan 

yapılma yapı malzemelerinden, hurma ağaçlarından 

elde edilen direklerin üzerine hurma ağaçlarından bir 

tavan yapılmıştı. Yönü o zamanlar kıblemiz Kudüs 

olduğu için Kudüs’e dönüktü. Bugün Yahudi işgali 

altında olan, kurtarılmayı bekleyen Kudüs’e… 

 Mescidin yanında Peygamberimiz için sade bir 

ev yapıldı, bir de kimsesiz Müslümanların kalacakları 

ve Müslümanların eğitim alacakları bir yer… Burası 

Müslümanların ilkokuludur. Bu okulun adını biliyor 

musunuz? Sizin yerinize ben söyleyeyim: Suffa. Orada 

kalan Müslümanlara da Ashab-ı Suffa denmiştir. Onlar, 

yoksul insanlardı, odun toplayıp satarak veya 

başkalarının hayvanlarını güderek kazandıklarıyla 
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geçiniyorlardı. Peygamberimiz de onlara yardım 

ediyor, kendi evindeki yiyecekleri onlarla paylaşıyordu. 

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

 İlk Ezan  

 Güzel Çocuklar! 

 Günde beş vakit namazın Mirac’da farz 

kılındığını öğrenmiştik. Ama ilk ezanın ne zamanın 

okunduğunu henüz söylemedik. Ezan İslam’ın en 

önemli işaretlerindendir. Bütün Müslüman toplumlarda 

okunmaktadır. İslam orduları, insanların birbirlerini çok 

az tanıdıkları zamanlarda bir şehre girmeden önce o 

şehirde ezan okunup okunmadığını anlamaya 

çalışırlardı. Orada ezan okunuyorsa orayı Müslüman 

şehri kabul ediyorlardı. Ezan okunmuyorsa orayı 

Müslümanlara ait olmayan bir şehir olarak kabul 

ediyorlardı. O hâlde ezan bir Müslümanla Müslüman 

olmayanları birbirinden ayıran bir işarettir. İlk ezanın 

ne zaman okunduğunu biliyor musunuz? Gelin bu güzel 

bilgiyi edinelim.  

 İlk mescidin yapılışıyla Müslümanlar, topluca 

namaz kılacakları bir yere kavuşmuşlardı. Ancak bir 

sorun vardı. O zamanlar bugün olduğu gibi saat yoktu. 

İnsanlar, güneşin hareketlerini izleyerek vakitleri 

tahmin ediyorlardı. Ancak herkes doğru tahminde 

bulunamıyordu. Özellikle bulutlu günlerde vakitleri 

tahmin etmek zordu. Bazı Müslümanlar mescide 

erkenden geliyor, işlerinden oluyor; bazıları gecikiyor, 

cemaatle namaza yetişemiyorlardı.  

 Peygamberimiz, önemli işleri sahabeleriyle 

konuşarak bir karara bağlardı. Namaza çağrı konusunda 

da öyle yaptı. Kimileri, çan veya boru çalalım, kimileri 

ateş yakalım, kimileri yüksek bir yere bayrak çekelim, 

dedi.  
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 Güzel Çocuklar! 

 İslam, Allah’ın hak dinidir. Bu güzel dinin 

kuralları başka dinlerin kurallarının taklidi değildir.  

 Peygamberimiz, çan Hıristiyanlarındır, boru 

Yahudilerindir, ateş Mecusilerindir, diyerek bu 

görüşleri kabul etmedi. Bayrak da bir çağrı aracı olarak 

işe yarar görülmedi. Müslümanlar, bu görüşmeden 

sonra Allah’ın kendilerine yol göstermelerini beklemek 

üzere dağıldılar.  

 Bir gün Ensardan Abdullah b. Zeyd(ra), 

rüyasında birinin elinde bir naküs(bir tür zil) gördü ve 

namaz vakitlerini duyurmak için o naküsü almak istedi. 

Ancak naküs sahibi ben sana daha güzelini öğreteyim 

diyerek ona ezanı öğretti. Abdullah(ra), gördüğü rüyayı 

hemen Peygamberimize duyurdu. Peygamberimiz, ona 

rüyanı Bilal(ra)’a da anlat, dedi. Abdullah(ra), 

rüyasında duyduklarını Hz. Bilal(ra)’a anlattı. Hz. 

Bilal(ra), bu habere çok sevindi, onun sesi çok güzeldi,  

Peygamberimizin isteği üzerine yüksekçe bir yere çıkıp 

o güzel sesiyle ezanı okudu. Bilal(ra)’in sesi 

Medine’nin her yerinde büyük bir heyecana yol açtı. O 

güzel sesi duyan Müslümanlar mescide koştular. Bugün 

duyduklarında camilere koştukları gibi…  

 Aynı rüyayı Hz. Ömer(ra) de görmüştü. Ancak 

Hz. Abdullah(ra) ondan daha önce davranmış ve ezan 

müjdesini Peygamberimize ondan önce vermişti. Allah 

ikisinden de razı olsun! 

 

 

 

 Medine’de Topluluklar 

 Güzel Çocuklar! 

 Bir zamanlar adı Yesrib olan şehir artık 

Peygamberin şehri anlamında Medinetü’n-Nebi adını 
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almıştı. Müslümanlar ona kısaca Medine dediler. 

Medine, Peygamberimizin yerleşmesiyle bağımsız bir 

devlet oldu. Tek şehirden oluşan devletlere tarihte 

“şehir devleti” denmiştir. Medine de Hicretten sonra bir 

şehir devleti oldu. O devletin başkanı 

Peygamberimizdi. Acaba halkları arasında kimler 

vardı?  

 Medine’de şu topluluklar bulunuyordu: 

 1-Ensar: Medine’nin yerli Müslümanlarıydı. 

Evs ve Hazrec olmak üzere iki kabileden oluşuyorlardı. 

Peygamberimiz, onlara “yardım edenler ”anlamında 

Ensar adını vermişti. Onlar Allah’ın dini uğruna ve 

O’nun Peygamberinin yolunda hicret edenlerin dostları 

ve yardımcılarıydı.  

 2-Muhacirler: Mekke’den hicret eden 

Müslümanlardı. Onlar, her şeylerini bırakıp Allah rızası 

için O’nun Peygamberiyle birlikte hareket edip 

Medine’ye gelmişlerdi. Ensarın kendilerine sağladığı 

imkânlardan yararlanıyorlardı.  

 3- Münafıklar: Müslüman olmadıkları hâlde 

bir çıkar elde etmek ya da Müslümanlarla alay etmek, 

kimi zaman onların sırlarını öğrenmek için kendilerine 

Müslüman diyenlerdi. Onların başında, Peygamberimiz 

Medine’ye gelmeden önce kendisini Medine kralı ilan 

etmeye hazırlanan Abdullah b.Übey vardı. Abdullah b. 

Übey ve adamları Müslümanlar hakkında her kötülüğü 

düşünecek kadar kötü kişilerdi. Rabbimiz,  

Müslümanları sık sık onlarla ilgili uyarırdı. Onlarla 

ilgili ayetlerden bazıları şunlardır: 

 

  “ Münafıklara, acı bir azabın kendilerinin 

olacağını müjdele!  
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  Onlar müminleri bırakıp kâfirleri dost 

ediniyorlar. Onların yanında şeref mi arıyorlar? Bütün 

şeref, tamamen Allah’a aittir.  

  (Allah) Size Kitâb'da indirmişti ki: Allah'ın 

âyetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini 

işittiğiniz zaman, onlar (bu sözü bırakıp) başka bir söze 

dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayın; yoksa siz de 

onlar gibi olursunuz- Şüphesiz Allah, bütün ikiyüzlüleri 

ve kâfirleri cehenneme toplayacaktır.  

  Onlar sizi gözetleyip dururlar. Eğer size 

Allah'tan bir fetih nasip olursa: "Biz de sizinle beraber 

değil miydik?" derler. Ve eğer savaşta kâfirlerin bir 

payı olur(savaşta düşmanlarınız kazanır)sa, (bu kez 

onlara); "Biz size üstünlük sağlayıp, sizi müminlerden 

korumadık mı? " derler. Artık kıyamet gününde Allah, 

aranızda hükmedecek ve müminlere karşı kâfirlere asla 

yol vermeyecektir.  

  İkiyüzlüler, Allah 'ı aldatmaya çalışırlar. Oysa 

O, onları aldatır. Namaza kalktıkları zaman da üşene 

üşene kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, Allah 'ı pek 

az anarlar. Arada yalpalayıp dururlar. Ne bunlara 

(bağlanırlar), ne de onlara. Allah'ın şaşırttığı kimseye 

bir (çıkar) yol bulamazsın!  

  Ey inananlar, müminleri bırakıp kâfirleri dost 

tutmayın! Allah'a, aleyhinizde olacak açık bir delil 

vermek mi istiyorsunuz? 

   Doğrusu ikiyüzlüler, ateşin en aşağı 

tabakasındadırlar. Onlar için hiçbir yardımcı 

bulamazsın.” (Nisa 137–145) 

 Bu ayetlerden öğrendiklerimizi söyleyelim mi? 

1- Münafıklar, ikiyüzlüdür. Müslüman 

olmadıkları halde kendilerine Müslüman 

diyorlar. 
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2- Münafıklar, İslam düşmanlarının(kâfirlerin) 

dostlarıdır. 

3- Münafıklar, İslam’ın değerleriyle gizlice 

alay ederler. 

4- Münafıklar, Müslümanlar başarılı 

olduklarında biz de Müslümanız, derler. 

Kâfirlerin görünüşteki başarılarına 

kandıklarında onlara biz Müslüman değiliz, 

biz sizdeniz diyerek onlarla alay ediyoruz, 

derler. 

5- Münafıklar, Allah’a aldattıklarını sanırlar, 

oysa asıl aldananlar kendileridir. 

6- Münafıklar, namazı üşenerek kılarlar. 

7- Münafıklar, Allah adının anılmasından 

rahatsız olurlar. 

8- Münafıklar, kararsız, şaşkın insanlardır. 

9- Münafıklar, cehennem ehlidir. 

10-  Müslümanların kâfirler ve münafıklarla 

dost olmaları yasaktır. Onlarla dost olmak 

kişinin cehenneme girmesine neden olur. 

Güzel Çocuklar! 

Müslüman, kötülere benzememeli. Münafıklar 

kötü insanlardır. Biz, onlara benzememeliyiz: 

 Asla yalan söylemeyeceğiz. 

 Kötü kişilerle dost olmayacağız.  

 İslam’ın değerlerine saygı duyacağız, İslam’a 

saygı duymayanlara biz de saygı duymayacağız. 

 Namazımı dosdoğru kılacağız. 

 Allah’ın adını çokça ve her yerde anacağız.  

 İslam’ın emirlerini yerine getirme konusunda 

kararlı olacağız. 

 Cennet ehlinin Kur’an’ımızda belirtilen bütün 

özelliklerine sahip olmaya çalışacağız. 
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4-Yahudiler: Sözde Hz. Musa(as)’nın dini 

üzerine yaşıyorlardı. Ama Hz. Musa(as) ile bir ilgileri 

kalmamıştı. Onun dinini keyiflerine göre 

değiştirmişlerdi. Helâllerle haramları karıştırıyorlardı. 

İnsanları fakir zengin diye ayırıyorlardı. Bir fakir suç 

işlediğinde ona ağır cezalar veriyor, bir zengin suç 

işlediğinde ise ona hiç ceza vermiyor ya da çok az ceza 

veriyorlardı. 

 Yahudiler, kendilerine ait mahallelerde 

yaşıyorlardı. Medine halkı ile araları iyi değildi. Buna 

karşılık Mekke müşrikleri ile ticarete dayalı dostluklar 

kurmuşlardı. Peygamberimizin Medine’ye 

yerleşmesinden rahatsız oldular. Çünkü Onun 

Medinelileri birleştireceğini kendilerinden daha güçlü 

bir konuma çıkaracağını biliyorlardı. Müslümanları 

sevmiyorlardı. Ama bunu açıkça dile getirmekten 

çekiniyorlardı. Münafıklarla baş başa kaldıklarında 

onları Müslümanlara karşı kışkırtıyorlardı. Ayrıca 

Mekke müşriklerine haber yollayıp Müslümanları yok 

etme konusunda onlara yardım edeceklerini 

söylüyorlardı. Peygamberimiz, onların yaptıklarını 

haber alıyordu. Ancak Rabbimizin ona bu konuda yol 

gösterinceye kadar sabretti. 

 Muhacirlerle Ensar Arasında Kardeşlik 

 Güzel Çocuklar! 

 İki tür kardeşlik vardır: Birincisi, kan bağına 

dayalı kardeşliktir. İkincisi İslam kardeşliğidir. 

Muhacirler, Mekke’den hicret etmişlerdi. Kan bağıyla 

kardeş oldukları kişileri terk etmişlerdi. Medine’de 

onları Müslüman kardeşleri karşılamıştı.  

 Muhacirler, her şeylerini Mekke’de bırakıp 

Medine’ye gelmişlerdi. Bazıları boş arsalara kurulan 

çadırlarda yaşıyordu. Bazıları ise Ensarın evinde 
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kalıyordu. Ancak nerede kalırlarsa kalsınlar Ensarın 

yardımıyla yaşıyorlardı. Bu durum onları üzüyordu. 

Çünkü onlar hep kendi emekleriyle geçinmiş. 

Başkalarından asla yardım almamışlardı.  

 Ensar ise onları yabancı gibi görmüyor, onlara 

ellerinden geldiğince yardım ediyordu. Öyle ki yıllarca 

çalışarak elde ettikleri malları onlarla paylaşmak 

istiyorlardı. 

 Peygamberimiz, bir gün Ensar ve Muhacirleri 

bir evde topladı. Onlardan her birini bir diğeriyle 

kardeş ilan etti. Her Ensar, Muhacir kardeşini alıp evine 

götürdü. Onun o günden sonra öz kardeşi gibi olduğunu 

ilan etti. 

 Ensar tarım işleriyle uğraşıyordu. Muhacirlerse 

ticaretten anlıyor, tarım işlerini bilmiyorlardı. Ensar, 

mallarını Muhacirlerle paylaşmak istedi. Ancak 

Peygamberimiz buna izin vermedi. O, Ensar ile 

Muhacirlerin birbirini tamamlayacağını belirtti. 

Gerçekten öyle oldu. Muhacirler, bir yandan Ensar 

kardeşlerinden tarımı öğrendi, bir yandan ticaretle 

uğraştılar. Gün geçtikçe yardıma muhtaç olmadan 

geçindi. 

 İşte onlardan birinin hikâyesi: 

 Abdurrahman b. Avf(ra), Mekke’nin 

zenginlerindendi. Ancak her şeyini Mekke’de bırakıp 

Medine’ye hicret etmişti. Sad adında bir Müslümanla 

kardeş olmuştu. Sad(ra), ona istiyorsan sizi kendimize 

ortak edelim, dedi. Abdurrahman b. Avf(ra), ona 

“Malın sana hayırlı olsun, bana çarşının yolunu göster, 

dedi. Sad(ra), ona Medine çarşısını gösterdi. 

Abdurrahman(ra) Medine çarşısına gitti. Yağ, peynir, 

süt gibi ürünler alıp sattı. Kısa sürede başarılı oldu ve 

yeniden zenginleşti. 
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 Müslümanlarla Yahudiler Arasında 

Vatandaşlık Anlaşması 

 Güzel Çocuklar! 

 İslam, bir düzen dinidir, hiçbir şeyi başıboş 

bırakmaz. Daha önce Medine’de Yahudilerin de 

yaşadığını söylemiştik. Peki, Müslümanlarla onlarla 

nasıl geçineceklerdi. Onlarla bir sorun yaşadıklarında 

nasıl davranacaklardı? Bunun bir kuralı, bir kanunu 

olmalıydı. 

 Peygamberimiz, Ensar ile Muhacirler arasında 

kardeşlik anlaşmasından sonra Yahudilerle bir araya 

geldi. Onlarla yazılı bir sözleşme yaptı. Bu sözleşmeye 

günümüzde “Medine Sözleşmesi” denmektedir. O 

sözleşmeye göre Yahudiler, dinlerinde serbest 

olacaklardı. Ama asla düşmanlarla işbirliği 

yapmayacaklardı. Müslümanlarla aralarında bir sorun 

olursa Peygamberimizin hakemliğini kabul edeceklerdi. 

Medine saldırıya uğrarsa şehri savunma konusunda 

Müslümanlara yardım edeceklerdi. Bakalım, Yahudiler 

sözlerinde duracaklar mı? 

 İlk Nüfus Sayımı 

 Müslümanlar, asla gelişigüzel yaşamazlar. 

Onların hayatlarının her aşaması planlıdır. Ancak 

hayatı planlamak için bazı verilere sahip olmak lazım. 

Örneğin, sayısı bilinmeyen bir topluluk üzerinde hesap 

yapılamaz. O topluluğun ihtiyaçları doğru 

belirlenemez. Hangi işlerin o topluluktan yararlanılarak 

yapılabileceği bilinemez.  

 Peygamberimiz, Medine’de kaç Müslümanın 

bulunduğunu öğrenmek istedi. Bunun için yazılı nüfus 

sayımının yapılmasını istedi. “Bana Müslüman 

olduklarını söyleyenlerin isimlerini yazınız.”diye 

buyurdu. Sahabeler, Medine’de sayım yaptı ve 1500 

Müslümanın var olduğunu bildirdi. 
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 İlk Seriyye ve Gazveler 

 İslam, barış dinidir, boş yere savaş çıkarmaz. 

Sorunların öncelikle savaşsız çözülmesini ister. Ancak 

gerektiğinde savaştan kaçınmaz. Hatta savaşı bir 

zorunluluk olarak görür.  

 Müslüman, Medine’de de rahat 

bırakılmıyorlardı. Medine’nin çevresinde pek çok 

başıboş kabile vardı. Onlar, zayıf buldukları herkes 

saldırır, onların mallarını yağma ederlerdi. İşte o 

kabileler Müslümanları rahat bırakmıyorlardı. Mekke 

müşriklerinin ve sözde, Müslümanlarla anlaşma yapan 

Yahudilerin teşvikiyle Müslümanlara zarar vermeye 

çalışıyorlardı. Peygamberimiz, onların gözünü 

korkutmak için Medine etrafına silahlı keşif kuvvetleri 

gönderdi. Bazı keşiflere bizzat kendisi de katıldı. 

Sahabelerine bize saldıran olmadıkça biz kimseye 

saldırmayacağız, diyerek savaş çıkaran taraf olmak 

istemediklerini belirtti. 

 Peygamberimizin katıldığı askeri keşiflere 

“gazve”, bir sahabesinin komutasında düzenlenen 

keşiflere “seriyye” diyoruz. 

 İslam tarihinde ilk seriyye Peygamberimizin 

amcası Hz. Hamza(ra) komutasında çıkarılan otuz 

kişilik bir seriyyedir. Bu seriyyede çatışma olmamıştır. 

İkinci seriyye Sad b.  Ebi Vakkas(ra) komutasında 

düzenlenmiştir. Bu seriyyede Hz. Sad(ra), düşmana bir 

ok atmıştır. Müslümanların Allah yolunda attıkları ilk 

ok budur. 

 Öğrendiklerimizi tekrarlayalım mı? 

 Peygamberimiz, Medine’ye geldikten hemen 

sonra bir mescid inşa etti, mescidin yanına yoksul 

Müslümanlar için yurt ve okul gibi olan Suffa’yı yaptı, 

Medine’nin Müslüman nüfusunu saydırdı ve 
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Yahudilerle onların Müslümanlarla ilişkilerini 

düzenleyen bir sözleşme yaptı.  

  Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

 Uygulama 1 

 Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri 

uygun bir şekil doldurunuz. 

 1.Peygamberimizin Medine’de yaptığı ilk iş- - -- 

------ 

 2. Hicretten hemen sonra Medine’de - - - - -- - --

- - -- - - - - - - - - - - - - - -olmak üzere dört topluluk 

vardı. 

 3.Müslüman olmadığı halde kendisine 

Müslüman diyen kişiye - - - - - - - ------ denir. 

 4. Peygamberimiz, Mekke’den hicret eden 

sahabelerine ve kendisine yardımcı olan Medineli 

Müslümanlara - --- -----------demiştir.  

 5. İlk ezan okuyan kişi, sesinin güzelliğiyle 

bilinen sahabi -----------------------dir.  

 

 Uygulama 2 

 Aşağıdaki soruları karşılarına “Evet” veya 

“Hayır” yazarak cevaplayınız. 

 1. Rabbimiz, kâfirlerle dost olmamıza izin 

vermiş midir? 

 2. Peygamberimiz, Medine’de kendi mescidinin 

yanında yoksullar için bir barınma ve ilim öğrenme 

merkezi mi açtı? 

 4. Peygamberimizin katıldığı askeri keşiflere 

seriyye mi denir? 

 5. Münafıklar, namazı üşenerek mi kılarlar? 

 

 Uygulama 3 
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 1. Münafıkların Müslümanların yanındayken 

biz, sizdeniz; onlardan ayrılırken biz onlarla alay 

ediyoruz, onlardan değiliz demeleri aşağıdaki hangi 

kavramla açıklanır? 

 A)İkiyüzlülük 

 B) Cimrilik 

 C) Düşmanlık 

 D) Saygısızlık 

  

 2. Aşağıdakilerden hangisi Medine’ye hicretin 

ilk yılında yapılan etkinliklerden değildir? 

 A) Nüfus sayımı 

 B)Yahudilerle vatandaşlık antlaşması 

 C) Ezanla namaza çağrı 

 D) Mekkelilere karşı savaş 

  

 3. Aşağıdakilerden hangisi münafıklığın 

işaretlerinden değildir? 

 A) Kâfirlerle dost olmak 

 B) İslam’ın değerleriyle gizlice alay etmek 

 C)Müslümanlara karşı açıkça savaşmak 

 D) Allah’ın adının anılmasından rahatsız olmak 

  

 4. Medine’deki Yahudilerle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

 A) Peygamberimizin Medine’ye gelmesinden 

rahatsız olmuşlardır. 

B) İslamiyet’ten önce bütün Medine halkı ile iyi 

ilişkiler içindeydiler. 

C)Mekke müşrikleriyle ticari ilişkileri vardı.  

D) Hz. Musa(as) dini üzerinde olduklarını iddia 

ediyorlardı.  
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5. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı 

vardır? 

 A)Ensar, bütün malını Muhacirlerle 

paylaşmıştır. 

B)Ezan metnini bir Müslüman rüyasında görüp 

Peygamberimize anlatmıştır.  

C) Münafıklar, Yahudilerin ve diğer kâfirlerin 

gizli dostu idiler. 

D)Çan çalma, ateş yakma ezandan önce namaza 

çağrı için dile getirilip kabul edilmeyen önerilerdendir.  

 

 

  

 

 BÖLÜM 15 

 1. Savaşların nedenleri hakkında bir araştırma 

yapınız. 

 2. “Cihad” kelimesinin anlamını arkadaşlarınıza 

sorunuz. 

 3. Hz. Musa(as)’ın kıssasını okuyunuz. 

 4. Kâfirlerin Müslümanlara yönelik planları ve 

mücadele türleri (propaganda, rahatsız etme, yoksul 

bırakma, savaş, işgal) hakkında anne-babanızla 

konuşunuz. 

 5. Müslümanların kendilerini neden savunmak 

zorunda oldukları hakkında fikir yürütünüz. 

 

  

  

 Savaşa İzin Verilmesi(Hicretin 2.yılı) 

 Müslümanların sayısı gittikçe artıyor, maddi 

durumları da düzeliyordu. Bu durum, Müslümanları 

Medine’deki işbirlikçilerinden yararlanarak gün gün 

izleyen Mekke müşriklerinin zoruna gidiyordu. 



 193 

Müslümanlar aleyhine sürekli propaganda yapıyor. 

Değişik aracılar kullanarak Müslümanları tehdit ediyor, 

onların huzurunu kaçırmaya çalışıyorlardı. 

Müslümanların daha Mekke günlerinde dile getirdikleri 

“Ey Allah’ın Rasülü nedir bu çektiklerimiz? İzin ver de 

şunları öldürelim.” şeklindeki isteğe karşı 

Peygamberimiz onlara, “Henüz savaş izni verilmedi, 

sabredin Allah’ın yardımı yakındır, çektiğiniz çilelerin 

mükâfatını göreceksiniz.”sözleriyle cevap veriyordu. 

 Hicretin ikinci yılının başlarında inen şu 

ayetlerle Müslümanlara kendilerini savunma izni 

verildi: “Zulüm ve haksızlığa uğratılarak kendilerine 

savaş açılan kimselere savaş izni verildi. Allah onlara 

yardım etmeye elbette kadirdir. Rabbimiz, Allah’tır, 

dediler diye haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. (Hacc 

39-40)”  

 Güzel Çocuklar! 

  Bu ayetler, bize şunları anlatmaktadır: 

1- Müslümanlar, sadece Müslüman oldukları 

için haksızlığa uğradılar. Onlar putları 

reddetmeselerdi Rabbimiz Allah’tır diyerek 

Mekke’deki zulüm düzenine karşı 

çıkmasalardı onlara zulüm yapılmazdı. 

Onlar, kimseye haksızlık etmemiş, kimsenin 

canına kıymamış, kimsenin malını gasp 

etmemişlerdi. 

2- Müslümanlar sayıca az olmalarına rağmen 

onlara savaş izni verildi, ama endişelenecek 

bir durum yok, çünkü onların yardımcısı 

Allah’tır. Allah kimden yanaysa zafer 

kazanacak olan odur. 

O halde günümüzde de düşmandan korkmamıza neden 

yok, biz doğru yolda olursak Allah bize yardım 

edecektir.  
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 Güzel Çocuklar! 

 Müslümanlar, kendilerini ve düşüncelerini 

İslami kavramlarla anlatırlar. Biz Allah yolunda 

savaşmaya “cihad”, Allah yolunda cihad eden kişilere 

mücahid denir. 

 Kıblenin Değişmesi  

 Güzel Çocuklar! 

 Müslümanların ilk kıblesi bugün İsrail işgali 

altında olan Kudüs’tür. Ancak Peygamberimiz 

Mekke’deyken yönünü hem Kâbe’ye hem Kudüs’e 

dönük olacağı şekilde namaz kılıyordu. Medine’de bu 

imkân yoktu. Çünkü Medine Mekke’nin kuzeyindeydi. 

Peygamberimiz ve Müslümanlar Kudüs’e 

döndüklerinde Mekke ve Kâbe arkalarında kalıyordu. 

Bu durum Peygamberimizi üzüyordu. Rabbimizin 

kendisine bu yönde izin vermesi için dua ediyordu.  

 Peygamberimiz, bir gün Medine’nin bir 

mahallesinde sahabeleriyle öğle namazını kılarken 

ikinci rekâtta şu ayetler indi: 

 “Yüzünü gökyüzüne çevirip durduğunu 

görüyoruz. Seni elbette hoşnut olduğun kıbleye 

çevireceğiz. Hemen yüzünü Mescid-i Haram’a doğru 

çevir. Ey müminler siz de nerede olursanız namazda 

yüzlerinizi onun tarafına çeviriniz.” (Bakara 144)” 

 Allah’ın emri ertelenemezdi, onun için kılınan 

namaz onun dilemediği bir şekilde kılınamazdı. 

Peygamberimiz, yüzünü hemen Mescid-i Aksa’dan 

Mescid-i Haram’a, Kudüs’ten Mekke’ye çevirdi. 

Arkasında namaz kılan sahabeler onun teslim 

olmuşlardı. Peygamberimiz, ne yapmaya çalışıyor, diye 

sormadan acaba doğru mu yapıyoruz diye düşünme 

ihtiyacı hissetmeden onun gibi yönlerini değiştirdiler. 

O, onların Peygamberiydi. Onun yaptığı her işin doğru 

olduğundan emindiler. Ona uyduklarında kazançlı 
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çıkacaklarını, ona uymadıklarında zarar edeceklerini 

biliyorlardı. 

 Güzel Çocuklar! 

Biz de sahabelerin dinine mensubuz, onlara ne 

farzsa bize de farzdır; onlara yasak olan bize de 

yasaktır. O halde biz de Rabbimizin emirlerini, 

Peygamberimizin bize söylediklerini öğrendiğimizde 

geç kalmayalım. O emirleri mutlaka yerine getirelim. 

Sonra yaparız, demek yanlıştır. Çünkü Allah kendi 

emrine uymayı erteleyenleri sevmez. 

 Bedir Savaşı (17 Ramazan 2 H-13 Mart 

624M.)  

 Güzel Çocuklar! 

 Bedir, Medine’ye 80 mil uzaklığında bir 

köydür. Suriye yolu üzerindedir. Eskiden kervanların 

uğrak yeriydi. Bir de yılda bir kez panayırın kurulduğu 

bir ticaret merkeziydi. Onu böyle merkez yapan senenin 

her günü içinde su bulunan kuyularıydı. Allah’a 

Müslümanlara ilk zaferi o kuyuların başında nasip etti. 

 Güzel Çocuklar! 

 Daha önce belirtildiği gibi Kureyş müşrikleri 

Müslümanları Medine’de de rahat bırakmıyorlardı. 

Medine’nin eski lideri ve münafıkların ileri 

gelenlerinden Abdullah b. Übey’e başvurmuş, ayrıca 

Mekke’ye giden ve Müslüman olmayan diğer 

Medinelilerle görüşmüş onlara “Ya Müslümanları 

Medine’den çıkarırsınız ya da biz Medine’ye saldırır 

size de zarar veririz.”demişlerdi. 

 Mekke’nin çete başları Medine etrafından hiç 

eksik olmuyordu. Müslümanların mallarına zarar 

veriyor ve hayvanlarını yanlarına alıp kaçıyorlardı. 

Müslümanlar da onlara ve onlarla işbirliği yapanları 

kendilerinden uzaklaştırmak için seriyyeler 

düzenliyorlardı. Bu seriyyelerden Abdullah b. Cahş 
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(ra)’ın komutasında yapılanında bir müşrik ölmüştü. Bu 

durum Mekkelilerin daha da aşırılaşmalarına ve 

Müslümanlara karşı savaş hazırlığı yapmalarına yol 

açmıştı.  

 Mekke’nin liderleri Mekke sokaklarında naralar 

atıyor, kadınları şarkılar, şairleri şiirler söylüyordu. 

Herkes, kendinden emindi: Medine, işgal edilecek, 

Ensar öldürülecek, Muhacirler elleri ve kolları 

bağlanarak Mekke’ye getirilecek, öldürülecek veya 

ömür boyu hapsedilecekti. 

 Bu onların hesabıydı. Bir de Allah’ın hesabı 

vardır. Bakalım, bu işin sonu onların dilediği gibi 

olacak mı? Görelim, Mevla’m neyler, neylerse güzel 

eyler. 

 Mekkelilerin Kervanı 

 Mekkeliler, açık açık savaş hazırlığı 

yapıyorlardı. Savaş, masraflı bir işti. Bunun için Şam’a 

bir kervan göndermeye karar verdiler. Kervana kadın 

erkek, zengin yoksul herkes katkıda bulundu. Ayrıca 

kimi Müslümanların Mekke’de kalmış ve yağmalanmış 

malları da kervana dâhil edildi. Kervanın başkanı 

Mekke’nin önde gelenlerinden Ebû Süfyan’dı. Onun 

yanına çok sayıda hizmetli ve kervanı korumak üzere 

30–40 savaşçı verilmişti. 

 Suriye yolunu sürekli denetleyen Müslümanlar 

kervanın döndüğünü ve Bedir yakınlarında geçmek 

üzere olduğunu haber aldılar. O kervan engellenmezse 

düşman ondan elde ettiği gelirle aldığı kılıçlarla, 

zırhlarla, atlarla kendilerine saldıracak, onları kendi 

parasıyla vuracaktı. Peygamberimiz, bunu kabul etmek 

istemedi. Ancak birçok konuda olduğu gibi önce kendi 

sahabelerinin görüşüne başvurdu. Çünkü birlikte alınan 

bir kararı uygulamak daima daha kolaydır. Ayrıca 
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birlikte alınan kararlar yanlış olsa bile o kararlar birlikte 

alındığı için daha az zararlı olur. 

 Güzel Çocuklar! 

 Bir zamanlar İsrailoğulları denen Yahudilere 

savaş emrolunmuştu. Ancak onlar kendi Peygamberleri 

Hz. Musa(as)’ya “Sen, git Rabbinle birlikte savaş, biz 

burada bekleyeceğiz.”demişlerdi. Acaba sahabeler, ne 

diyeceklerdi. Onlar daha önce Mekke’de canlarıyla 

imtihan olmuş ve imtihanı kazanmışlardı, şimdi 

yeniden imtihan oluyorlardı. Çünkü imtihan süreklidir. 

İnsan, yaşadığı sürece imtihan olur. Önüne çıkan her 

imtihanı kazanana ne mutlu! 

  Muhacirin büyük sahabeleri, Peygamberimizi 

desteklediler. Ona “Ya Resulullah, Allah’ın emrettiği 

gibi davran! Biz Senin emrine uyarız. Biz, İsrail 

oğullarının Hz. Musa’ya dediği gibi Sana: Sen, git de 

Rabbinle birlikte savaş, biz burada duracağız, demeyiz. 

Biz Senin sağında, solunda, önünde, arkanda 

savaşırız.”dediler.  

 Sıra Ensar’daydı. Hatırlarsanız onlar Mekke’de 

Akabe’de Peygamberimizi koruyacaklarına söz 

vermişlerdi. Ancak bu söz, Medine’ye yönelik bir 

saldırıyla ilgiliydi. Medine’nin dışında yapılacak bir 

savaşla ilgili Peygamberimize bir söz vermiş değildiler. 

Şimdi bir söz daha vermeleri gerekirdi. Bakalım ne 

diyecekler? 

 Ensarın liderlerinden Sad b. Muaz(ra) ayağa 

kalktı ve “Ya Resulullah, biz sana inandık, Allah 

tarafından getirdiğin vahyin hak olduğunu söyledik. 

Sana uyduk. Artık siz ne dilerseniz öyle yapın! Seni 

gönderen Allah hakkı için eğer denize atlarsanız biz de 

sizinle atlarız. Hiçbirimiz, bu işten geri kalmaz. Biz 

düşmana karşı koymaktan çekinmeyiz. Savaştan 

kaçmayız. Savaşın zorlukları karşısında sabrederiz ve 
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doğruluktan ayrılmayız. Buna karşılık Allah’ın bizden 

memnun olmasını dilerim. O ne diliyorsa onu hemen 

yapalım.” 

 Güzel Çocuklar! 

 İşte bir Müslümanın Allah’ın emri karşısındaki 

durumu ve bu emri yerine getirdiği için Allah’tan 

beklediği: Müslüman, Allah’ın emrettiğini gecikmeden 

yapar ve buna karşılık Rabbinin rızası dışında bir şey 

beklemez. İnşaallah biz de Hz. Sad(ra) ve onun 

sevdikleri gibi bir Müslüman olacağız. 

 Güzel Çocuklar! 

 Sahabelerin sözleri Peygamberimizi 

duygulandırdı. Peygamberimiz, kendisine böyle 

arkadaşlar nasip eden Allah’a şükretti, O’ndan 

Müslümanları mükâfatlandırmasını diledi ve düşmanın 

kervanını takip etmek için hazırlığa başladı. 

 İki Tarafın Durumu 

 Müslümanlar, 305 kişiydi. Müslümanların üç atı 

ve yetmiş devesi vardı. Çölde yürümek zordu. 

Müslümanlar, at ve develere sırayla biniyorlardı. 

Peygamberimiz de bu sıra içinde yer alıyor, sırası 

geldikçe deveye biniyor. Sıra kendisinden sonrakine 

geldikçe deveden iniyor. Sahabeleriyle birlikte çölde 

yol alıyordu.  

 Güzel Çocuklar! 

 Siz de duyuyor ve görüyorsunuz. Bu çağda 

yöneticiler hep en güzel yerlerde oturur. Halkları aç da 

olsa kendileri tok olur. Halkları üşüse de kendileri 

sıcacık yerlerde olur. Halkları yaz sıcağında kavrulsa 

kendileri ülkenin en güzel yerlerine gider, en lüks 

şartlar altında tatilleri yapar. Oysa Peygamberimiz, 

Müslümanların öncü ve başkanı, kendi insanı gibi 

yaşıyor. Ben Peygamberim, sizin başkanınızım, sizden 

farklı yaşarım, demiyor. İşte İslam’la diğer görüşlerin 
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farkı budur. Diğerleri sürekli eşitlikten söz eder, 

halklarına zulmederler. Oysa İslam, gerçek adaleti 

sağlar. 

 Güzel Çocuklar! 

 Müşriklerin ordusu yaklaşık bin kişiden 

oluşuyordu. Onlardan yüzü atlı, yedi yüzü develi, 

sadece iki yüzü yaya idi. Orduda Mekke’nin bütün ileri 

gelenleri vardı. Hepsi zırhlıydı.  

 Güç konusunda iki taraf arasında büyük bir 

dengesizlik vardı. Düşman sayısı Müslümanların üç 

katıydı. Düşmanın imkânları ise Müslümanlarınkinden 

kat kat fazlaydı. Normal şartlar altında müşriklerin 

savaşı kazanması gerekirdi. Müşrikler de öyle 

düşünüyorlardı. Özellikle Ebû Cehil, sürekli naralar 

atıyor, biz kazanacağız, diye bağırıyor, kendisine her 

iki tarafta akraba olanlar var. Çarpışmayalım, bir barış 

yolu bulalım, diyenleri korkaklıkla suçluyor. Bedir 

bizim zaferimizin yeri olacak, diyordu. Çünkü onun 

gözü maddi olandan başka bir şey görmüyordu. O, 

“görünmeyenlere” inanmıyordu,  iki tarafın gücünü 

karşılaştırıyor ve mutlaka kazanacağız, diyordu. 

Mutlaka kazanacağı bir savaştan ise vazgeçmek 

istemiyordu.  

 Güzel Çocuklar! 

 Müslümanlara düşen, Allah için ellerinden 

geleni yaptıktan sonra O’ndan yardım dilemeleri ve işin 

sonucunu O’na bırakmalarıdır. Yol belli: Biz, her tür 

hazırlığı yapacağız, sonra Rabbimizden yardım 

dileyeceğiz, işin sonunu da O’na bırakacağız. Bunu biz, 

Peygamberimizden öğreniyoruz: 

 Müslümanlar, Bedir’de kendilerinden daha 

kalabalık bir topluluğun karşısına çıktılar. O topluluğun 

içinde kendi kardeşleri, amcaları, dayıları vardı. Ancak 

onlar Peygamberimizi tercih ettiler. Bir zamanlar, biz 
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seni “Annemizden, babamızdan, kardeşlerimizden, 

akrabalarımızdan daha çok seveceğiz. Onlar, bizi sizin 

yolunuzdan döndürmeye çalışırlarsa onlara 

uymayacağız. Sana saldırırlarsa senin yanında yer alıp 

onlara karşı duracağız.”diye söz vermişlerdi. Bedir 

günü, bu sözlerini bir kez daha tekrarlamış oldular ve 

düşmana karşı durdular. Düşman daha kalabalık ve 

daha donanımlıydı, Allah yardım etmezse düşmanı 

yenmek mümkün değildi. Müslümanlar, onlar bizden 

çok, ama umulur ki Allah bize yardım eder ve biz 

onları yeneriz. Biz, O’nun adına buraya geldik, O’nun 

kendi adına yola çıkanları sahipsiz bırakmayacağını 

düşünüyoruz, diyorlardı.  

 Güzel Çocuklar! 

 Dua, Müslümanlar için büyük bir güç 

kaynağıdır ve zafer vesilesidir; çünkü Allah elinden 

geleni yapıp kendisinden yardım dileyenin dileğini boşa 

çıkarmaz. İşte Peygamberimizin durumu: 

 Peygamberimiz, savaştan önce yanına Hz. Ebû 

Bekir’i de alarak bir gölgeliğe çekildi ve ellerini 

kaldırıp dua etmeye başladı: 

 “Ya Rabb, işte Kureyş bütün gurur ve 

görkemiyle Senin dinini ortadan kaldırmak için geldi. 

Sana meydan okuyor, Peygamberini yalanlıyor. Ya 

Rabb, peygamberlerine yardım edeceğine dair bana 

verdiğin zafer sözünü lütfet. Şu bir avuç mümin telef 

olup yok olursa bugünden sonra yeryüzünde Sana 

ibadet ve kulluk edecek kimse kalmayacak…”  

 Peygamberimiz, duayı o kadar derinleştirdi ki 

hırkası omzundan düştü, ancak o, bunu fark etmedi. Hz. 

Ebû Bekir(ra) yanına gidip: “Ey Allah’ın Rasulü, bu 

kadar yeter, duan arşı titretti, Allah va’dini yerine 

getirecektir.”dedi. Peygamberimizin durumunu gören 

bütün Müslümanlar ağlıyorlardı. Onlar, kendilerini bu 
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kadar seven, kendilerine bu kadar değer veren bir 

öncüye sahip oldukları için Allah’a şükrediyorlardı. 

Derken Rabbimiz,  müjdeyi verdi: “Toplulukları 

bozulacak, arkalarına dönüp kaçacaklar.” (Kamer 45)” 

Peygamberimiz, bu ayet-i kerimeyi okuyarak 

sahabelerinin arasına geldi. 

 Güzel Çocuklar! 

 Rabbimizin müjdesi kesin, bakalım bu müjde 

yerini nasıl bulacak. 

 Savaş Başlıyor  

Zafer kazanacaklarından emin olan müşrikler, 

savaşı başlatmak için çok beklemediler. Aralarından 

biri Müslümanlara bir ok atarak Hz. Ömer(ra)’in 

özgürlüğünü verdiği kölesi Mihca(ra)’yı şehid etti. 

Artık iki ordunun karşılaşması kaçınılmazdı. 

Müslümanların bayraktarı Musab bin Umeyr(ra)’di. 

Müşriklerin bayraktarı onun kardeşi Ebû Aziz’di. Hz. 

Ebû Bekir(ra)’in bir oğlu Abdullah kendisiyle beraber 

diğer oğlu Abdurrahman müşriklerin ordusundaydı. 

Müşriklerin komutanlarından Utbe b. Rabia’nın bir 

oğlu Velid kendi yanında, diğeri Ebu Huzeyfe(ra) 

Müslümanların yanındaydı. Bu ağır bir savaştı. Bir 

tarafta Hak, diğer tarafta batıl. Bir taraf çokluğuna 

güveniyor, yurdundan çıkardığı, çoluk çocuğundan 

ayırdığı, mallarını pazarlara çıkarıp sattığı bir topluluğu 

şimdi toplu halde öldürmek istiyor. Diğer topluluk 

sayısı ve gücü az da olsa, Allah’a güveniyor, O’nun 

adına karşı koymaya çalışıyor. 

 Sonuç: Hakk’ın Batılı Yenmesi 

 Önce teke tek, sonra toplu çarpışmalar oldu. 

Müslümanlar, ellerinden gelen her şeyi yapıyorlardı. 

Elinden gelen her şeyi yapan Müslüman Rabbimizin 

yardımını hak eder. Rabbimiz, herkese hakkını verir. 

Bedir’de de öyle oldu. Allah’ın yardımıyla müşriklerin 
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ordusu bozguna uğradı. Rabbimiz, nasıl yardım etti 

diyeceksiniz? 

 Güzel Çocuklar! 

 Rabbimizin yardımları çeşitlidir, Bedir’de o 

yardımlardan birkaçı görüldü: Müslümanların 

karargâhları, yani ordularının bulunduğu yer kumluktu, 

kolaylıkla yürünemiyordu. Ayrıca su sıkıntısı da vardı. 

Müslümanlar, abdest ve gusül için yeterli su bulmakta 

güçlük çekiliyordu.  

Rabbimiz o gece bir yağmur yağdırdı. Vâdiden 

seller aktı. Müslümanlar kaplarını doldurdular, abdest 

aldılar, guslettiler ve hayvanlarını suladılar. Yağmur 

aynı zamanda tozları yatıştırdı ve zemini sağlamlaştırdı. 

Kureyş müşrikleri ise yağmur sebebiyle yerlerinden 

ayrılamadılar, hareketsiz kaldılar. Rabbimiz, ayrıca 

Müslümanları sakinleştirici bir uykuya daldırdı. Bu 

kadar mı? Değil, elbette. 

 Rabbimizin gönderdiği bir melekler ordusu 

müşriklere saldırdı, onları darmadağın etti. Sonuçta, 

müşrik ordusu dağıldı. Onlardan yetmiş kişi öldü, 

yetmiş kişi de esir düştü. Ölen müşrikler arasında 

kimler yoktu ki: Ebû Cehil, Utbe b. Rabia, Umeyye b. 

Halef… Bunları hatırlıyorsunuz, değil mi çocuklar, 

hani o Mekke’de Müslümanlara en büyük işkenceleri 

edenleri… Allah’a karşı isyan bayrağı açanları… Keşke 

öyle yapmasalardı… Müslümanlara ve kendilerine 

zulmetmeyip Müslüman olsalardı. 

 Güzel Çocuklar! 

 Müslümanlar on dört şehid vermişlerdi. Onlar 

Rableriyle buluşmaya gittiler. Kendilerine söz verilen 

cennete girdiler. Müşrikler ise cehenneme… 

 Müslümanlar kazandı, müşrikler kaybetti. 

Çokluklarına güvenenler yenildi. Allah için çalışıp 

O’ndan yardım dileyenler kazandı.  
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 Müslümanların şehidleri Peygamberimizin 

dualarıyla gömüldü. Müşriklerin cesetleri kuyulara 

atıldı. 

 Müslümanlar tekbirler getirerek Medine’ye, 

müşrikler korku içinde Mekke’ye döndü. 

Müslümanların kadın ve çocukları, Bedir Aslanları’nı 

kutluyordu. Müşriklerin kadın ve çocukları onlara size 

yazıklar olsun, diyorlardı. Medine’de şenlik, Mekke’de 

yas vardı. Keşke Mekke kendine yazık etmeseydi. 

Allah’a karşı isyan etmeseydi… 

 Bedir Esirleri 

 Güzel Çocuklar! 

 Müslümanların savaşta düşmanlarından aldıkları 

mallara “ganimet” denir. Peygamberimiz, Bedir 

dönüşünde Safra denilen yerde ganimetleri gaziler 

arasında paylaştırdı. Mazeretleri nedeniyle savaşa 

katılamayan sekiz Müslümana da pay verdi. Geriye bir 

sorun kalmıştı: esirlerin durumu. Müslümanların elinde 

70 esir vardı. Onlarla ilgili bir karar vermek gerekirdi. 

Bakalım yüce Peygamberimiz nasıl bir karar alacak. 

 Güzel Çocuklar! 

 Karar almada iki şey çok önemlidir: kararın 

alınış şekli ve kararın içeriği.  

Müslümanların bir konu hakkında görüş alışverişinde 

bulunmalarına, diğer bir deyişle Müslümanların 

birbirlerine danışmalarına “istişare” diyoruz. 

Peygamberimiz, yönetimle ilgili kararlarını 

sahabeleriyle istişare ederek alırdı. Esirler konusunda 

da öyle yaptı. Her sahabe ona özgür bir şekilde 

düşüncesini açıkladı.  

 Hz. Ömer(ra), hepsinin boynunu vuralım, dedi. 

Bunu boşuna söylemiyordu. Çünkü onlar İslam 

düşmanlığında ısrarcı kişilerdi. 
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 Hz. Ebû Bekir(ra) ise onları öldürmenin 

Müslümanlara yarar getirmeyeceğini, Müslümanların 

yoksul, Mekkelilerin zengin olduğunu, esirlerin fidye 

karşılığında serbest bırakılmasını öneriyordu. 

 Peygamberimiz, Hz. Ebû Bekir(ra)’in görüşünü 

uygun buldu. Ancak bir sorun vardı: Mekkelilerden 

bazılarının parası yoktu. Peygamberimiz, bu sorun için 

bir çözüm önerdi. Bu çözüm o güne kadar Arap 

diyarında hiç denenmemişti. Dedi ki yüce 

Peygamberimiz, parasını olmayanlar on Müslüman 

çocuğuna okuma yazma öğretsin ve serbest kalsın. 

Karar herkesi şaşırttı. Öyle ya on kişiye okuma yazma 

öğret, savaştığın kişi senin canının bağışlasın. 

 Güzel Çocuklar! 

 Bu karar Peygamberimizin kendisine kötülük 

yapanlara karşı ne kadar merhametli olduğunu 

göstermesinin yanında onun eğitime, okuma yazmaya 

ne kadar önem verdiğini de gösterir. İslam, bir ilim 

dinidir. Bilginin en kolay edinme yolu ise okumaktan 

geçer. Uğruna canların bağışlandığı okumayı ihmal 

etmeyin çocuklar! Okuyun ama Rabbimizin Alak 

Suresi’nde buyurduğu gibi Yaradan Rabbinizin adıyla 

okuyun!  

 Öncelikle Allah’ın kitabını, onun yüce elçisinin 

hayatını, hadislerini, İslam “fıkhı” dediğimiz namaz, 

oruç gibi ibadetleri anlatan eserleri, ardından insanlık 

için yararlı her şeyi okuyacağız. Bilgileneceğiz, 

bilgilendireceğiz, gelişeceğiz ve geliştireceğiz. 

 Güzel Çocuklar! 

 Müslümanlar çok okuyup Allah’ın kitabını 

okudukları sürece geliştiler, dünyaya hâkim oldular. 

Okumayı bırakıp Rablerinin emirlerinden uzaklaşınca 

gerilediler. O halde gelişmenin yolu bellidir: 

Rabbimizin emri doğrultusunda okumak. Siz, bu emri 
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yerine getirenlerden olun. Ne mutlu Allah’ın emirlerini 

hakkıyla yerine getirenlere! 

 Öğrendiklerimizi tekrarlayalım mı? 

 Hicretin ikinci yılında Bedir’de Müslümanlarla 

Mekke müşrikleri arasında yapılan ve adını yapıldığı 

yerden alan Bedir Savaş’ı Müslümanların kesin 

zaferiyle sonuçlanmıştır. Allah Müslümanlara hep zafer 

nasip etsin! 

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

 Uygulama 1 

 Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri 

uygun bir şekilde doldurunuz. 

 1. Kureyş’in Şam’a gönderdiği kervanın başında 

–------------------- vardı. 

 2. Peygamberimiz, Bedir esirlerini - - - - - - - ----

---------------------------------------------karşılığında 

serbest bıraktı. 

 3. Bedir esirleri hakkındaki karar, Hz. ------------

-----------‘in görüşü doğrultusunda verilmiştir. 

 4. Bedir’de savaşmak konusunda Ensar adına 

konuşan Hz. - ------ - ---- - -Peygamberimize her 

konuda uyacaklarını bildirdi.  

 5. Bedir Savaşı’ndan sonra - -- - - - - - ‘de 

bayram, - - --- -------‘de matem vardı.  

  

 Uygulama 2 

 Aşağıdaki soruları karşılarına “Evet” veya 

“Hayır” yazarak cevaplayınız. 

 1. Mekke müşrikleri Müslümanları Medine’de 

de mi rahat bırakmıyorlardı? 

 2. Savaş izni ilkin sadece Müslümanların 

kendilerini savunmalarına mı yönelikti? 
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 3. Rabbimiz, Bedir’de Müslümanların 

yardımına melekleri mi gönderdi? 

 4. Hz. Ali(  ) Bedir Savaşı’na katılmış mıdır? 

 5. Peygamberimiz, Mekke esirlerini Medine’ye 

götürmeden mi serbest bırakmıştır?  

  

 Uygulama 3 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı’nın asıl 

nedenidir? 

 A) Müslümanların Mekke’yi ele geçirmek 

istemesi 

 B) Mekke müşriklerinin savaş hazırlığı için 

Şam’a ticaret kervanı göndermeleri 

 C) Hz. Ali(ra) ve Hz. Hamza(ra)’ın Bedir’de iki 

müşrik büyüğünü öldürmeleri 

 D)Müşriklerin Bedir kuyularını taşlarla 

doldurmaları 

  

 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi 

yanlışı vardır? 

 A) Bedir Savaşı’nda müşrikler, 

Müslümanlardan daha çoktu. 

 B)Bedir Savaşı’nda 70 müşrik öldürülmüştür. 

 C)Bedir Savaşı’nda hiçbir Müslüman şehid 

olmamıştır.  

 D) Bedir Savaşı’nda birçok Mekke ileri geleni 

de öldürülmüştür. 

  

 3. Bedir Savaşı hakkında aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez?  

 A)Az bir topluluğun çok topluluğu yendiği 

savaş 

 B) Meleklerin Müslümanlara yardım ettiği savaş  
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 C) Mekkelilerin kendi topraklarında 

vuruldukları savaş 

 D) Müşriklerin ilk büyük yenilgiye uğradıkları 

savaş 

  

 4. Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı’nın 

sonuçlarından değildir? 

 A) Mekke müşriklerinin büyük bir yenilgiye 

uğraması 

 B)Mekke müşriklerinin Müslümanlarla 

savaşmaktan vazgeçmesi  

 C) Mekke müşriklerinden bazılarının esir 

düşmesi 

 D)Savaş kazanmanın sadece çokluğa 

bağlanamayacağının anlaşılması  

 

 5. Hicret’in kaçıncı yılında Müslümanlar 

namazda yüzlerini Mescid-i Aksa’dan 

Kâbe’ye çevirmişlerdir.  

 A)2.   B)3.   C)4. 

 D)5.  

  

 Bölüm 16 

 Araştırma İbadetimiz 

1. Başörtüsünün Müslümanlar için önemi 

hakkında annenizden bilgi alınız ve 

günümüzde başörtüsünün nerelerde yasak 

olduğunu araştırınız. 

2. Günümüzde Yahudilerle Müslümanlar 

arasındaki ilişkinin ne durumda olduğunu 

öğreniniz. 

3. Zekât, oruç ve kurbanın kişi ve toplum için 

yararı konusunda bir araştırma yapınız. 
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Ramazan ve Kurban bayramlarının önemi 

hakkında bir konuşma hazırlayınız. 

4. Hz. Ali(ra) efendimizle Fâtıma annemizin 

çocukları hakkında araştırma yapınız. 

5. Uhud Dağı’nı haritada gösteriniz ve onun 

Medine’ye göre konumunu belirleyiniz. 

   

 

 Peygamberimizin Kızı Hz. Rukiye(ra) 

 Güzel Çocuklar! 

 Peygamberimizin kızı Hz. Rukiye(ra), Hz. 

Osman(ra) efendimizle evliydi. Bedir Savaşı sırasında 

hastaydı. Hz. Osman(ra) efendimiz onunla 

ilgilenebilmek için Bedir Gazvesine katılmadı. Onun 

yanı başında bulundu. Bedir Gazvesi devam ederken 

hakkın rahmetine kavuştu. Peygamberimiz, onun 

vefatına üzüldü. Ancak yapılacak bir şey yoktu. Ölüm 

herkes için geçerlidir. Bize düşen İnna Lillah ve İnna 

İleyhi Raciun demektir. 

 Medine’den Temizlenen ilk Yahudiler: Beni 

Kaynuka Gazvesi(Şevval 2H-624 Nisan) 

 Güzel Çocuklar! 

 Daha önce belirttiğimiz gibi Medine’de 

Yahudiler de vardı. Onlar, birkaç kabileden 

oluşuyorlardı. Zengindiler ve her kabile kendisi için 

yaptırdığı kale gibi mahallede oturuyordu. Medine 

Yahudileri Bedir zaferine hiç sevinmemişlerdi. 

Müslümanlarla alay ediyor, onların zaferini Kureyşliler 

savaşmayı bilmediği için zafer kazandınız, yoksa sizin 

savaş kazanacak gücünüz mü var diyerek 

küçümsüyorlardı.  O günlerde basın yayın yoktu. Halkı 

yönlendirme işini şairler yapıyordu.  

 Yahudi şairler sürekli Müslümanların aleyhine 

şiir okuyorlardı. Hatta aralarından bazıları Bedir’de 
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öldürülen Mekke müşrikleri için ağıt bile yakmıştı. 

Müslümanlar, onların şairlerinden haddini aşan Ka’b b. 

Eşref’i öldürdüler. Bu durum onların daha da 

öfkelenmelerine yol açtı. 

 

  Müslümanlar Yahudilerin yaptıklarından çok 

rahatsızdılar. Ancak Peygamberimiz, onlara 

sabretmelerini tavsiye ediyordu. Çünkü her şeyin bir 

zamanı vardı ve o zamanı beklemek gerekiyordu. 

 Yahudiler Hadlerini Aşıyor 

 Medine Yahudilerinden Müslümanlara en çok 

düşmanlık yapanlar, Beni Kaynuka kabilesiydi. Bir gün 

bir Müslüman kadın onların çarşısında alışveriş 

yaparken onun örtüsüne el attılar, onu zor durumda 

bıraktılar ve onunla alay ettiler. Bu durumu gören bir 

sahabe yalnız olmasına rağmen Yahudilere saldırdı ve 

Müslüman kadının örtüsüne el atan Yahudiyi öldürdü. 

Yahudiler de onu orada şehid etti. Artık onların 

hakkından gelmek gerekirdi. Çünkü Müslüman kadının 

örtüsüyle alay etmek affedilmez bir suçtur. 

 Peygamberimiz, Yahudilere haddinizi bilin, 

yoksa Mekke müşriklerinin başına gelen sizin de 

başınıza gelir, dedi. Ancak Yahudiler, 

 -Ey Muhammed, siz savaşın ne olduğunu 

bilemeyen Kureyşlilerle karşılaştınız, bu durum sizi 

aldatmasın, bizimle savaşın da o zaman savaşın ne 

olduğunu anlarsınız, dediler. 

 Onlar hadlerini aşmışlardı ve artık yapılacak bir 

şey yoktu. Savaşa hazır hâldeki Müslümanlar, onların 

üzerine yürüdüler, kalelerini kuşattılar. Daha önce 

Müslümanlara meydan okuyan Yahudiler karşılarında 

yiğit sahabeleri görünce korktular. Kalelerine 

kapandılar. Bir daha kalelerinden çıkmadılar. Bu durum 

on beş gün sürdü. 
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Sonra araya bir adam girdi. Onu daha önce size 

tanıtmıştık: Abdullah b. Übey. Kimdi bu adam? 

Münafıkların başı.  

 Güzel Çocuklar! 

 Münafıklarla kâfirler birbirlerinin dostudurlar. 

Onlar zor günlerinde birbirlerine sahip çıkarlar. 

Abdullah b.Übey Yahudi dostlarının zor durumda 

olduğunu görünce onların yardımına koştu. 

Peygamberimizden dostlarının affedilmesini istedi. 

Peygamberimiz, Medine’deki dengeleri göz önünde 

bulundurarak kuşatmayı sona erdirdi. Ancak Beni 

Kaynuka Yahudilerinin Medine’yi terk etmesini istedi. 

Bunun üzerine 300’ü atlı olmak üzere 700 Yahudi 

Medine’yi terk etti. Böylece Medine bir Yahudi 

kabilesinden temizlenmiş oldu. 

 Güzel Çocuklar! 

 Gördüğünüz gibi bir Müslüman kadının 

başörtüsü için bir Müslüman şehid olmuş, 

Peygamberimiz bu olay üzerine bir topluluğa savaş ilan 

etmiştir. Neden? Çünkü Müslüman kadının başörtüsü, 

İslamiyet’in bir simgesidir. Ona uzanan el, İslam’a 

uzanmış sayılır. O sahabenin davranışı dini uğuruna 

canından vazgeçmek olarak anlaşılmalı, 

Peygamberimizin tutumu da İslam’ın bir simgesine 

uzanan kötü bir eli kesmek olarak kabul edilmelidir. 

 Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

 Mübarek Bir Düğün 

 Güzel Çocuklar! 

 Hz. Ali(ra)’nin Peygamberimizin amcasının 

oğlu olduğunu biliyorsunuz. Bunun yanında şunlar da 

aklınızdadır inşaallah. Peygamberimiz, amcası Ebû 

Talib’in yükünü azaltmak için Hz. Ali(ra)’yi yanına 

almıştı. Hz. Ali(ra), o zamanlar bir çocuktu. Sonra daha 
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çocuk yaşta İslam’la onurlanmış, ilk Müslümanlardan 

olmuştu. Peygamberimiz Medine’ye hicret ederken 

onun yerine yatağına yatmıştı. Bedir Savaşı’nda 

düşmanları perişan etmişti.  

 Artık o 21 yaşında, evlilik çağı gelmiş bir 

pehlivandı. Evlenmesi gerekiyordu. Peygamberimizin 

mübarek kızı Hz. Fâtıma(ra) da 18 yaşındaydı. Onun da 

evlilik çağı gelmişti. Hz. Ali(ra), Peygamberimizin 

evinde büyüdüğü için Hz. Fâtıma’yı iyi tanıyordu. Hz. 

Fâtıma(ra) da onu iyi tanıyordu. Hz. Ali(ra), onunla 

evlenmek istediğini Peygamberimize bildirdiğinde 

Peygamberimiz çok sevindi. O iki çocuğunu evlendiren 

bir baba gibiydi. Buna rağmen hemen “Evet!” demedi. 

Kızı Hz. Fâtıma(ra)’nın rızasını almak istedi. Durumu 

ona açtı. Fâtıma annemiz babasından utandığından 

sustu. Peygamberimiz, bunu olur olarak kabul etti ve 

düğün hazırlıkların başladı. Onlara bir ev lazımdı, 

Harise b. Numan adlı bir sahabe onlara bir ev hediye 

etti. Adet üzerine Hz. Fâtıma(ra)’ya çeyiz yapmak 

gerekiyordu. Ama Peygamberimiz devlet başkanı 

olduğu halde Onun kızının çeyizi için parası yoktu. 

Onlara ancak bir yatak, bir şilte, bir su tulumu, bir el 

değirmeni, bir suibriği ve bir su kabı verebildi. 

 Küçük bir ziyafet verilerek dualarla düğünleri 

yapıldı ve kendi evlerine taşındılar. Şimdi sizinle bir 

kez daha düşünelim çocuklar! Medine İslam devletinin 

başkanın damadının evinde bulunan eşya listesini 

öğrendiniz değil mi? Bir de bugünün devlet 

başkanlarının evlerini düşünün! Onların düğünlerini 

akla getirin! İşte Peygamberimizin üstünlüğü! O 

dünyanın en büyük, en sade yaşayan ve halkı tarafından 

en çok sevilen devlet başkanıydı. Ne mutlu onun 

yolundan gidenlere!  
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 Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

 Güzel Çocuklar! 

 Haydi, birlikte dua edelim! Rabbimiz, bizi yüce 

Peygamberinin yolundan ayırma, bizi onun gibi Senin 

isteğin doğrultusunda yaşayanlardan kıl!  Erkeklerimiz 

Hz. Ali(ra) gibi yiğit ve Peygamber emrine hazır olsun! 

Kadınlarımız, Hz. Fâtıma(ra) annemiz gibi hayâ ve 

ibadet ehli olsun! Âmin!  

 Hicretin İkinci Yılının Diğer Olayları 

 Güzel Çocuklar! 

 İslam’ın bütün ibadetlerinin temel amacı, 

Rabbimizin emrini yerini getirip O’nun rızasını 

kazanmaktır. Ancak her ibadetin gerek ibadet yapan 

için gerek toplum için kendine özgü amaç ve faydaları 

vardır. Örneğin namaz kılan biri hem Rabbimizin 

rızasını kazanır, hem şahıs olarak huzura erer hem de 

sorumluluğunu bilen, zamanın öneminin farkında olan 

biri olarak topluma daha faydalı biri olur. 

 Zekâtın ve Fıtır Sadakasının Farz Olması 

 Güzel Çocuklar! 

Çevrenize bir bakın, varlıklı olanlar var, yoksul 

olanlar var. Kiminin ihtiyaç fazlası malı var, kiminin 

neredeyse hiçbir şeyi yok. Ayrıca okumak isteyip 

parasızlıktan okuyamayan var. Bir yere doğru yol 

alırken parası tükenenler var. Hastasını tedavi 

edemeyen var… 

İslam, kişilerin ve toplumun hiçbir sorununu 

ihmal etmemiş, her soruna bir çözüm getirmiş. 

Ekonomik sorunların çözümü yine ekonomik olur 

kuşkusuz.  

Rabbimiz, Hicret’in ikinci yılında 

Müslümanlara mallarının bir kısmını fakirlere, yolda 

kalmışlara ve Kur’an-ı Kerim’de belirtilen diğer ihtiyaç 
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sahiplerine zekât olarak vermelerini emretti. Aslında 

Müslümanlar, daha Mekke Döneminde mallarının bir 

kısmını ihtiyaç sahiplerine veriyorlardı. Zekât emriyle 

bu, İslam’ın gereklikleri içinde bir farz olarak yerini 

almış oldu. 

  Aynı dönemde Müslümanlara Ramazan ayı 

içinde “fıtır” sadakası dediğimiz kişisel sadaka 

emredildi. Anne-babanız her Ramazanda sizin adınıza 

bir sadaka çıkarır, ihtiyaç sahiplerine verir. O sadakanın 

hikmetini ve kimlere verildiğini onlarla konuşunuz. 

Sadaka sizin adınıza veriliyor, sadakanın bilinçli sahibi 

olunuz. 

  

Orucun Farz Olması 

Oruç, Rabbimizin dinini en önemli 

gerekliliklerindendir. Biz, onunla yokluğu, açlığı 

anlarız, Rabbimizin emri uğruna aç kalabileceğimizi, 

kendi bedeni isteklerimizle Rabbimizin emirleri 

arasında kaldığımızda Rabbimizin emrini kendimize 

tercih edeceğimizi kanıtlarız. Çevremizde ve 

görmediğimiz yerlerde ihtiyaç sahibi insanların var 

olduğunun bilincine daha çok varır, onların sıkıntılarını 

anlarız. Kendimizi zor günlere hazırlarız.  

İşte bunca yararı olan oruç eskiden beri 

Müslümanların ibadetleri arasında vardı, ama İslam’da 

bir farz olarak yerini alması Hicret’in ikinci yılında 

olmuştur. 

İki Bayramın Kutlanması  

Her dinin simgeleri vardır, bayramlar da 

İslam’ın simgeleridir, Müslümanların birbirlerini 

ziyaret edip kaynaştıkları, kardeşliklerini pekiştirdikleri 

günlerdir.  
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 İslam’ın iki bayramı vardır: Ramazan Bayramı 

ve Kurban Bayramı. Bu iki bayram da ilk kez Hicret’in 

ikinci yılında kutlandı.  

 Aynı yıl Kurban Bayramı’nda kurban kesimi de 

yapıldı. Müslümanlar kurban keserek hem rehberleri 

Hz. İbrahim(as) ve Hz. İsmail(as) gibi Allah’ın her tür 

emrine hazır olduklarına, O’nun emirlerine ne olursa 

olsun teslim olacaklarını göstermiş olurlar hem de 

ihtiyaç sahibi insanları doyururlar.  

 Bize din olarak İslam’ı seçen Rabbimize 

şükürler olsun! O’nu yüce Resulü Peygamberimiz 

Muhammed’e salât ve selam olsun! Âmin! 

 

Uhud Savaşı(11Şevval 3H-27 Mart 625M) 

 Güzel Çocuklar! 

 Mekkeliler, Bedir’i unutmamışlardı. İntikam 

için bir fırsat kolluyorlardı. Ticaret yollarını 

Müslümanların korkusuyla değiştirmişlerdi. Bu da 

onların ticaret yolları üzerinde yer alıp onlardan 

yararlanan kabileleri zarara uğratmıştı. Bu kabileler 

Mekkelilere,  Müslümanlara saldırırsanız biz de size 

yardım ederiz; çünkü Müslümanlardan biz de zarar 

gördük diyorlardı. Ayrıca Bedir’de kocaları, kardeşleri, 

oğulları öldürülen kadınlar hâlâ yas tutuyorlar ve 

erkekleri Müslümanlara karşı kışkırtıyorlardı. Kâbe’de 

toplanan şairler, Bedir’de öldürülenler üzerine ağıt 

yakıyor, Mekkelileri intikam almadıkları için 

kınıyorlardı. 

 Güzel Çocuklar! 

 Bedir Savaşı’nın nedenini hatırlıyor musunuz? 

Hani Ebû Süfyan denen müşrikin komutasındaki 

kervana Müslümanlar saldırmak istemişlerdi de o 

müşrik ve kervanı Müslümanların elinden kurtulmuştu. 

İşte o kervanın malları Kâbe’de duruyordu. Müşrikler, 
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o malları almıyoruz, onlarla Müslümanlara karşı 

savaşacağız, diyorlardı.  

 Sonuçta Kureyşliler Müslümanlara karşı 

savaşmak üzere yola çıktılar. Bu sefer kadınları da 

onlarla beraber yola çıkmıştı. Özellikle Ebû Süfyan’ın 

karısı Hind, savaşa katılmakta istekliydi.  “Siz, 

Bedir’de kaçıp karılarınızın yanına sığındınız, biz de 

sizinle savaşa çıkacağız, böylece kaçacak bir yer 

bulamazsınız.” diyerek onları kışkırtıyor, ağıtlar yakıp 

şarkılar söyleyerek müşriklerin daha hızlı hareket 

etmesine neden oluyordu. 

 Güzel Çocuklar! 

 Peygamberimizin mübarek annesi Amine’nin 

mezarı neredeydi? Biliyorum unutmamışsınız, Mekke 

ile Medine arasındaydı, diyeceksiniz. Devamını da ben 

söyleyeyim: Ebva denen köydeydi.  

 Güzel Çocuklar! 

 Müşrikler, Peygamberimizin mübarek annesi, o 

gönlü yaralı, o gencecik yaşta, çocuğunu çöl 

sıcaklığında yanındaki hizmetçi kadına bırakarak vefat 

eden insanın mezarını eşmek, onun kemiklerini 

çıkarmak istediler. Onların Peygamberimize karış kini 

onları böyle kötü bir davranışa sürüklemek üzereydi. 

Ama aralarından bazıları, böyle bir davranış Arap 

geleneğinde yoktur, buna izin verirsek yarın öbür gün 

birileri de bizim mezarımızı eşer, diyerek onları 

engelledi.  

 Güzel Çocuklar! 

 Bundan ötesi de var. Ebû Süfyan’ın karısı 

Hind’in babası, kardeşi ve amcası Bedir’de 

öldürülmüştü. Hind, Müslümanlardan intikam almak 

isteyenlerin başında geliyordu. Onun hedefinde 

Müslümanların en cesuru Hz. Hamza(ra) vardı. Ancak 
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hiçbir müşrik Hz. Hamza(ra)’yla karşılaşmak 

istemiyordu.  

 Mekke’de Habeşli bir köle vardı. Adı Vahşi’ydi. 

İyi bir nişancıydı. Bir cariyeye âşıktı. Ancak onunla 

evlenemiyordu. Hind, onu buldu ve onu Hz. 

Hamza(ra)’yı şehid etmesi karşılığında o cariyeyle 

evlendirme sözü verdi. 

 Müslümanlarla hiçbir sorunu olmayan hatta 

İslam’ın hâkim olması durumunda durumu düzelecek 

olan Vahşi bu söz üzerine büyük bir heyecana kapıldı 

ve Hz. Hamza’yı şehid edeceğine söz verdi. Vahşi, o 

büyük insanı şehid edecek, Hind de onun göğsünü 

yararak ciğerini çıkaracak ve çiğneyecekti. 

 Hz. Abbas’ın Mektubu 

 Güzel Çocuklar! 

 Peygamberimizin amcası henüz Medine’ye 

hicret etmemişti; ama Peygamberimize büyük bir 

sevgiyle bağlıydı. Müşrik ordusu harekete geçtikten 

hemen sonra durumu Medine’ye bir mektupla bildirdi. 

Peygamberimiz, okuma yazması olmadığı için mektubu 

Ubey b. Kab(ra)’a okuttu ve ondan haberi gizli 

tutmasını istedi. Ancak haberi duyan bir kadın durumu 

halka bildirdi ve Müslümanların çalışmalarını gizli 

yürütmelerini engelledi.  

 Düşman hakkında bilgi sahibi olmak zafer 

kazanmak için önemlidir, Peygamberimiz, düşman 

hakkında bilgi toplamak için iki sahabesini Mekke’ye 

doğru yola çıkardı. İki sahabe çok geçmeden geri 

döndü; çünkü müşrik ordusu Medine’nin etrafındaki 

otlaklara ulaşmıştı. Düşmanların at ve develeri 

Müslümanların hurma bağlarında otlanıyordu.       

  Düşman ordusu Mekke- Medine arasındaki 

kabilelerin de katılmasıyla 3000 kişiden oluşuyordu. 
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Onlardan 700’ü zırhlıydı. 200 atları ve 3000 develeri 

vardı.  

 Müslümanlar derhal hazırlıklara başladılar. Bir 

baskına uğramamak için şehrin önemli yerlerine 

nöbetçiler yerleştirdiler.  

 Güzel Çocuklar! 

 Daha önce söylediğimiz gibi Peygamberimiz, 

önemli konularda karar vermeden önce sahabelerinin 

görüşlerini alırdı. Biz, Müslümanlar arasındaki görüş 

alış verişine “istişare” diyoruz. 

 Peygamberimiz, sahabelerine “Medine’de kalıp 

şehrimizi mi savunalım; yoksa düşmanı Medine dışında 

mı karşılayalım?” diye sordu. 

 Peygamberimizin Rüyası 

 Peygamberimiz, savaş kararını vermeden bir 

gün önce bir rüya gördü. O rüyada kılıcında bir gedik 

açılmıştı. Yanında bir sığır boğazlanıyordu. Elini zırhı 

içinde tutuyordu. Peygamberimiz, kılıcında açılan 

gediği ehl-i beytinden birinin şehid olması, sığırın 

boğazlanması ashabından bazılarının şehid olması, zırhı 

da Medine olarak tabir etmiş. Bunun için Medine içinde 

kalıp şehri savunmayı Medine dışına çıkmaya tercih 

etmişti. Hz. Ebû Bekir, Sad b. Muaz ve diğer büyük 

sahabeler de bu görüşteydi. Hatta Abdullah b. Ubey 

adlı münafık da akıl ehlinin yanında yer alarak onlar 

gibi görüş belirtmişti.  

Ensarın yaşlı Müslümanları da biz bu şehirde 

kaldığımız sürece hiç yenilmedik, şehirden çıkmayalım, 

diyorlardı. Ancak genç sahabeler, özellikle Bedir 

Savaşı’na katılmayanlar “Biz, böyle bir günü 

bekliyorduk. Düşmanla Medine dışında 

savaşalım.”diyor ve görüşlerinde ısrar ediyorlardı. 

Onlar çoğunluktaydı ve kararlarında ısrarcıydılar, 

Peygamberimiz, istemeyerek onların görüşünü kabul 
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etti. Birbiri üzerine iki zırh giyip miğferini başına 

geçirdi, evinden çıktı. Yön, Medine dışındaki Uhud 

Dağı’ydı. Bu arada biz Medine dışında savaşalım 

diyenler Peygamberimizi istemediği bir karara 

zorladıklarını düşündüler ve ondan özür dileyip ona 

dilediği kararı uygulayabileceğini söylediler. Ancak o, 

 “Bir peygamber zırhını giydikten sonra, 

savaşmadan onu çıkarmaz.”dedi ve “Eğer sabreder, 

görevinizi tam yaparsanız, Allah’ın yardımıyla zafer 

bizimdir” diye ekledi. 

 Güzel Çocuklar! 

 Müslümanlar kendi aralarında durumu görüşüp 

kararı almışlardı. Karar alındıktan sonra artık ona 

uymak gerekirdi. Müslümanların aldıkları bir karardan 

dönmeleri bundan sonra alacakları kararların uygulanıp 

uygulanmayacağı konusunda bir belirsizliğin meydana 

gelmesine neden olurdu. Peygamberimiz, buna meydan 

vermek istememiş olabilir.  

 Ayrıca Peygamberimizin zafer kazanmayla ilgili 

söyledikleri de şartlıdır. Peygamberimiz, sahabelerine 

sabretmeleri ve görevlerini tam yapmaları durumunda 

zafer kazanacaklarını söylüyor. Bunun anlamı şudur: 

Siz, sabretmez ve görevinizi tam yapmazsanız zafer 

kazanamazsınız.  

 Diğer bir nokta gençlerin ısrar gerekçesidir. 

Genç sahabeler, mutlaka savaşmak istiyorlardı. Hâlbuki 

Müslümanların amacı savaşmak değil, amacına 

ulaşmak olmalıdır. Onlar farkında olmadan yanlış bir 

yol edinmişlerdi. Bakalım Mevla’m neyler, neylerse 

güzel eyler. 

 Müşriklerin ordusu, Medine’ye 5 km. 

uzaklıktaki Uhud Dağı eteklerinde konuşlanmıştı. 

Peygamberimiz, Medine’de Abdullah b. Ümmi 

Mektum(ra)’u bırakarak 1000 kişilik bir orduyla cuma 



 219 

namazından sonra Medine’den çıktı. İslam ordusu o 

geceyi yolda geçirdi. Sabahleyin şafakla Uhud’a vardı. 

Orada savaş için elverişli yeri seçti. 

 Münafıkların Tavrı 

 Güzel Çocuklar! 

 Daha önce de söylediğimiz gibi bir karar 

alındıktan sonra Müslümanlara düşen o karara 

uymaktır. Herkes, katıldığı bir karara uyabilir, önemli 

olan bizim katılmadığımız bir karara uymayı kendimize 

kabul ettirmemizdir. O karara katılmış gibi gönül 

rahatlığıyla uymamızdır. Böyle yapmazsak birlik 

beraberlik bozulur. Müslümanların arasına fitne girer. 

 Münafıklar, Medine dışına çıkma kararına karşı 

çıktıkları halde bir Müslüman gibi davranarak,  

Peygamberimizin ordusuna katıldılar. Ancak başkanları 

Abdullah b. Ubey “ Muhammed, bizim gibi tecrübeli 

olanları dinlemedi, çocukların sözüne uydu. Ben, 

meydan savaşını uygun görmemiştim.”diyerek 

arkadaşlarını savaşmaktan vazgeçirdi. Münafıklar onun 

başkanlığında 300 kişilik bir grup olarak Medine’ye 

geri döndüler. 

 Güzel Çocuklar! 

 Başta münafıklar olmak üzere İslam düşmanları 

Müslümanların moralini bozmak için çaba gösterir. 

Abdullah b. Ubey ve arkadaşları daha başlangıçta 

Medine’de kalabilirlerdi. Onları Uhud’a doğru hareket 

etmeye zorlayan yoktu. Ama onlar sahabelerin moralini 

bozmak istediler, bunun için yarı yoldan dönmeyi tercih 

ettiler. Davranışlarıyla Mekke müşriklerine cesaret 

verdiler. Çünkü onlar Müslümanların dostu değil, 

müşriklerin dostu idiler. Müşriklerin savaşı 

kazanmasını istiyorlardı. Müslümanların moralini 

bozarak düşmana moral veriyor, düşmanın savaşma 
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hırsını artırıyorlardı. Allah bizi onların şerrinden 

korusun! Âmin!  

 Güzel Çocuklar! 

 Bir İslam âlimi der ki sayısı çok olan bir 

düşmana karşı başarılı olmamız için amacımız Allah 

rızası olmalı, güzel bir plan yapmalı, planımızı 

uygulamada kararlı olmalı ve bu planı uygularken 

karşılaşacağımız güçlüklere karşı sabırlı olmalıyız. 

 Peygamberimiz, Uhud’da güzel bir plan yaptı. 

Düşmanını zor durumda bırakacak bir savaş düzeni 

kurdu. Ordusunun arkasını Uhud Dağı’na, yüzünü 

Medine’ye çevirdi. Abdullah b. Cübeyr(ra)’in 

komutasında elli kişilik bir okçu birliğini solundaki 

Ayneyn Tepesi’ne yerleştirdi. Onlara: 

 -Galip de gelsek mağlup da olsak benden emir 

gelmedikçe yerlerinizden ayrılmayacaksınız. Düşman 

atlıları şu vadiden arkamıza dolaşıp bizi kuşatabilirler. 

Onlara oklarınızla engel olun, çünkü atlar ok karşısında 

ilerleyemez, dedi. 

 Güzel Çocuklar! 

 Bedir’de olduğu gibi savaş, önce teke tek 

karşılaşmalarla başladı. Müslümanlar karşılarına çıkan 

her müşriki öldürdü. Düşmanın morali kırıldı. 

Kadınlarının Bedir Savaşı’nın intikam çağrısını 

yenileyen kışkırtıcı çağrıları işe yaramadı. Hz. 

Hamza(ra), Hz. Ali(ra), Hz. Musab b. Umeyr (ra)gibi 

yiğitler düşmana ikinci bir Bedir yaşatıyordu. O günün 

büyük bir kahramanı daha vardı: Ebu Dücane(ra). 

Haydi, onun yaşadıklarına ortak olalım! 

 Peygamberimizin bir kılıcı vardı. Üzerinde, 

  “Korkaklıkta utanç ve zillet, ileri atılmakta şeref 

ve izzet vardır. 



 221 

 Kişi korkaklıkla kaderinden kurtulamaz” 

dizeleri yazılıydı. Peygamberimiz o mübarek kılıcı 

göstererek: 

 -Kim bu kılıcın hakkını ödemek ister? diye 

sordu. Ensar’dan Ebû Dücane(ra): 

 -Bunun hakkı nedir, Ya Resullallah? diye sordu.  

Peygamberimiz: 

 -Eğilip bükülünceye kadar düşmanla savaşmak, 

diye cevap verdi. 

  Ebû Dücane, kılıcı aldı ve düşman üzerine 

saldırdı. Düşman saflarını kahramanca yardı. Önüne 

çıkan her düşman onun kılıç darbelerini yedi ya da 

ödlekçe kaçtı. Bir ara kılıcını kaldırmıştı ki birden bir 

kadın çığlığı duydu. Kılıcının altındaki Ebû Süfyan’ın 

karısı Hind’di. Peygamberimizin kılıcını böyle bir 

kadının kanına bulaştırmak benim için şerefsizliktir, 

dedi ve onu öldürmekten vazgeçti. Cepheye Müslüman 

kanı içmeye gelmiş olan Hind çığlık çığlığa kaçtı ve 

kılıç darbelerinden kurtuldu.  

 Düşman ordusu dağılıyordu. Müslümanlar 

tekbirler getirerek düşmanı kovalıyordu. Herkes bu işin 

bittiği kanaatine kapılıyordu. Ancak Peygamberimiz 

henüz okçulara yerlerini terk etmelerini söylememişti.  

 Peygamberimizin Emrine Uyulmadı 

 Okçulardan kırk kişi komutanları 

Abdullah(ra)’ın gitmeyin, henüz emir almadık, 

demesine rağmen yerlerini terk etti. Geriye on kişi 

kalmıştı. O günlerde müşrik olan Halid b. Velid bu 

durumu fırsat bildi. Ayneyn Tepesi’ne saldırdı. Orada 

bulunan on kişilik birliği şehid etti. Ardından savaş 

meydanındaki Müslümanlara saldırdı. Savaşın bittiğini 

düşünen Müslümanlar neye uğradıklarını şaşırdılar. 

Tekrar savaş düzenini alamadan dağıldılar. Pek çok 

Müslüman daha ilk saldırıda şehid oldu. 
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 Güzel Çocuklar! 

 Savaşın silahlarından biri de propagandadır. 

Düşman, propagandalar yaparak Müslümanların 

moralini kırmaya, onların mücadele azmini kırmaya 

çalışır. Uhud’da da böyle oldu. Düşmanlardan biri, 

“Onu öldürdüm.”diye çığlıklar atarak Peygamberimizi 

şehid ettiği yalanını uydurdu. Onun sesini duyan 

Müslümanlardan kimileri savaşma gücünü yitirdi. 

Kimileri ise Peygamberimizi aramaktan düşmana 

saldıramadı. Aslında düşman Peygamberimizin nerede 

olduğunu bilmiyordu. Peygamberimiz, başına miğfer 

geçirmişti ve yüzü tam görünmüyordu. Onu görenler 

tanıyamıyordu. Düşman bu haberi yayarak aynı 

zamanda Müslümanların karşılık vermesini, böylece 

kendilerinin Peygamberimizin yerinden haberdar 

olmasını istiyordu. 

 Bu, bir savaş oyunuydu. Ne yazık ki kimi 

Müslümanlar bunu bilemedi. Peygamberimizi ilk gören 

Kab b. Malik adlı sahabeydi. Kab(ra), Peygamberimizi 

görür görmez “Ey Müslümanlar Resulullah 

burada!”diye seslendi. Müslümanlar hızla 

Peygamberimizin etrafında toplandı. Ama düşman da 

Peygamberimizin yerini öğrendi. Düşman ordusu hızla 

Peygamberimizin bulunduğu noktaya yöneldi. Onun 

etrafında Hz. Ali(ra) gibi yiğitler vardı, ancak bütün 

düşman askerleri ona ulaşmak için çabalıyordu.  

 Müşriklerden birinin attığı taş Peygamberimizin 

dudağını yardı, bir kılıç darbesi de onu miğferinin 

mübarek yüzüne batmasına ve yüzünü yarmasına neden 

oldu, yan dişi de kırıldı. Ama Peygamberimiz, bir 

yandan savaşmaya devam ediyordu. Bir yandan da 

askerlerini yönetiyordu. Yanı başında kahramanca 

savaşan Sad b. Vakkas(ra)’a sürekli ok yetiştiriyor, 

bunu da at bunu da diyerek ona cesaret veriyordu. 



 223 

Sonuçta düşman pes etti, geri çekilmek zorunda kıldı. 

Ama Müslümanlar, pek değerli cengâverlerini, 

kılıçlarının şakırtısı düşman titreten fedakâr yiğitlerini 

şehid vermişlerdi. Okçuların bir emir ihlali 

Müslümanlar için belki yenilgiyle değil, ama dünya 

anlamıyla ağır bir kayba neden olmuştu.  

 Hz. Hamza(ra)’nın Şehadeti 

 Güzel Çocuklar! 

 Hz. Hamza(ra)’nın Müslüman olmasını 

hatırlıyorsunuz değil mi? Hani Ebû Cehil’in 

Peygamberimize yönelik hakaretlerini duyunca 

Müslüman olmuş ve Müslümanlar onun sayesinde 

büyük bir güce kavuşmuştu.  

 Bedir Savaşı’nda müşriklerin öncülerini 

öldürmüş ve Allah’ın yardımıyla Müslümanların zafer 

elde etmesine çok katkısı olmuştu. Uhud Savaşı’nda da 

aynı kahramanlığı gösterdi. Ama bu savaşta onu 

kollayan, onu öldürmek isteyen biri vardı: Vahşi.

 Aşkın aklını başından alıp adeta bir av hayvanı 

haline getirdiği Vahşi savaş boyunca Hz. Hamza(ra) 

efendimizi kolladı. Onun kahramanlığından haberdardı. 

Karşısına çıkmaya cesaret edemiyordu.  

 Hz. Hamza(ra), kılıcını kahramanca sallayarak 

savaş meydanında müşrik kovalıyordu. Onu gören 

müşrikler, korkudan kaçıyor, Hz. Hamza(ra) onların 

peşine veriyordu. Vahşi, onun bu hâlini fırsat bildi. Bir 

taşın arkasına saklandı ve Hz. Hamza(ra)’nın yanından 

geçmesini bekledi. Hz. Hamza(ra)’nın bir müşrike 

saldırdığı bir anda Vahşi ona haince bir mızrak fırlattı, 

mızrak efendimizin bedenine saplandı ve efendimiz 

orada şehid oldu.  

 Vahşi, durumu hemen Hind kadınına haber 

verdi. O sırada Müslümanlar bir dağınıklık içindeydiler. 

Hind, Hz. Hamza(ra) efendimizin naşının başına geldi 
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ve ne yaptı, biliyor musunuz? Efendimizin göğsünü 

yardı, onun ciğerini çıkardı ve hunharca çiğnedi, 

yutmaya çalıştı, yutamadı. Bazı haberlere göre onun 

kulağını kesti ve bir ipe takıp boynuna astı.  

 Güzel Çocuklar! 

 İşte müşriklerin Müslümanlara karşı kini! Onlar, 

Müslümanlara kötülükte sınır tanımıyorlardı. 

Peygamberimizin amcasını şehid edip onun göğsünü 

yardılar ve onun mübarek ciğerini çiğnediler. 

İnanılmasın güç bir durum değil mi? Ama bütün bunlar 

tarihi bir gerçek.  

 Güzel Çocuklar! 

 Bu konuda asıl şaşırtıcı olan Peygamberimizin 

Hind ve Vahşi’ye karşı tutumudur. Sizce 

Peygamberimiz, onlara ne yapmış olabilir? Onları 

öldürmüş mü, öldürtmüş mü? Kılıçla mı vurmuş? 

Yoksa ateşlere mi atmış ya da af mı etmiş? Bu soruları 

zamanı gelince cevaplayacağız inşaallah. 

 Musab b. Umeyr(ra)’in Şehadeti  

 Güzel Çocuklar! 

 Musab b. Umeyr(ra)’i hatırlıyor musunuz? 

Mekke’nin yakışıklı genci Musab(ra)’ı… Mekke’nin en 

güzel giyinen gencini…  Müslüman oldu diye 

annesinin kendisine işkence ettirdiği buna rağmen 

yolundan döndüremediği o kararlı Müslümanı… 

Medine’ye hicret edip orada Peygamberimizin 

görevlendirmesiyle Allah’ın dinini en güzel şekilde 

anlatıp Medine halkının Müslüman olması için gecesini 

gündüzüne katan İslam tebliğcisini… 

 Musab(ra), Uhud gününde Müslümanların 

sancağını taşıyordu. Kâfirlerin hedefiydi. Kâfirler ona 

hücum ettiler. Kılıç darbeleri önce onun sağ eline 

değdi, sağ eli kesildi, Musab(ra) sancağı sol eliyle tuttu. 

Bu sefer kılıç darbeleri Musab(ra)’ın sol eline değdi, 



 225 

sol eli de kesildi. Musab, sancağı gövdesiyle sarılarak 

tutmaya çalıştı. Ama düşman Müslümanların sancağını 

düşürmeye kararlıydı. Musab(ra)’ı şehid etti ancak 

sancağı düşüremedi, çünkü canını vermeden sancağı 

başka bir Müslümana uzatmıştı. 

 Peygamberimiz, Musab(ra)’ın mübarek naaşının 

başına geldi ve şu ayetleri okudu: “Müminlerden öyle 

kişiler vardır ki, Allah'a verdikleri sözde sadakat ettiler. 

Kimi adağını ödedi şehid oldu. Kimi de (şehid olmayı) 

bekliyor. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler." 

 (Ahzab 23). 

 Musab(ra), sözünü asla değiştirmemişti ve 

canını Allah yolunda vermişti ve ruhunu teslim eden 

her mümin gibi gömülecekti. Ancak Musab(ra)’ın 

üzerindeki giysi bedenini örtmeye yetmiyordu. Başı 

örtüldüğünde ayakları, ayakları örtüldüğünde başı 

açıkta kalıyordu.  

 Güzel Çocuklar! 

 İşte ilk Müslümanların İslam uğruna 

çektikleri… Bu din onların fedakârlıklarıyla dünyaya 

yayılmıştır, bize kadar ulaşmıştır. Dinimizin değerini 

bilelim çocuklar! Dinimize onlar gibi sahip çıkalım, bu 

dini biz de kendimizden sonrakilere ulaştıralım, Allah 

onlardan razı olsun! Allah yardımcımız olsun! 

 

Medine’ye Dönüş ve Mağlupken Galip Olmak 

   Güzel Çocuklar! 

  Peygamberimiz, Medine’ye yüzü yaralı ve kalbi 

hüzün içinde döndü. Onun üzgün hâlini gören 

Müslümanlar üzüldü, münafık ve Yahudiler sevindi. 

Neredeyse her Müslümanın evinde yas varken onlar 

adeta bayram yapıyorlardı. 

Ancak Peygamberimiz, onların küstahlığını yok 

saydı, üzüntüsünün işine engel olmasına izin vermedi. 
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Medine’yi ve Müslümanları bekleyen büyük bir tehlike 

vardı: Mekke müşrikleri her an Medine’ye 

saldırabilirlerdi.  

Nitekim müşrikler savaşın ardından bir yerde 

toplanmış ve kendi aralarında Medine’ye saldırma 

fikrini tartışmışlardı. Bu tartışmada kimileri Medine’ye 

saldırıp zaferimizi tamamlayalım, demişti. Kimi, biz 

onlara çok zarar verdik. Bir de Medine’ye saldırsak 

onların bütün imkân ve cesaretleriyle bize karşı 

koyabilir, zaferimizin yenilgiye dönüşmesine yol 

açabilirler. En iyisi Mekke’ye dönmemizidir, 

demişlerdi. 

Peygamberimiz, zaman kaybetmeden düşmanı 

takip etme kararı aldı. Müslümanlar da daha savaştan 

yine çıktık, yorgunuz gibi bahanelere sığınmadan 

Peygamberimizin kararına uydu. İslam ordusu, Mekke 

müşriklerini takip etmeye başladı. Bunu öğrenen 

Mekke müşrikleri korktu ve onlardan Mekke’ye 

dönelim diyenlerin görüşü daha çok kabul gördü. 

Müşrikler, ağır kayıplar verdirdikleri Müslümanların 

karşısına çıkmaya cesaret edemediler. Mekke’ye doğru 

adeta kaçtılar. Bu durum onların savaşı kazandığı 

görüşünü çürüttü. Müslümanlar ise savaşı kazanmış 

gibi sevindiler.  

Güzel Çocuklar! 

Bu son aşamayla Uhud Savaşı üç aşamalı bir 

nitelik kazandı: 

Birinci aşama: Müslümanlar galipti. 

İkinci aşama: Müslümanlar mağluptu. 

Üçüncü aşama: Müslümanlar yeniden galip 

oldu. 

Güzel Çocuklar! 

  Farkındaysanız sahabeler Peygamberimiz itaat 

edince kazandılar, onun emirlerine uymayınca 
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kaybettiler. Bu durum bizim için de geçerlidir. Biz, 

onun emirlerine uyarsak kazanacağız, onun yolundan 

uzaklaşırsak kaybedeceğiz. Şimdi hep birlikte 

düşünelim. Biz kazanmak mı istiyoruz, yoksa 

kaybetmek mi? Sizce hangisini yapmamız daha akıllıca 

olur? Elbette ki kazançlı yolu seçmek, öyle değil mi? 

 O hâlde Peygamberimizin emirlerine uyalım, 

onun dilediği gibi yaşayalım. Bu da onu ancak iyi 

tanımakla mümkündür. Bunun için hem 

Peygamberimizin hayatını öğrenelim, hem de onun 

hadislerini anlamaya çalışalım. 

 İşe şimdi başlayalım: Acaba biz Hz. 

Peygamberin kaç hadisini biliyoruz? Bir de hadis mi 

ezberleyeceğiz, diyeceksiniz. İnanın bu hiç de zor değil, 

örneğin her gün bir hadis ezberlesek bir ay içinde otuz, 

bir yılda üç yüz altmış beş hadis ezberlemiş oluruz.  

Bir salâvat getirerek hadis ezberlemeye niyetlenelim:  

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin  

Niyet ettim, bugünden sonra her gün gücüm oranında 

hadis ezberlemeye.  

Niyet ettim, bugünden sonra her gün gücüm oranında 

hadis ezberlemeye.  

Niyet ettim, bugünden sonra her gün gücüm oranında 

hadis ezberlemeye.  

    

Allah yardımcınız olsun! 

Öğrendiklerimizi tekrarlayalım mı? 

Uhud’da Müslümanlar galipti, ancak okçuların çoğunun 

Peygamberimizin emrini unutup yerlerini terk 

etmesiyle durum değişti. Hz. Hamza ve Hz. Musab(ra) 

gibi büyük sahabelerin de içinde bulunduğu yetmiş 

sahabe şehid oldu. Buna rağmen Müslümanlar 

cepheden kaçmadı, aksinde savaştan sonra müşrik 
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ordusunu Medine civarından uzaklaşıncaya kadar takip 

etti.  

Uygulama 1 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun bir 

şekilde doldurunuz: 

1. Müslümanların herhangi bir konuda karar 

vermek için kendi aralarında görüş alış 

verişinde bulunmalarına --------------denir. 

2. Müslümanların Uhud Savaşı’nda zafere 

ulaşmamalarının nedeni -------------------- 

3. Vahşi’nin Hz. Hamza(ra)’yı şehid etmesinin 

nedeni onun ------------adlı kadın tarafından 

sevdiği kızla evlendirilmesi vaadiyle 

kandırılmasıdır. 

4. Peygamberimiz, Uhud Savaşı ile ilgili kararı 

sahabelerine danışarak, yani onlarla--------------

ederek almıştır. 

5. Peygamberimizin “Hakkını ödemek şartıyla bu 

kılıcı kim ister?” diyerek vermek istediği kılıcı - 

- - - - - -- - -- -- - - adlı sahabe aldı. 

Uygulama 2 

Aşağıdaki soruları karşılarına “Evet” veya “Hayır” diye 

yazarak cevaplayınız. 

1. Peygamberimiz, Uhud Savaşı istişaresinde 

düşmanın Medine’de beklenmesini mi 

istiyordu?  

2. Abdullah b. Ubey ve arkadaşları, İslam 

ordusunu Uhud yolunda mı terk ettiler? 

3. Musab b. Umeyr, Vahşi adlı Habeşli köle 

tarafından mı şehid edildi? 

4. Uhud Savaşı’nın başında Müslümanlar 

Peygamberimizin savaş planına uydukları için 

galip durumda mıydı? 
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5. Uhud Savaşı, Hz. Hamza efendimizin katıldığı 

ilk savaş mıydı? 

Uygulama 3 

1. Aşağıdakilerden hangisi genç 

Müslümanların savaşın Medine dışında 

yapılmasını istemelerinin nedeni değildir? 

A)Düşmanla göğüs göğse savaşmak istemeleri 

B)Münafıkların oyununa gelmeleri 

C)Bedir Savaşı’na katılmamış olmaları 

D) Asıl zaferin Medine dışında kazanılacağına 

inanmaları 

2. Müslümanların Uhud’da düşmanı 

yenmemelerinin asıl nedeni aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A)Münafıkların İslam ordusunu terk etmeleri 

B)Müşriklerin Bedir’e göre daha iyi savaşmaları 

C)Hz. Mus’ab(ra)’ın şehid olması 

D) Peygamberimizin emrine uyulmaması 

3. Aşağıdakilerden hangisi Uhud savaşıyla ilgili 

değildir? 

A)Düşmanın Peygamberimizin öldüğü haberini 

yayması 

B)Peygamberimizin yaralanması 

C)Müslümanların savunma savaşını tercih 

etmeleri 

D)Düşmanın intikam hırsıyla Müslümanlara 

saldırması 

4. Uhud Savaşı’nın nedeni aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A)Müslümanların bir Mekke kervanındaki 

mallara el koymak istemesi 

B)Müslümanların Müşriklerle işbirliği yapan 

Yahudileri cezalandırmak istemeleri 



 230 

C)Müşriklerin Beni Kaynuka Yahudilerinin 

intikamını almak istemeleri 

D)Müşriklerin Bedir’in intikamını almak 

istemeleri 

5. Aşağıdakilerden hangisi Uhud Savaşı 

sırasında yaşananlardan değildir? 

A) Müşriklerin Medine’yi yağmalamaları 

 B)Müslümanların galipken savaşı kaybetmeleri 

  C)Peygamberimizin bir dişinin kırılması 

  D)Peygamberimizin yerinin bir sahabe 

tarafından duyurulması 

 

Bölüm 17  

Araştırma İbadetimiz 

1. Kur’an-ı Kerim’i ezberlemek niçin önemlidir? 

Büyüklerinizden sorup öğreniniz. 

2. Bir Kur’an-ı Kerim hafızının hayatı hakkında 

bilgi toplayınız. 

3. İçki içmenin neden olduğu sorunlar hakkında 

arkadaşlarınızla tartışınız. 

4. Kumar oynamanın zararı hakkında bilgi 

edininiz.   

5. Müslümanların yaptıkları anlaşmalara bağlı 

kalmasının neden gerekli olduğu hakkında fikir 

yürütünüz.  

Raci Vakası (Safer 4H-Temmuz 625M) 

 

Güzel Çocuklar! 

Müslümanlar güçlendikçe kâfirlerin endişesi 

artıyordu. Onların liderleri Müslümanların onların 

halka yaptıkları haksızlıklara son vermelerinden 

korkuyorlardı. Tek başlarına Müslümanların karşısına 

çıkmaya cesaret edemiyorlardı.  Bunun için İslam’a 

karşı ortak bir tavır geliştirmek istiyorlardı. Ancak 
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henüz onların toplu hareket edeceği ortam oluşmamıştı. 

Bunun için her kabile kendi başına Müslümanlar 

aleyhine planlar yapıyor, adeta düşmanlıkta öne 

geçmek için fırsat kolluyordu. O düşman kabilelerden 

ikisi de Adl ve Karre kabileleriydi.  

 Bu iki kabile Müslümanlara doğrudan karşı 

koymaya cesaret edemiyordu. Bunun için onların 

liderleri haince bir plan yaptılar. Peygamberimize 

birkaç adam gönderip ona “Biz, Müslüman olduk, 

kabilemize İslam’ı ve Kur’an’ı öğretmek üzere birkaç 

sahabe gönder.”dediler.  

 Peygamberimiz, bu isteği kabul etti ve Asım b. 

Sabit(ra) liderliğinde altı sahabesini onlarla birlikte yola 

çıkardı. Sahabelerle yanlarındaki adamlar Raci denen 

yere vardıklarında daha önce biz Müslüman olduk 

diyen adamlar sahabeleri iki yüz kişilik bir düşman 

birliğine teslim etti. Sahabeler, sırtlarını dağa verip 

kahramanca çarpıştılarsa da düşmanın çokluğu onları 

çaresiz bıraktı. Üçü orada şehid oldu. Ya diğer üçü? 

 

 

Düşmana Güven Olmaz 

Müşrikler, diğer üç Müslümana zarar 

vermeyeceklerine söz vererek onları teslim olmaya ikna 

ettiler. Ancak Müslümanlar teslim olur olmaz onların 

kollarını bağlayıp onları Mekke müşriklerine teslim 

etme kararı aldılar. Müslümanlardan biri yolda kollarını 

çözüp kaçmayı başardıysa da müşrikler onu da taş 

atarak şehid ettiler. Geriye Hubeyb ve Zeyd adlarında 

iki sahabe kaldı. 

Hubeyb ve arkadaşı Zeyd, Mekke müşriklerine 

teslim edildi. Mekkeli müşriklerden merhamet 

beklenmezdi. Onlar, Allah ve Resulüne savaş 

açmışlardı. Kötülükte her zaman önde olmuşlardı.  
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Müşrikler, önce Zeyd(ra)’i şehid etmeye karar 

verdiler. Zeyd(ra), Mekke liderlerinin ve halkının 

toplandığı bir meydana idam edilmek üzere getirildi. 

İdamdan hemen önce müşriklerin lideri Ebû Süfyan, 

Zeyd(ra)’e: 

—Allah aşkına doğru söyle! Şimdi senin 

yerinde Muhammed olsa ve senin kurtulmana karşılık o 

öldürülse sen bundan memnun olmaz mısın? 

Zeyd, müşriklere karşı gururla haykırdı: 

—Ben, öleyim de Peygamberimin vücuduna bir 

diken bile batmasın, ona eza vermesin! 

Müşrikler şaşkındı. Ne diyeceklerini 

bilemiyorlardı. Liderleri Ebû Süfyan, hiç kimsenin 

Muhammed kadar arkadaşları tarafından sevildiğine 

şahit olmadım, diye mırıldandı. Ancak büyük sahabenin 

yiğitliği onda merhamet oluşturmadı. Aksine 

korkakların yiğitlik karşısında aciz kaldıkları gibi bu 

tavır karşısında aciz kaldı ve büyük sahabenin ölüm 

emrini verdi. Büyük sahabe oracıkta can verdi. 

Arkasında büyük bir yiğitlik hikâyesi bırakarak… 

Kendisine o günden bugüne rahmet okutarak… Ne 

mutlu ona! Ne mutlu ona! Ne mutlu onun yolundan 

gidenlere! 

Müşrikler, Hubeyb’i de bir süre hapsettikten 

sonra onu da idam etme kararı aldılar. Hubeyb(ra) idam 

meydanına getirildiğinde iki rekât namaz kılmak istedi. 

Müşrikler, idam edilecek bir insanın son isteğini yerine 

getirmesine izin verdiler. Hubeyb(ra), iki rekât namaz 

kıldı ve “Müslüman olarak İslam uğrunda 

öldürüldükten sonra nasıl ölürsem öleyim hiç önemli 

değil. Yaşadıklarım, Allah uğrunadır…”diyerek 

müşrikleri son nefesinde de kahretti. Ne mutlu ona! Ne 

mutlu onun gibi ölmeyi seçenlere! Ne mutlu bütün 

İslam şehidlerine! 
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Müslümanların idam edilmeden önce iki rekât 

namaz kılmaları Hz. Hubeyb(ra)’in bu onurlu 

davranışına dayanmaktadır. 

Güzel Çocukları! 

İşte sahabe böyle seviyordu Peygamberimizi, 

böylesine bağlıydı ona. Çünkü onlar, Müslümandı. Biz 

de Müslümanız. O hâlde biz de onlar gibi sevmeliyiz 

Peygamberimizi. Düşman, sevgimiz karşısında aciz 

kalmalı. Müminler, sevgimize hayran olmalı. 

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin  

Bir-i Mauna Faciası(Safer 4H-Temmuz 

625M) 

Raci vakasının hüznü geçmeden Kilab 

kabilesinden Ebû Bera, Peygamberimize gelerek kendi 

kabilesine İslam’ı anlatmak üzere kendilerine bir grup 

sahabe göndermesini istedi. Peygamberimiz, önce 

tereddüt etti; ama ardından onlara bir grup sahabe 

göndermeye karar verdi. Çünkü İslam’la nurlanmak 

istediğini iddia eden bir topluluğa ulaşmak için çaba 

göstermemek doğru olmazdı. Peygamberimizin ve 

sahabelerinin amacı İslam’ı anlatmaktı, bu uğurda bir 

sıkıntı olacaksa buna katlanmak gerekirdi. 

Peygamberimiz, değişik haberlere göre, sayıları 

kırkla yetmiş arasında değişen bir sahabe grubunu Ebu 

Bera ile yola çıkardı.  

Topluluktaki sahabeler Suffa ehliydiler. Suffa 

ehlini hatırlarsınız. Onlar, Peygamberimizin mescidinin 

yanına yapılan odalarda kalan ilim ehli insanlardı.  

Onlar, kimseye yük olmadan, gündüz odun toplayıp 

satarak gece ibadet ederek yaşayan, Kur’an-ı Kerim’i 

çok güzel okuyan, ayet ayet ezberleyen kişilerdi.  

Sahabeler, Bir-i Mauna(Mauna Kuyusu) denen 

yere geldiklerinde arkadaşlarından birini gidecekleri 
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kabilenin reisine gönderdiler. Ancak kabile reisi Amir 

b. Tufeyl o sahabeyi şehid etti.  

Arkadaşlarının dönmemesinden endişelenen 

diğer sahabeler kabile reisinin bulunduğu yere doğru 

hareket ettiler. Amir, onlar tuzak kurmuştu. Sahabeleri 

büyük bir grup müşrikle birlikte kuşattı ve şehid etti. 

Ebû Bera, ona engel olmaya çalışmış; ancak 

akrabalarından yeteri kadar destek alamamıştı. 

Topluluktan geriye sadece Amr adındaki bir sahabe sağ 

kaldı. 

Amr, Medine’ye doğru giderken yolda, 

arkadaşlarını şehid eden kabileden olduğunu sandığı iki 

müşrikle karşılaştı. Arkadaşlarının şehid olmasının 

verdiği acıyla onları öldürdü. 

Amr, Medine’ye gidip durumu haber verince 

Peygamberimiz çok üzüldü. Amr, ona yoldaki intikam 

haberini de anlattı. Sizce bu haber Peygamberimizi 

sevindirmiş midir? Kesinlikle değil. Çünkü Amr, 

onların kim olduğuna bakmadan sadece intikam için 

onları öldürmüştü. Bu, doğru değildi. Müslümanların o 

iki adamın mensup olduğu aileyle bir sorunu yoktu, 

aksine onlarla iyi ilişkisi vardı. Amr’ın bundan haberi 

yoktu.  

Peygamberimiz, sahabem öfkeliydi, ne yaptığını 

bilmeden adamları öldürdü, ben ne yapabilirim ki 

demedi. İki adamın ailesine diyet ödedi. Diyet, bir tür 

para cezasıdır.  

Peygamberimizin bu cezayı ödemesi, onun 

müşriklerin bütün kötülüklerine rağmen ne kadar ölçülü 

davrandığının işaretidir. Biz de davranışlarımızda 

ölçülü olalım! 

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 
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 Beni Nadir Gazvesi(Rabiülevvel 4H-Ağustos 

625M) 

 Güzel Çocukları! 

 Daha önce Medine Yahudilerinden söz etmiştik. 

Hatırlarsanız onların üç kabile olduğunu söylemiştik. O 

kabilelerden biri Beni Kaynuka Yahudileriydi. Onlar, 

Medine’den kovulmuşlardı. Neden?  

 Sizin yerinize ben söyleyeyim: Müslüman bir 

kadının başörtüsüne el attıklarından. Onlardan sonra 

Medine’de iki Yahudi kabilesi kalmıştı. Bunlardan biri 

Beni Nadir Yahudileridir. Diğeri Beni Kurayza 

Yahudileridir. 

 Şimdi onlardan birinin Beni Nadir’in 

yaptıklarını dinleyeceğiz. Zamanı gelince de 

diğerinin… 

 Güzel Çocuklar! 

 Farkındaysanız artık Medine civarındaki 

kabileler Müslümanlarla doğrudan savaşmak yerine 

hile yoluna başvuruyorlar. Raci ve Bir-i Mauna’da 

olduğu gibi. Bakalım, bu Yahudiler de onlar gibi mi 

davranacak, yoksa Müslümanların karşısına yiğitçe mi 

çıkacaklar? 

 Güzel Çocuklar! 

Medine’deki anlaşmalara göre diyet ortak 

ödenirdi. Bu durum Bir-i Mauna olayından sonra Amr 

adlı sahabenin öldürdüğü iki adamın diyetine 

Yahudilerin de ortak olması gerekirdi. Peygamberimiz, 

bu durum Beni Nadir Yahudileriyle konuşmak üzere on 

sahabesiyle birlikte onların mahallelerine gitti. Beni 

Nadir Yahudileri anlaşmaya bağlı olduklarını ve diyete 

ortak olacaklarını söylediler. Ancak her zaman olduğu 

gibi akıllarına kötülük geldi: Peygamberimiz, bir 

duvarın önünde oturmuştu,  duvarın üzerinden taş 

düşürerek ona suikast yapacaklardı. 
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 Onlar, amaçlarına ulaşacaklarını sanıyorlardı. 

Çünkü bütün planlarını eksiksiz yapmışlardı. Ancak 

onların unuttuğu bir nokta vardı: Peygamberimiz 

sıradan bir devlet başkanı değildi. O, Allah’ın bütün 

insanlığı gönderdiği elçiydi ve Allah’ın 

korumasındaydı. 

 Yüce Allah Yahudilerin planını 

Peygamberimize bildirdi. Peygamberimiz, derhâl 

oradan ayrılıp Medine’ye, Müslümanların yanına geldi. 

Sahabelerine durumu haber verdi. Müslümanlar, 

Yahudilerin bu eylemleriyle anlaşmayı bozduklarına ve 

Medine’de yaşama hakkını kaybettiklerine karar 

verdiler. Karar Yahudilere bildirildi. Yahudiler, derhâl 

yol hazırlıklarına başladılar. Ancak bu kararlarından 

vazgeçtiler ve Müslümanlara karşı koyma kararı aldılar. 

Sizce onları bu karar değişikliğini yapma cesaretine 

yönelten nedir? Haydi, birlikte öğrenelim: 

 Hatırlarsanız, Medine’de münafıklar vardı. 

Kimdi onların başı? Abdullah b. Übeyy. 

İşte o münafık başı onlara haber gönderip “Medine’den 

çıkmayın, biz size yardım ederiz, Beni Kurayza 

Yahudileri de size yardım edecek.”dedi. 

 Yahudiler, eski dostlarının sözüne inandıkları 

için direnme kararı verdiler. Müslümanlar onların 

kalelerini kuşattılar. Kuşatma 15–20 gün sürdü. Ancak 

ne münafıklar onlara yardım etme cesareti gösterdi ne 

de Beni Kaynuka Yahudileri. Her iki grup da 

Müslümanları daha güçlü görünce sözünden caydı. 

Böylece Beni Nadir Yahudileri yalnız kaldı. Sonuçta 

teslim olma kararı aldılar. Peygamberimiz, kendisine 

karşı yapılan o ağır hatayı da affetti ve onların 

silahlarını bırakmaları koşuluyla Medine’den 

ayrılmalarına izin verdi. 
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 Beni Nadir Yahudilerinin Medine’den ayrılması 

Medine civarındaki müşrik kabileler arasında korkuya 

neden oldu ve onların Müslümanlara karşı daha dikkatli 

olmasını sağladı. Ancak bu durum uzun sürmedi. 

Çünkü Beni Nadir Yahudileri boş durmadı. Ne 

yaptıklarının ileride göreceğiz inşaallah. 

 İçki ve Kumarın Yasaklanması 

Güzel Çocuklar! 

 İçki ve kumar, toplumları yıkan iki kötülüktür. 

Bu iki kötülük de Mekke ve Medine civarında 

yaygındı. Her ikisi de sıkıntılara yol açıyordu. Örneğin 

içkili kişiler, Kur’an ayetlerin yanlış okuyor ve 

birbirlerine hakaret ediyorlardı. Kumarda da 

kaybedenlerle parayı alanlar arasında fitne çıkıyordu.  

 İçki de kumar da kökleşmişti. Özellikler içki 

alışkanlığa dönüştüğünde kolay kolay bırakılamıyor. 

Rabbimiz, Müslümanlara bir emir verirken veya onlara 

bir şey yasaklarken genellikle aşamalandırmayı tercih 

etmiştir. İçkide de öyle oldu. İlk ayet bir uyarı 

niteliğindeydi. İkincisi içkiliyken namaza yaklaşmayı 

yasaklıyordu. Ancak üçüncüsü kesin yasak koydu. 

Müslümanlar yasağı duyar duymaz hiç tereddüt 

etmeden evlerindeki içki küplerini döktüler. 

 Rabbimiz bu konuda şu genel emri vermişti: 

“Ey iman edenler! İçki, kumar, tapınılmak için dikilmiş 

taşlar(putlar), fal okları, ancak şeytanın işinden birer bir 

pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.” 

(Maide 90) 

 Güzel Çocuklar! 

Farkındaysanız Rabbimiz, insanların kurtuluşa 

ermesi için onların içki ve kumardan uzak durmalarını 

emretmiştir. Bu konuda insanlara yardımcı olmalıyız. 

Bu yardım, onları içki ve kumardan uzaklaştırma 

çabasıdır. İnşaallah biz, onları içki ve kumar gibi 
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kötülüklerden vazgeçirmek için uğraşacağız. Onlara 

içki gibi günahlardan arındırılmış bir hayatın cennet 

hayatı olduğunu öğreteceğiz. 

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin  

Öğrendiklerimizi tekrarlayalım mı? 

Raci ve Bir-i Mauna vakalarında Müslümanlar 

müşriklerin ihanetine uğradı, değerli sahabeler şehid 

oldu. Yahudiler de Peygamberimizi hainlikle şehid 

etmeye çalıştı. Ancak Rabbimiz, onların hilelerini boşa 

çıkardı.  

İnşaallah biz de günümüz Yahudilerinin hilelerini boşa 

çıkarırız. 

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin  

Uygulama 1 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun bir 

şekilde doldurunuz. 

Uygulama 1. 

1. Peygamberimiz -----------------başkanlığındaki 

altı kişilik sahabe grubunu Adl ve Karre 

kabilelerine İslam’ı tebliğ etmek üzere 

gönderdi.  

2. Beni Nadir Yahudileri --- ---------------------------

-------------için Müslümanlar onların kalelerini 

kuşattı. 

3. Beni Nadir Yahudilerinin teslim olmasını 

engelleyen münafıkların başı ----------------------

idi. 

4. İçkiyi terk ettirme ile ilgili ikinci aşama 

içkiliyken--------------------------------

yaklaşılmasının yasaklanmasıdır.   
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5. - - ------------------------------------------adlı 

sahabeler Mekke’de müşrikler tarafından idam 

edildi. 

Uygulama 2. 

    Aşağıdaki soruları karşılarına “Evet” veya “Hayır” 

yazarak cevaplayınız. 

1. Raci vakası Uhud Savaşı’ndan önce mi 

yaşanmıştır?  

2. Bir-i Mauna vakasından kurtulan sahabeler oldu 

mu? 

3. Beni Nadir kabilesi Müslümanlara ihanet eden 

ilk Yahudi kabilesi miydi? 

4. Medine Yahudileri, müşriklerle ve münafıklarla 

iş birliği mi yapıyordu? 

5. Beni Nadir Yahudileri Peygamberimize suikast 

mı düzenlemek istediler? 

Uygulama 3. 

1.Sahabeler, Peygamberimizin emriyle Adl ve 

Kura kabilesine -------------------------------için 

gitmişlerdi, ama bedevi müşrikler onları haince 

katlettiler. 

        Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden 

hangisi getirilmelidir? 

        A)İslam’ı anlatmak  

 B)onları Mekkelilerle iş birliği yapmamaları 

konusunda uyarmak 

 C) onların arasındaki anlaşmazlığa çare bulmak 

 D)ticaret yapmak 

 2. Aşağıdakilerden hangisi Bir-i Mauna ile ilgili 

değildir? 

 A) Müşrik bedevilerin Müslümanları 

aldatmaları 

 B) İki sahabenin müşrik Bedevilerce 

Mekkelilere teslim edilmesi 
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 C)Amr adındaki bir sahabenin kurtulup 

Medine’ye ulaşması 

 D)Suffa ehlinden çok sayıda sahabenin şehid 

olması 

3. Peygamberimizin Bir-i Mauna Vakası’ndan 

sonra iki adamı öldürülen, anlaşmalı kabileye 

diyet ödemesi aşağıdakilerden hangisi ile 

açıklanır?  

A)Sözünde durmak 

B)İyiliği karşılıksız bırakmamak 

C)Düşmanı birbirine düşürmek 

D)Düşmandan korunmak 

4. Peygamberimizin Bir-i Mauna vakasından 

sonra Beni Nadir Yahudilerine gitmesinin 

nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A)Onların münafıklarla işbirliği yapmasını 

engellemek 

B)Diyet konusunda onların payına düşeni 

onlardan almak 

C)Onlarla Mekke müşriklerinin arasını bozmak 

D)Onları İslam’a davet etmek 

5. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın haram 

kıldıklarından değildir? 

A)İçki 

B)Şans oyunları(piyango vb) 

C)Güreş müsabakaları 

D)Kumar 

----------------------------------------------------------

-------- 

Bölüm 18 

Araştırma İbadetimiz 

1.Savunma savaşının ne olduğunu askerliğini 

yapan bir yakınınıza sorunuz. 
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2. Selman-ı Farisi’nin hayatını evinizdeki 

kitaplardan araştırınız. 

3. “Zorluklar, birlikte aşılır” sözünü açıklayınız. 

4. Kıtlığın ne olduğunu yakınlarınızdan 

öğreniniz. 

5. Bizans’ın başkentinin neresi olduğunu, ne 

zaman ve kimin tarafından ele geçirildiğini 

araştırınız.   

Hendek Savaşı(Şevval 5H-Şubat 627M) 

 

Güzel Çocuklar! 

“Hendek” bir taraftan diğer bir tarafa geçişi 

engelleyen derin çukur demektir. Acaba bu sözcük 

neden bir savaşa ad olmuştur? Bu savaşın diğer adı da 

“Ahzab Savaşı”dır. Ahzab, “partiler” demektir. Acaba 

bu savaşa neden “Partiler savaşı” denmiştir?  

Güzel Çocuklar! 

 

Sizinle Raci, Bir-i Mauna vakaları ve Beni 

Nadir gazvesinden söz ettik. Hatırlarsanız bu üç olayın 

ortak bir yönü vardır: Müslümanları ihanet yoluyla zor 

durumda bırakmak. Ancak her üç olaydan sonra da 

Müslümanlar umutlarını kırmadılar. Aksine 

Peygamberimizin buyruklarına daha çok sarıldılar. 

Onlar kötü insanların dinlerine olan düşmanlığına tanık 

oldukça dinlerine daha çok bağlandılar. Bu durum 

düşmanın umudunu kırdı. Düşman, artık 

Müslümanlarla tek başına mücadele edip bu 

mücadeleyi kazanma şansının kalmadığına inandı. 

Bunun için birlikte hareket etme kararı aldı. Bu kararın 

alınmasında en büyük etken Medine’den kaçan Beni 

Nadir Yahudileriydi.  

Beni Nadir Yahudileri, liderleri Huyey b. 

Ahtab’ın öncülüğünde, önce Mekkelilere, ardından 
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çölde yaşayan Bedevî kabilelere giderek onların bir 

araya gelmesine neden oldular. Müşrik-Yahudi 

ittifakından on bin kişilik bir ordu oluştu. Bu o bölgenin 

tarihinde toplanmış en büyük orduydu. Ordunun 

komutanlığına Mekke müşriklerinin lideri Ebû Süfyan 

getirildi. 

 Ebû Süfyan ve diğer müşrikler, Medine’ye gidip 

Müslümanları kılıçtan geçirebileceklerinden emin bir 

şekilde savaş hazırlıklarını yaptılar ve savaş için yola 

çıktılar. 

 Medine’nin Hendekle Çevrelenmesi 

 Güzel Çocuklar! 

Hatırlayacağınız gibi Bedir’de de Uhud’ta da 

Peygamberimiz savaşla ilgili kararlarını sahabelerinin 

görüşlerini alarak, yani onlarla istişare ederek alırdı. Bu 

sefer de aynı şekilde davrandı. Onun değerli 

sahabelerinden Selman-ı Farisi İranlıydı, 

Peygamberimize, 

 —Ya Rasulallah, İran’da düşman saldırısından 

korunmak için şehrin etrafına hendek kazarlar, biz de 

öyle yapalım, dedi. 

 Medine’nin üç tarafı yüksek evler ve sık 

hurmalıklarla korunmuştu. Geriye sadece bir yön 

kalıyordu. Hz. Selman(ra)’ın önerisi kolay 

uygulanabilirdi. İkincisi, bu yöntem Araplar arasında 

bilinmiyordu. Düşmanın bilmediği bir durumla 

karşılaşması kararsızlığa sürüklenmesini ve geri adım 

atmasını sağlayabilirdi. Müslümanlar, bunları dikkate 

alarak Hz. Selman(ra)’ın görüşünü kabul ettiler. 

 Mevsim kıştı, hava soğuktu, Medine’de gıda 

sorunu vardı. Zaman dardı. Kazılması gereken alan beş 

bin beş yüz metre uzunlukta ve bir atın atlayamayacağı 

derinlik ve genişlikteydi. O günlerde kepçe, greyder 

gibi araçlar yoktu. Görünüşte her şey çok zordu. Ancak 
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amaçları sadece Allah rızası olanlar için her zorluğun 

kolay bir yönü vardır. Peygamberimiz, böyle zor bir 

işte yardımlaşmadan daha etkili bir kolaylaştırma 

yolunun olmadığını biliyordu. 

 Zorluk ne kadar çetin olursa olsun birlikte karşı 

konulunca hakkından gelinir. Peygamberimiz, 

sahabelerini onar kişilik gruplara böldü. O gruplardan 

her birinin kazacağı alanı belirledi. Böylece karışıklık 

engellenmiş oldu ve herkes kendi işi üzerinde 

yoğunlaştı. 

 Sahabeler, yanlarında Peygamberimiz olduğu 

halde bütün güçleriyle çalıştılar. Ancak açtılar. 

Peygamberimiz, çaresiz bir şekilde onlara karınlarına 

taş bağlamalarını söyledi, kendisi de açlığını 

hissetmemek için karnına iki taş bağladı. Bu durum 

sıkıntının ne kadar büyük olduğunu gösterir. Ancak 

amaç Allah rızasıysa sıkıntılar biter, iş kolaylaşır. 

Hendek kazımında da böyle oldu, hatta yüce Rabbimiz 

Müslümanlara o sıkıntıların içinde büyük ışıklar yaktı, 

onlara gelecek günlerin çok güzel olacağı müjdesini 

verdi. Nasıl mı? İşte cevap! 

 Peygamberimiz, sahabeleriyle birlikte toz toprak 

demeden çalışıyor, toprağı kazıyor, taşıyor, taş kırıyor 

ve hendekten çıkarıyordu. Bir ara Müslümanların 

karşısına büyük bir taş çıktı. Müslümanlardan hiç kimse 

o taşı kıramadı. Durum Peygamberimize bildirildi. 

Peygamberimizin taşı ilk vuruşuyla taşın üçte biri 

kırıldı. Peygamberimiz, “Allahü Ekber, bana Şam’ın 

anahtarı verildi, şu anda Şam’ın kırmızı köşklerini 

görmekteyim.” dedi. Peygamberimizin taşa ikinci 

vuruşunda taşın bir yarısı daha koptu. Peygamberimiz 

“Allahü Ekber, bana Fars ülkesinin anahtarları verildi. 

Şu anda Kisra’nın beyaz köşklerini görüyorum” 

buyurdu. Peygamberimizin taşa üçüncü vuruşunda taş 
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tamamen parçalandı. Peygamberimiz, “Allahü Ekber, 

bana Yemen’in anahtarları verildi. Şu anda ben Sana 

kapılarını görüyorum.” buyurdu. Onun bu sözleri 

Müslümanları sevindirdi. Çünkü onlar 

Peygamberimizin her sözüne inanıyorlardı. Bunun 

öylesine bir söz değil, bir müjde olduğunu biliyorlardı. 

Ama münafıklar, onlar bu kanaatte değildi. Onlar 

Allah’ın yardımına inanmıyorlardı. Geleceği 

göremiyorlardı. Kendi aralarında gizlice konuşup 

Muhammed yine hayal kuruyor, boş sözler söylüyor, 

diyorlardı. 

 Müslümanlar yiyecek ekmek bulamazken ve 

kendilerini düşman saldırılarından korumak için hendek 

kazmakla meşgulken onlara dönemin süper güçlerinin 

kendilerine boyun eğeceğini söylemek Allah’ın 

yardımına güvenmeyenleri şaşırtıyordu. Ama 

Müslümanlar için bu, hiç de şaşılacak bir haber değildi. 

Çünkü kendileri hak yol üzerinde idiler ve Allah’ın 

gücünün her şeye yettiğini biliyorlardı. Hak yolda 

olanların zafere ulaşacaklarına dair Allah’ın sözü vardı. 

Allah isterse durum nasıl görünürse görünsün zafer 

kazanılır. Allah’ın sözüne inanmak gerekirdi.  

 Güzel Çocuklar! 

 Sizce kim haklı çıktı? Elbette Allah’ın 

Peygamberi.  O ekmek bulamayan Müslümanlar, gün 

geldi Allah’ın yardımıyla hem Şam’ı hem İran’ı hem 

Yemen’i aldılar. Allah’ın Peygamberi doğru söyledi, 

münafıklar her zamanki gibi yalancı çıktı.  

Burada iki mucize var: Biri o an tanıklık edilen, 

taşın kırılmasıdır. Diğeri geleceğe yöneliktir ve 

Bizans’ın Şam(Suriye) hâkimiyetinin sona ermesi, 

Sasani imparatorluğunun yıkılması ve Yemen’in 

Müslümanların eline geçmesi.  

 Güzel Çocuklar! 
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Bugün biri çıkıp Müslümanlar bir gün 

Amerika’yı ele geçirecek dese bu pek çoğumuza bir 

hayal gibi gelir. Oysa Bizans ve Sasani’nin bugünkü 

Amerika’dan geride kalan bir tarafı yoktu. Onları yıkan 

Allah bugün bizden daha güçlü görünen devletleri de 

yıkabilir. Yeter ki biz O’na güvenelim ve O’nun dini 

için çalışalım. Kârlı çıkan mutlaka biz olacağız. 

Kaybedenler ise Allah’a inanmayan, O’nun sonsuz 

gücünün farkında olmayanlar olacaktır. 

 

 Müşrikler Şaşkın Durumda 

               Güzel Çocuklar! 

 Müşrikler, Medine önüne geldiklerinde ne 

yapacaklarını bilmez bir duruma düştüler. 

Müslümanların işlerini birbirlerine danışarak 

yapmaları, yani istişare etmeleri meyvesini verdi, o 

güne kadar hiç duyulmayan bilgilerin ortaya çıkmasını 

sağladı. 

 Hz. Selman(ra)’ın önerdiği plan tutmuştu. 

Müşrikler o güne kadar böyle bir savunma şekliyle hiç 

karşılaşmamışlardı. Bir saldırıda Medine’ye yerle bir 

edeceklerine inanmışlardı; ama hesapları tutmamıştı. 

Hendeğin diğer tarafında bir süre gidip geldikten sonra 

şehri kuşatmaya karar verdiler.  

 Mekkeliler, hendeğin batı kısmına, bedevi 

kabileler ise doğusuna konuşlandılar. Sayıları on bin 

civarındaydı. Müslümanların sayısı ise sadece üç bin. 

Onların binlerce atı vardı. Müslümanların sadece 36. 

Onlar toktular, Müslümanlar aç. Ama onlar, sadece 

kendi güçlerine güveniyorlardı. Müslümanlar ise 

Allah’ın yardımına. İnsan ne kadar güçlü olursa olsun 

onun gücü sınırlıdır. Allah’ın gücüyse sınırsızdır. Allah 

kendisine güvenenlerin güvenini boşa çıkarmaz. Onlar 

kaybedecek, Müslümanlar kazanacaktı. Bu, kesin bir 
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durumdu. Ama zafere nasıl ulaşılacaktı? Müslümanlar 

onları nasıl yenecekti? Bu, henüz belli değildi. 

 Kuşatma 27 gün sürdü. Savaşın en zor 

günlerinde Yahudiler ihanet ettiler. Hangi Yahudiler 

diyeceksiniz? Medine’de kalan son grup Yahudi 

hangisiyse onlar. Şimdi sizinle onların hikâyesini bir 

daha hatırlayalım: 

 Beni Kaynuka Yahudileri, kendi çarşılarında bir 

Müslüman kadının örtüsüne el attılar.  Medine’den 

kovuldular. 

 Beni Nadir Yahudileri Peygamberimize suikast 

düzenlemeye çalıştılar, Medine’den kovuldular.  

 Geriye Beni Kurayza Yahudileri kaldı. İşte 

Hendek Savaşı’nda ihanet edenler onlardı. Şöyle de 

söyleyebiliriz: Son Yahudi kabilesi de Müslümanlara 

ihanet etti. 

 Medineli Müslümanların liderlerinden Sad b. 

Muaz (ra), onlara öğüt verdi. Onları ihanetlerinden 

vazgeçirmeye çalıştı. Ama Yahudiler, kararlıydılar. 

Çünkü sadece o anki durumu görüyorlardı ve Allah’ın 

yardımını hesaba katmıyorlardı. Müslümanların 

kesinlikle yenileceğine inanıyorlardı. Bu yenilgide pay 

sahibi olmaktan mutluluk duyacaklardı. O mutluluktan 

olmak istemiyorlardı. 

Kuşatma uzayıp gidiyordu. Müşrikler bıkmak üzereydi. 

Aralarından birkaçı hendeği aşmaya çalıştı. Onlardan 

Araplar arasında her biri bin kişiye beden denen Dırar, 

Cübeyr, Nevfel ve Amr hendeği geçmeyi başardılar. 

Ancak karşılarında Allah’ın Arslanını buldular. Kimdi 

Allah’ın Arslanı? Hz. Ali(ra). 

 Hz. Ali(ra) onların en meşhuru Amr’a saldırdı. 

O yenilmez denen adamı kılıç darbeleriyle yere yığdı 

ve öldürdü. Diğer müşrikler korku içinde kaçtılar. Hz. 

Ali(ra) onların peşine verdi. Nevfel adlı kişiyi hendeğin 
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içinde yakaladı. Onu da öldürdü. Müşrikler ağır bir 

darbe yemişlerdi. Kuşatmayı bırakıp kaçsalardı bir daha 

Müslümanların hakkından çıkamazlardı. Savaşma 

ortamı da onların hesapladığı gibi değildi. 

 Peygamberimiz Namazlarını Kazaya 

Bırakıyor 

Güzel Çocuklar! 

İslam’da esas olan namazı eda etmektir. Namazı 

eda etmek demek zamanında kılmak demektir. 

Müslümanlar, çok büyük bir sıkıntıyla yüz yüze 

değilseler namazlarını Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de 

belirlediği vakitler içinde kılarlar. 

 Bir sıkıntıdan dolayı kaçırılan bir namazı 

sonradan kılmaya namazı kaza etmek denir. Namazı 

kaza etmek istisna bir durumdur. Peygamberimizin 

normal koşullarda tercih ve tavsiye etmediği bir tür 

telafi yoludur. Ancak Hendek günleri zor günlerdi. O 

kadar zor ki o günlerden birinde namazlar kazaya kaldı.  

Hz. Ali(ra)’nin müşriklerin öncü adamlarını pes 

ettirmesinden sonraki gün müşrikler bütün varlıklarıyla 

okçularını harekete geçirdiler ve Müslümanları adeta ok 

yağmuruna tuttular. Onların ok yağmurunu en 

şiddetlendirdikleri anda Kurayza Yahudileri de 

saldırıya geçtiler.  

Müslümanlar adeta nefese almadan karşılık 

veriyorlardı. Düşman kalabalıktı, Allah’ın yardımı 

olmadan Müslümanların karşı koyması mümkün 

değildi.  

Allah Yardım Ediyor 

Güzel Çocuklar! 

Müslümanlar, hangi işte ellerinden geleni yapıp 

ardından Allah’tan yardım dilemişlerse Allah onlara 

yardım ediyor. Hendek Savaşı’nda da böyle oldu. 



 248 

Müslümanların iyice zorlandıkları bir dönemde 

Rabbimiz onlara iki yardım kapısı açtı: 

Birinci Yardım Kapısı: 

Nuaym b. Mesud’un Müslüman Olması 

Nuaym b. Mesud, Gatafan kabilesindendi, 

müşrikler ve Yahudiler tarafından değer verilen, sözü 

dinlenen biriydi. Hendek Savaşı sırasında Müslüman 

olmuştu. Ancak onun Müslüman olduğunu müşrikler de 

Yahudiler de bilmiyordu. Nuaym, bu durumdan 

yararlanmak istedi ve Peygamberimize onların benim 

Müslüman olduğumdan haberi yok, birlikteliklerini 

dağıtabilirim, dedi. Peygamberimiz, ona izin verdi.  

 Nuaym(ra), önce Kurayza Yahudilerine gitti, 

onlara Kureyş sizi Müslümanların elinde bırakıp 

kaçacak, dedi. Onların müşriklere olan güvenini azalttı, 

savaşma isteklerini kırdı. Ardından Mekke müşriklerine 

gidip Beni Kurayza Yahudilerinin savaşmaktan 

vazgeçtiğini söyledi. İki taraf da aldanmıştı, artık 

birbirlerine güvenmiyor, birbirlerini saldırı konusunda 

yüreklendiremiyorlardı. 

 İkinci Yardım Kapısı: 

 Fırtına 

Güzel Çocuklar!  

 Peygamberimiz ve sahabeleri her konuda önce 

yapılması gerekeni yapıyor, ardından dua ediyorlardı. 

Bu, bizim için büyük bir derstir. Biz de önce elimizden 

geleni yapacağız, ardından Rabbimizden yardım 

dileyeceğiz.  

  Mekke müşriklerinin hıyanet korkusu içinde 

oldukları gün, Peygamberimiz ellerini açıp“Allah’ım, 

ey Kuran’ı indiren ve hesabı tez gören Rabbim, şu Arap 

kabilelerini dağıt, topluluklarını boz, iradelerini sars!” 

diye dua etti. Duası bitince onun mübarek yüzünde 
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sevinç işareti görüldü ve “Rabbimin yardım sözünü size 

müjdelerim.” dedi.  

Haber açıktı. Rabbimiz, Hz. Muhammed 

Mustafa(S.A.V.)’ya yardım müjdesi vermişti, o da bu 

müjdeyi sahabelerine iletmişti. Ne dersiniz, on bin 

kişilik ordu ve onları destekleyen Yahudiler ayakta 

kalabilir miydi? Onların Medine’ye girme rüyası 

gerçekleşebilir miydi? 

Rabbimizin yardım türlerini şöyle bir 

hatırlayalım: Hz. Musa(a.s.) için denizin yarılması, 

zalim Ebrehe’nin ordusuna karşı ebabil kuşlarının 

gönderilmesi,  Sevr’de örümceğin mağaranın kapısına 

ağ örmesi, Bedir gününde hafif bir yağmurun 

yağması… Hendek gününde ise yardım fırtınayla 

gelmişti.  

 Rabbimizin yardımıyla o gece bir fırtına koptu 

ve şiddetli bir yağmur yağdı. Rüzgâr, müşriklerin 

çadırlarını başlarına yıktı. Ağaçları onların üzerine 

düşürdü. Toz bulutları oluşturup onların gözüne 

savurdu. 

 Rabbimiz, bu durumu Kuran-ı Kerim’de şu 

şekilde anlatıyor: 

“Ey iman edenler, Allah’ın o nimetini yad ediniz ki 

hani size karşı askerler geldiği zaman biz onların 

üzerine rüzgar ve sizin görmediğiniz askerler 

göndermiştik. ” (Ahzab 9) 

 Güzel Çocuklar! 

Düşmanın işi zordu, düşman kaçmak 

zorundaydı. Müslümanlara keskin zekâlı Nuaym’ı 

gönderen, Müslümanları müşriklerin şerrinden 

kurtarmak için fırtına koparan yüce Rabbimiz, bu ayette 

açıkça belirtildiği gibi düşmanın üzerine bir de 

meleklerden oluşan bir ordu gönderdi. Müşrikler korktu 

ve kaçtı. 
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 Ebû Süfyan, komutanı olduğu askerlere ben 

dönüyorum, siz de gelin diyerek devesine bindi ve 

Mekke’ye doğru yol aldı. Diğer müşrikler de onu takip 

etti.  

 Müşrikler öylesine korkmuşlardı ki eşyalarını, 

hatta bazı develerini bırakıp gitmişlerdi. Onların 

Medine’den ayrılmasından sonra Medine’de sakin, 

tertemiz bir hava vardı. Tabiat adeta düşmanını yenmiş 

bir kahraman kadar sakindi.  

 Müslümanlar, fırtınadan sonraki sabahta 

düşmanın bıraktığı eşyaları topladılar, develerini 

Peygamberimizin ordugâhına getirdiler. Düşmanın 

bıraktığı gıdalar, Müslümanları kıtlığa karşı 

rahatlatacak kadar çoktu.  Rabbimiz, hem düşmanı 

kovmuş hem de Müslümanları yiyecek sıkıntısından 

kurtarmıştı. O’na şükürler olsun! 

 Güzel Çocuklar! 

 

 Farkındaysanız, Peygamberimizin verdiği 

müjde gerçekleşti. Onun verdiği müjde ne güzel 

müjdedir! 

 Ve işte bir müjde daha… Peygamberimiz 

savaştan sonra sahabelerine “Bundan sonra sıra bizde, 

müşrikler artık üzerimize gelmeyecek, biz onların 

üzerine gideceğiz.” dedi. Müjde açıktı: Düşman saldırı 

gücünü kaybetti, bundan sonra onlara saldırma, onları 

kendi yerleşim yerlerinde kuşatma sırası 

Müslümanlardaydı.  

 Sizinle bu müjdeyi takip edelim! Göreceğiz ki o 

müjdeyi veren ne söylese doğru söylüyor. Ona inanan 

kazanıyor, ona inanmayan kaybediyor. Biz, 

kazananlardan olacağız. 

 Şimdi hep birlikte söyleyelim:  
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 Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

 Beni Kurayza Gazvesi(Zilkade 5H-Mart 
627M) 

Güzel Çocuklar! 

 

Hendek günlerinden hatırlayacağınız gibi 

Yahudiler, Müslümanlara ihanet ettiler. Savaşın 

ortasından düşman safına geçtiler.  Bu ağır bir suçtu.  

Suçu görmemek, cezalandırmamak suçluyu 

cesaretlendirir. Suçları artırır, suçluları çoğaltır. İslam, 

suça ve suçluya karşı mücadeleyi emreder. Af yok 

mudur, dersiniz, elbette vardır, tevbe kapısı daima 

açıktır. Şimdi Beni Kurayza’nın durumuna bakalım, 

onları birlikte değerlendirelim.  

Beni Kurayza İslamiyet’ten önce Medine 

Yahudileri arasında değer verilmeyen, soylu kabul 

edilmeyen bir topluluktu. Oysa İslam, onlara diğer 

Yahudilere yaptığı muameleyi yaptı. Onları Medine’de 

hukuk kuralları içinde güvenceye aldı. Ya onlar ne 

yaptılar, savaşın ortasında, anlaşmalı bir topluluğu, 

Müslümanları arkadan vurdular.  

Hendek Savaşı’nı organize eden bir adam vardı? 

Medine’den sürülen Beni Nadir Yahudilerinden... 

Neydi onun adı? Huyey b. Ahtab… Savaştan sonra o 

adama ne oldu, biliyor musunuz? Beni Kurayza’nın 

yanında kaldı. Sizce bu, ne anlama gelir? Meydan 

okumak… En büyük düşmanınızı içimizde 

barındırıyoruz, haydi bize karışabiliyorsanız, karışın 

demek… öyle değil mi?  

 Bunun, onların kutsal kitabı Tevrat’taki yeri 

belliydi: Öldürülmek. Ama Peygamberimiz, bu konuda 



 252 

acele etmedi. Onlara bir şans tanıdı, bakalım onlar bu 

şansı doğru kullandılar mı? 

Peygamberimiz, Hendek Savaşı dönüşünde 

silahlarını çıkardı ve her savaştan sonra olduğu gibi 

yıkanmak(gusletmek) istedi. O sırada Cebrail(a.s.) geldi 

ve ona “Silahını çıkardın mı, vallahi biz melekler 

çıkarmadık.”dedi ve Beni Kurayza’ya sefer 

düzenlemesini istedi.  

 Cebrail(a.s.) bir melekti, hem de meleklerin en 

büyüğüydü. Melekler, kendi başlarına bir iş yapmazlar, 

onlar ancak Rabbimizin emirlerini yerine getirirler. O 

hâlde Beni Kurayza üzerine yürümek ilahi bir emirdi. 

Peygamberimiz, ilahi bir emri asla geciktirmezdi. 

Derhal sefer ilan etti. Emir kesindi: 

 — Kimse ikindi namazını sakın başka yerde 

kılmasın ancak Beni Kurayza yurdunda kılsın!  

 Müslümanlar, yatsı vaktine kadar toplanma işini 

tamamladılar, sayıları 3000 civarındaydı. Beni Kurayza 

Yahudileri ise 900 civarındaydı. 

 Müslümanların üzerine geldiğini gören 

Yahudiler Müslümanlara hakaret ettiler ve teslim 

olmayacaklarını söylediler.  

 Kuşatma 25 gün sürdü. Beni Kurayza, artık 

direnemiyordu. Sonunda kayıtsız şartsız teslim oldular 

ve Medineli Müslümanlardan Evs kabilesinin lideri Sad 

b. Muaz(ra)’ın haklarında karar vermesini istediler.  

 Sad(ra), hastaydı, Hendek Savaşı’nda kolundan 

yaralanmıştı, tedavi görüyordu. Ama haberi alınca 

kuşatma alanına geldi. Ve  

 —Kur’an’a göre mi yoksa kendi kanunlarına 

göre mi karar vermemi istiyorlar, dedi. 

Yahudiler, kararın kendi kanunlarına göre verilmesini 

istediler. Onların kanunlarında vatana ihanetin cezası 

ölümdü. Sad(ra), eli silah tutan bütün erkeklerinin 
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öldürülmesine, kadın ve çocuklarının esir edilmesine ve 

mallarına el konulmasına karar verdi. 

Peygamberimiz, ona “Ey Sad Allah’ın rızasına 

uygun hükmettin” dedi ve onların hakkındaki karar 

uygulandı.  

Rabbimiz, Beni Kurayza gazvesini zaferi yüce 

Kur’an’da bize şu şekilde bildirmektedir: 

 “Allah, Ehl-i Kitap’tan müşrikleri 

destekleyen(Beni Kurayza Yahudi)lerini kalelerden 

indirmiş, kalplerine korku salmıştı. Onların kimini 

öldürüyor, kimini esir alıyordunuz, yerlerini, yurtlarını 

mallarını ve henüz ayağınızı bile basmadığınız 

toprakları Allah size miras olarak verdi. Allah her şeye 

kadirdir.” (el-Ahzab 26–27) 

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

MuhammedinÖğrendiklerimizi tekrarlayalım mı? 

Müşriklerin on bin kişilik ordusuna karşı 

yapılan Hendek savunması Rabbimizin yardımıyla 

başarıya ulaştı ve müşrikler umutsuzluk içinde dağıldı. 

Müşriklerle ittifak yapan Beni Kurayza Yahudilerine 

karşı bir gazve yapıldı. Medine, bir Yahudi grubundan 

daha temizlendi. 

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

 

Uygulama 1 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yeri uygun 

bir şekilde doldurunuz. 

1. Bir taraftan diğer tarafa geçişi engelleyen 

derin çukura ------------- denir. 

2. Medine’nin etrafına hendek kazılması -------

--------------------- tarafından önerilmiştir. 
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3. Hendek Savaşı’na birden çok kâfir grubu 

katıldığı için - --------------Savaşı da 

denmiştir. 

4. -----------------, Medine’de Müslümanlara 

ihanet eden üçüncü Yahudi kabilesi oldu. 

5. - --------------adlı yeni Müslüman olmuş 

sahabe Medine’yi kuşatan kafirlerin arasına 

fitne soktu. 

Uygulama 2. 

Aşağıdaki soruları karşılarına “Evet” veya 

“Hayır” yazarak cevaplayınız. 

1. Medine’den çıkarılan Beni Nadir Yahudileri 

Mekke müşriklerini Medine’ye saldırmaları 

konusunda kışkırtmışlar mıdır? 

2. Peygamberimiz, Medine’nin nasıl 

savunulacağına sahabeleriyle istişare ederek 

mi karar vermiştir? 

3. Hendek Savaşı’nda müşriklerden öldürülen 

olmuş mudur? 

4. Peygamberimiz, hendeğin kazılması 

çalışmasına bizzat katılmış mıdır? 

5. Müslümanların hafif bir uykuya dalmaları 

ve yerlere ıslatan bir yağmurun yağması 

Hendek günlerinde tanıklık edilen ilahi 

yardımlardan mıdır?  

Uygulama 3. 

1. Aşağıdakilerden hangisi Hendek günlerinde 

yaşanan olaylardan değildir? 

A)Bazı namazların kazaya bırakılması 

B) Müslümanların açlık sorunu yaşaması 

C)Peygamberimizin taşı kırma mucizesi 

D) Okçuların yerlerini terk etmeleri 
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2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi Hendek 

Savaşı’nı anlatmamaktadır? 

A)Medine Yahudileri, müşriklerle işbirliği 

yaptılar. 

B)Peygamberimiz, sahabelerine İran’ın ve 

Bizans’ın bir gün fethedileceği müjdesini verdi. 

C)Müşrik ordusu Peygamberimizin şehid 

olduğu haberini yaydı. 

D) Fırtına müşrik ordusunun çadırlarını söküp 

uçurdu, müşrikler korkup kuşatmayı bırakıp 

kaçtı. 

 

3. “Mevsim kış, hava soğuktu. Esen rüzgâr, 

hendekte çalışanların ellerini, ayakların adeta 

donduruyordu. Medine’de kıtlık vardı. 

Müslümanlar, üç gün bir şey yemeden aç 

yattılar.” cümleleri savaşın aşağıdaki hangi 

yönünü anlatmaktadır? 

A)Nedenini 

B)Zorluklarını 

C)Neticesini 

D)Planlanmasını 

 

4. Nuaym b. Mesud(ra) adlı sahabenin düşman 

ordularını birbirine düşürmesi aşağıdakilerden 

hangisi ile anlatılır? 

A)Savaş zordur. 

B)Savaş felakettir. 

C)Savaş hiledir. 

D)Savaş intikamdır. 

 

5.“Allah’ım, ey Kur’an’ı indiren ve hesabı tez 

gören Rabbim, şu Arap kabilelerini dağıt, 

topluluklarını boz, iradelerini sars!”duasında 
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Peygamberimiz Arap kabileleri için 

aşağıdakilerden hangisini istememektedir? 

A) Yok olmalarını 

B) Savaş yapma kararlılıklarını yitirmelerini 

C) Müslümanlara karşı oluşturdukları birliğin 

bozulmasını 

D)Birbirlerinden ayrılıp Medine’yi kuşatmaya 

son vermelerini 

 

Bölüm 19 

Araştırma İbadetimiz 

1. “Barış” kavramının anlamını araştırıp barış 

günlerinde neyin yaşanmadığını araştırınız. 

2. “Umre”nin ne olduğunu umre yapmış bir 

yakınınızdan öğreniniz. 

3. Sahabelerin Peygamberimize yönelik sevgisi 

hakkında araştırma yapınız. 

4. Fetih süresini ilk ayetinin anlamını ve 

açıklamasını bir büyüğünüzle birlikte 

araştırınız. 

5. Kâbe’yi tavaf etmenin insan üzerindeki 

etkisini Kâbe ziyaretinde bulunmuş bir 

yakınınızla konuşunuz.   

 

 Hudeybiye Antlaşması(Zilkade 6 H./628 
Mart M. ) 

 Güzel Çocuklar! 

 

 Savaş gibi barış da hayatın bir gerçeğidir, 

zamanı gelince barışmayı bilmeyen bir topluluk büyük 

zaferler elde edemez ve insanlığın geleceğinde söz 

sahibi olamaz. 
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 Peygamberimizin Medine’ye gelişinin 

üzerinden altı yıl geçmişti. Bu süre içinde 

Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında Bedir, Uhud 

ve Hendek savaşları olmuştu. Hendek Savaşı ve Beni 

Kurayza’nın başına gelenler Mekke müşriklerinin 

yanında Medine’nin etrafındaki kabileleri de 

korkutmuştu. Müslümanlar, artık bir yolunu bulup o 

kabilelere ulaşmayı ve onlara İslamiyet’i anlatmayı 

istiyorlardı, fakat o kabileler Kureyş yanlısıydı.  

 Öte yandan Müslümanlar, Mekke’yi 

özlemişlerdi, Kâbe’yi ziyaret etmek istiyorlardı.  

 Peygamberimizin Rüyası 

 Hicret’in altıncı yılında Peygamberimiz 

gördüğü bir rüya üzerine Kâbe’yi ziyaret kararını aldı, 

bu kararını sahabelerine müjdeledi.  

 Müjde büyüktü, ancak zaman savaşın yasak 

olduğu aylardı. O hâlde Müslümanlar Mekke’ye nasıl 

gireceklerdi? Barış yoluyla. 

 Peygamberimiz, sahabelerine amacının savaş 

olmadığını açıkladı ve onlardan yanlarına silah olarak 

sadece kılıçlarını almalarını istedi. Kılıç Araplar 

arasında yolcu silahıydı. Kılıç taşımak, savaşa çıkmak 

anlamına gelmezdi, yolcu için doğal karşılanırdı.  

 Peygamberimiz, Müslümanların bir günü bile 

yöneticisiz geçirmelerine razı olmazdı. Medine’den her 

ayrıldığında Müslümanların başına mutlaka bir yönetici 

bırakırdı. Bu sefer Abdullah b. Mektum(ra)’u yönetici 

olarak bıraktı ve Mekke yolunu tuttu. Yanında hanımı 

Ümmü Seleme ve sahabeleri vardı. Hac günlerinden 

önce yola çıkılmıştı. 

 Bütün sahabeler heyecanlıydı, ama muhacirler 

daha heyecanlıydı. Çünkü onlar, ayrılmak zorunda 

bırakıldıkları Mekke’ye gidiyorlardı. Mekke’ye girmek 

kendilerine orada her tür zulmü yapan müşrik 
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akrabaları açısından büyük bir yenilgi, Müslümanlar 

açsından ise büyük bir zafer olurdu. Düşmanı yenmek, 

düşmana karşı zafer elde etmek elbette büyük bir 

zevkti. Müslümanlar bu zevki tatmak istiyorlardı.  

 Güzel Çocuklar! 

Müslümanlar, Mekke yakınlarına geldiklerinde 

ihrama girdiler. Aklınıza geldiğine inandığım soruyu 

hemen ben sorayım: İhram nedir? 

Hacca gitmek henüz size nasip olmamış olabilir. Ama 

Hac görüntülerini izleyip görmüşsünüzdür. Erkek 

hacıların üzerinde bir kolu dışarıda bırakan, vücuda 

sarılı beyaz bir elbise vardır. İşte ona “ihram” denir. 

Onun en önemli özelliği kefen gibi dikişsiz olmasıdır. 

Müslümanlar Hac veya Umre ziyareti yaptıklarında o 

elbiseyi kendilerine sararlar. Böylece yüce Rabbimize, 

ben bugün ölmüş gibi Sen’in huzuruna geldim, Sana 

hesap vermeye hazırım, derler. O elbise aynı zamanda 

Hacda zenginle fakir arasındaki farkı ortadan kaldırır. 

Bütün insanların kendilerini aynı hissetmesini sağlar. 

Müslümanlar ihramdaydı, ama günler Hac günleri 

değildi, o hâlde ne yapacaklardı, dersiniz. 

 Güzel Çocuklar! 

Kâbe, üç şekilde ziyaret edilir: Günlük 

ziyaretler, Hac ve Umre. Günlük ziyaret, Mekke’de 

bulunanların ibadet amacıyla Kâbe’yi ziyaret 

etmeleridir. Hac, bizim Kurban Bayramı dediğimiz 

bayramdan önceki günlerde olur. Umre’nin ise zamanı 

yoktur. Yılın her gününde, ama Hac yapılır gibi yapılır.  

O hâlde şunu söyleyebiliriz: Peygamberimizin 

amacı Hac değil, umre idi. Bunun için umre niyeti 

getirerek ihrama girmişti. Eğer mümkün olursa 

sahabeleri ile birlikte Mekke’ye girip Kâbe’yi ziyaret 

ederek umre yapacaktı.  

 Mekkelilerin Tepkisi 
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 Kâbe’yi ziyaret eden herkese yardımcı 

olacaklarını her zaman söyleyen Mekkeli müşrikler, 

Hz. Peygamber ve sahabelerinin Kâbe’yi ziyaret 

isteğinden memnun olmadılar ve onları Mekke’ye 

sokmama kararı aldılar. Halid b. Velid ve İkrime b. Ebû 

Cehil komutasındaki iki yüz kişilik bir birliği 

Müslümanları gözetlemek üzere yola çıkardılar.  

 Peygamberimizin amacı savaşmak değildi, 

bunun için yön değiştirip Hudeybiye Köyü’ne doğru 

ilerledi. Hudeybiye’ye vardığında  “Kavsa” adlı devesi 

çöktü. Sahabeler, bu durumu devenin yorgunluğuna 

bağladılar. İşin hakikatini Peygamberimiz söyledi, bu 

durumun Allah tarafından böyle dilendiğini bildirdi.  

 Güzel Çocuklar! 

 

 Rabbimiz Müslümanların o günlerde 

Mekkelilerle savaşmasını istemiyordu ve buna engeller 

çıkarıyordu.  

 Barış Görüşmeleri 

 Mekkeliler, Müslümanlara elçi olarak Büdeyl 

adında bir kabile reisini gönderdiler. Peygamberimiz, 

ona amacının savaşmak olmadığını şu sözlerle söyledi: 

 —Bir süre onlarla barış yapalım, benimle diğer 

kabileler arasındaki ilişkiye karışmasınlar. Ben üstün 

gelir de Araplar Müslüman olursa Mekkeliler isterlerse 

Müslüman olurlar. Şayet Araplar bana üstün gelirse 

Kureyş savaşmadan istediğini elde etmiş olur. Bunu da 

kabul etmezlerse Allah’a yemin ederim ki Allah’ın 

yolunda ölünceye kadar onlarla savaşırım. Allah da 

yardım eder, dinini üstün kılar. 

 Büdeyl, bu durumu Mekkelilere iletti. 

Mekkeliler de savaş için hazırlıklı değildi, savaşmak 

istemiyorlardı ama Peygamberimizle anlaşmaya da 

hazır değildiler. Bu doğrultuda kendi aralarında 
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konuşup Urve adında bir kabile reisini Peygamberimize 

elçi olarak gönderdiler.  Peygamberimiz, amacını ona 

da anlattı. Urve, dönüşte Mekkelilere şu bilgileri verdi: 

 —Benim birçok devlet başkanını ziyaret 

ettiğimi biliyorsunuz. Rum Kayseri, İran Kisrası, Habeş 

Necaşi’sinin huzurunda elçi olarak bulundum. Yemin 

ederim ki Müslümanların Muhammed’e gösterdikleri 

saygı, sevgi ve bağlılığı onların hiçbirinin sarayında 

görmedim. Müslümanlar, onun sözlerini dikkatle 

dinliyorlar. Bir şey sorunca alçak sesle cevap 

veriyorlar. İsteklerini derhal yerine getiriyorlar… 

Madem bize barış teklif ediyor, kabul edelim.  

 Ancak Mekkeliler, onu dinlemediler. Bir iki elçi 

daha gönderdiler. Yine bir sonuç alınmadı. Bunun 

üzerine Peygamberimiz, Hz. Ömer(ra)’i Mekke’ye 

göndermeyi teklif etti. Hz. Ömer(ra), Mekkelilerle 

arasındaki düşmanlığı hatırlattı ve orada kendisine 

sahip çıkacak bir akrabasının bulunmadığını belirterek 

mümkünse bu işin Mekke’de akrabaları çok olan ve 

Mekke’nin lider Ebû Süfyan’ın amcasının oğlu olan 

Hz. Osman(ra)’a verilmesini teklif etti. Hz. Osman(ra) 

teklifi kabul etti ve Mekke’ye gitti. 

 Mekkeliler Hz. Osman(ra)’ı iyi karşıladı, ama 

ona Müslümanların Mekke’ye girmelerine izin 

vermeyeceklerini söylediler. Biz, size izin verirsek 

herkes bizim sizden korktuğumuzu ve size boyun 

eğdiğimizi iddia eder, dediler. İstersen git, tek başına 

Kâbe’yi ziyaret et, diye ona teklifte bulundular. Hz. 

Osman(ra), bu teklifi hiç tereddüt etmeden “Rasulullah, 

ziyaret etmedikçe ben de etmem.”diyerek reddetti. 

 Onun bu güzel sözü Mekkelilerin hoşuna 

gitmedi. Onun Müslümanların yanına dönmesine izin 

vermediler ve onu göz hapsine aldılar.  

 Rıdvan Biatı 
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 Hz. Osman(ra)’ın zamanında dönmemesi 

Müslümanların endişelendirdi. Bu arada onun 

öldürüldüğüne dair haberler de yayıldı.  

 Güzel Çocuklar! 

 Peygamberimiz, oraya savaş için gitmemişti. 

Yanında savaş silahı da yoktu. Ama elçi olarak 

gönderdiği bir arkadaşını da düşmanın elinde 

bırakamazdı.  

Bir arkadaşı uğruna düşmanla savaşmaya 

hazırdı. Ama yanındaki Müslümanları oraya savaşmak 

için getirmemişti. Onları orada onların karar 

vermedikleri bir savaşa sürüklemek ona doğru 

görünmedi. Bunun için Müslümanları kendisine olan 

bağlılıklarını yenilemeye çağırdı ve onlardan biat aldı.  

Güzel Çocuklar! 

Hatırladığınızı düşünüyorum. Akabe biatinde 

söz etmiştik. Biat, birine uymak, ona bağlılık bildirmek 

demektir. Bu bağlılık o kişiye sözle bildirilir veya onun 

eli sıkılarak dile getirilir.  

Peygamberimiz, bir ağacın altında durdu ve 

sahabeler onun elini sıkarak ona biat etmeye başladılar. 

İlk biat eden Ebû Sinan adlı bir sahabeydi.  

 Peygamberimiz, ona “Ne üzerine biat 

ediyorsun?” diye sordu. Ebû Sinan(ra), “Rasulullahın 

içindeki istek ne ise onun gerçekleşmesi için biat 

ediyorum” dedi. Bu cevap Peygamberimizi memnun 

etti. Bu duruma tanıklık eden sahabeler biz de Ebu 

Sinan(ra) gibi biat ediyoruz, dediler.  

 Kadın sahabeler de ona biat etti. Ancak elini 

sıkarak değil, ona bağlılıklarını sözle bildirerek. Çünkü 

İslam’da bir erkeğin Kur’an-ı Kerim’de belirtilen 

yakınları dışında bir kadının tenine,  eline dokunması 

yasaktır. Yüce Rabbimiz kadınla erkek arasında bir 

sınır çizmiş. Bize düşen, o sınırı dikkate almaktır.  
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  Bir münafık dışında orada bulunan herkes biat 

edince Peygamberimiz, bir eliyle diğer elini tutarak Hz. 

Osman(ra) adına da biat aldı. O büyük sahabenin hâlâ 

sağ olduğunu ve kendisine bağlılığının devam ettiğini 

bu şekilde sahabelerine bildirdi.   

 Güzel Çocuklar! 

Gerçek iman, Ebû Sinan(ra) ve diğer 

sahabelerin imanıdır. Onlar, her koşulda 

Peygamberimizin izinde yürümeye söz vermişlerdi. 

Ona senin gönlünden ne geçiyorsa onu yap, bizim 

aklımıza uysa da uymasa da biz ona uyarız, çünkü senin 

Allah’ın elçisi olduğunu biliyoruz, diyorlardı. Onlar, 

böyle davranarak kazandılar. Gelin biz de kazanalım, 

Allah’ın kitabını ve Peygamberimizin hadislerini 

okuyalım, İslam’ın emirlerini öğrenelim ve o emirlere 

uyalım. Tek kurtuluş yolu budur. Diğer yollar sadece 

kandırıcıdır.  

Barış Sözleşmesinin Düzenlenmesi 

Güzel Çocuklar! 

Uzun görüşmelerden sonra Müslümanlarla 

Mekkeliler arasında bir antlaşma yapıldı. Müşriklerin 

temsilcisi,  Süheyl b. Amr’dı. Süheyl zalim bir adamdı. 

Onun Ebû Cendel adlı oğlu Müslüman olmuştu. Ancak 

Suheyl, onu zincirlere bağlamış, Mekke’de tutuyor ve 

Medine’deki Müslümanlara katılmasına engel 

oluyordu. 

Süheyl, anlaşma sırasında Müslümanlara birçok engel 

çıkardı. Ancak Peygamberimiz, anlaşma yapmakta 

kararlıydı. Onun birçok isteğini bazı Müslümanların 

itirazına rağmen kabul etti.  

 Sözleşme Maddeleri 

 Güzel Çocuklar! 

 İki tarafın bir konu üzerinde ortak bir karar 

varmasına “sözleşme” veya “antlaşma”, bu tür yazılı 
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belgelere ise “sözleşme metni” veya “antlaşma metni” 

deriz. Örneğin biz bir kurumdan herhangi bir hizmet 

satın aldığımızda o kurumla bir metin imzalarız, işte o 

metne sözleşme metni denir. Hatırlayacağınız gibi daha 

önce Medine Yahudileri ile bir sözleşme yapılmıştı. 

Peygamberimiz bu sefer müşriklerle bir antlaşma 

yapıyordu.   

 Hudeybiye’de onlarla özetle şu maddeler 

üzerinde anlaşmaya varıldı: 

 1. Müslümanlar, Kâbe’yi ancak gelecek yıl 

ziyaret edebilecekler. 

 2. Müslümanlar, bu ziyaret sırasında Mekke’de 

üç gün kalacaklar ve yanlarında silah olarak sadece 

kılıç bulunacak. 

 3.Müslümanların Mekke’de olduğu günlerde 

Mekke müşrikleri şehrin dışına çıkacak. 

 4. Mekkelilerden biri Müslüman olur da 

Medine’ye sığınırsa Müslümanlar onu Mekkelilere 

teslim edecek. Ama bir Müslüman dininden döner de 

Mekkelilere sığınırsa Mekkeliler onu Müslümanlara 

teslim etmeyecek. 

 5. Kabileler, iki taraftan biriyle anlaşma 

yapmakta serbesttir. 

 6. Bu anlaşma, on yıl geçerli olacak. Bu süre 

içinde iki taraf arasında bir hak ihlali veya savaş 

olmayacak.  

 Güzel Çocuklar! 

 Sizce bu adil bir anlaşma mıdır? Özellikle 

dördünce madde ağır değil mi sizce? Siz olsanız, 

Müslüman olup size sığınan bir kardeşinizi 

düşmanlarınıza teslim eder misiniz? Hayır elbette! İşte 

sahabeler de böyle düşünüyordu? Ama Allah ve Resulü 

her şeyi bizden daha iyi bilir. Allah’a ve O’nun yüce 

elçisine güvenen zarar etmez. Bizim iyi dediğimiz 
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birçok şey bizim için kötü, kötü dediğimiz birçok şey 

bizim için iyidir. Şimdi sahabelerin ilk tepkisine 

bakalım. Onların bu ilk tepkilerinde haklı olup 

olmadığını ise zamanı gelince görelim. Acaba tarih 

Peygamberimizin yoksa iyi niyetle anlaşmaya karşı 

çıkan değerli sahabelerinin mi haklı çıktığını yazacak? 

 Daha antlaşma yeni yazılmışken Süheyl’in oğlu 

Ebû Cendel(ra), zincirleriyle Peygamberimizin 

karşısına çıktı. Peygamberimizin yanında onun babası 

Süheyl de vardı. Peygamberimiz, Ebû Cendel(ra)’in 

anlaşma dışında tutulmasını istediyse de babası kabul 

etmedi. Müslümanlar, sözlerine sadık insanlardı. Ebû 

Cendel(ra)’i babasına teslim ettiler. Ebû Cendel(ra), 

zincirlerinden kurtulmak için geldiği yerden 

zincirleriyle döndü. Yakındı, bana tekrar işkence 

edilmesini mi istiyorsunuz, ben Müslümanken beni ne 

diye müşriklere teslim ediyorsunuz, dedi. Ama 

Peygamberimiz, bir şey yapamadı, ona sadece  

 “-Ey Ebû Cendel, biraz sabret, pek yakında 

Yüce Rabbim sana ve senin gibilere kurtuluş yolunu 

açacaktır.” dedi.  

 Güzel Çocuklar! 

 Bu, hem bir emir hem bir müjde hem bir sözdü.  

 Emir, onun sabretmesiydi.  

 Müjde, Yüce Allah’ın ona ve onun gibilere bir 

kurtuluş yolu açacağıydı. 

 Söz, diğer bir deyişle vaad de bu müjdeydi. 

Çünkü Peygamberimiz, aynı zamanda bir devlet 

başkanıydı. Bir devlet başkanının müjdesi aynı 

zamanda bir vaadtır. 

 Bir Peygamber, asla öylesine konuşmaz, o hâlde 

bu aynı zamanda bir güvenceydi. Ebû Cendel(ra), itiraz 

etti, ama madem Müslümanlar beni istemiyor, ben de 

onları istemiyorum deyip de dininden dönmedi, çünkü 
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İslam’ın hak din olduğundan emindi. Bu hak din 

üzerinde durmaya ve bu hak din uğruna çalışmaya 

devam etti. Nasıl bir çalışma yaptığını inşaallah 

yakında öğreneceğiz. 

  

 Ebû Cendel(ra)’in durumu ve Kâbe’ye çok 

yaklaşmışken onu ziyaret etmeden dönmek sahabeleri 

üzdü. Özellikle Hz. Ömer(ra) bu üzüntüsünü yüksek 

sesle dile getirdi. Ama yüce Peygamberimiz, onu 

sakinleştirdi ve ona Kâbe’yi ziyaret sözünün mutlaka 

gerçekleşeceğini bildirdi.  

 Ardından bütün sahabelere getirdikleri 

kurbanları kesmelerini ve tıraş olup ihramdan 

çıkmaların istedi. Sahabeler, ihrama Kâbe’yi ziyaret 

için girmişlerdi. Bu ziyaret gerçekleşmeden ihramdan 

çıkmak zorlarına gitti. Ağır davrandılar. 

Peygamberimizi üzüldü. Üzüntüsünü hanımı Ümmü 

Seleme(ra)’yle paylaştı. Ümmü Seleme(ra), ona 

 —Ya Rasulallah, onlar üzüntülerinden ilgisiz 

görünüyorlar. Siz kimseyle konuşmadan kurbanınızı 

kesin, tıraş olun. Onlar, size uyacaklardır, dedi 

 Peygamberimiz, onun bu sözüne uygun olarak 

kurbanını kesip tıraş oldu. Onu gören sahabeler de 

hiçbir şey demeden birbirleriyle yarışırcasına 

kurbanlarını kestiler ve tıraş oldular. 

 Fetih Müjdesi 

 Güzel Çocuklar! 

Daha önce belirttiğimiz gibi Müslümanlar 

Hudeybiye Antlaşması’nı kendileri için büyük bir 

yenilgi olarak görüyorlardı. Sahabeler, Medine yolunda 

sıkıntılıydılar. Kâbe’yi ziyaret için çıktıkları 

yolculuktan boş dönmek onların zoruna gidiyordu. 

Onların teselliye ihtiyacı vardı. İşte bu sırada Rabbimiz 

onların imdadına yetişti ve Hz. Peygamber(s.a.s.)e 
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Fetih Suresi’ni indirdi. Sürede Hz. Allah, 

Peygamberimize seslenerek “Biz, sana büyük bir 

fetih(zafer)verdik.” diyordu. 

 Müslümanların yenilgi olarak gördükleri bir 

olayı yüce Allah büyük bir zafer olarak 

değerlendiriyordu. Daha önce de Peygamberimiz, Hz. 

Ebû Cendel(ra)’e bir müjde vermişti. Artık, 

Müslümanlara düşen yalnız sabretmekti. O zafer anına 

kadar, o büyük yol görünceye kadar beklemekti.  

 Allah ve Resulü elbette doğru söylüyordu. Bir 

zaferin elde edileceği, bir fethin yapılacağı kesindi, ama 

nasıl? 

 Güzel Çocuklar! 

 

 Fetih, bir yeri ele geçirmek demektir. 

Müslümanların bir yeri ele geçirip o yerin yönetimini 

elde etmesine ve orayı küfür yurdu olmaktan çıkarıp 

İslam yurdu haline getirmesine fetih denir. Fetih 

Suresi’nde de bir fetihten söz ediliyordu. Bir fetih 

gerçekleşecekti. Acaba hangi şehir fethedilecekti? 

Acaba o fetih ne zaman gerçekleşecekti? Sabredip 

görelim! 

  

 Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

 

 Ebû Cendel(ra)’e Müjdelenen Yol Açıldı 

 Güzel Çocuklar! 

 Mekkelilerle aralarında anlaşma bulunan Sakif 

kabilesinden Ebû Basir(ra) adında bir sahabe, 

işkencelerden kaçıp Medine’ye sığındı. Mekkeliler 

gelip onu istediler. Peygamberimiz, yaptığı 

antlaşmalara daima bağlı kalırdı, Ebû Basir(ra)’e, 
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 -Ey Ebû Basir, biliyorsun ki biz Kureyş’le bir 

sözleşme yaptık, ahdimizi bozamayız. Biraz sabret, 

Rabbim yakında bir kurtuluş yolu açacaktır, diyerek 

onu Mekkelilere teslim etti.  

Bir sahabesini düşmana teslim etmek zordu. Ama 

Peygamberimiz, kendi sözüne bağlı kalmalıydı. 

Doğruluktan ayrılmamak daima hayırlı bir yoldur. 

Bakalım, bu hayırlı yol kendini nasıl gösterecek. 

 Ebû Basir(ra), Mekke’ye, ölüme götürüldüğünü 

biliyordu. Ne yapalım, bizim başımıza gelecek olan da 

buymuş, demedi. Düşmanın elinden kurtulması 

gerekiyordu. Yol boyunca bunu düşündü. Bir yemek 

molasında, kendisini götüren adamlardan biriyle 

samimiyet kurduktan sonra ona “Kılıcın ne kadar da 

güzelmiş, bakabilir miyim?”dedi. Adamın elindeki 

kılıcı alıp onun üzerine atıldı. Adamı öldürdü. 

Arkadaşının öldürülmesinden korkan diğer adam da 

kaçtı. 

 Ebû Basir, öldürdüğü adamın atına binip 

Medine’ye geldi. Peygamberimizin karşısına çıktı ve 

ona: 

 -Ey Allah’ın Rasulü, siz sözünüzü yerine 

getirdiniz. Beni onlara teslim ettiniz. Fakat Allah beni 

kurtardı, dedi. 

 Peygamberimiz, onu övdü, ancak onun antlaşma 

gereği Medine’de kalamayacağını söyledi. Ebû 

Basir(ra), Medine’den ayrıldı. Ama gidip düşmana da 

teslim olmadı. Düşmanın başına bela olacak bir yol 

buldu. Mekkeli müşrikleri pişman edecekti. Acaba 

nasıl? 

 Ebû Basir(ra), deniz kıyısında Mekke-Şam yolu 

üzerinde “İys” denen bir yere yerleşti. Mekke- Şam 

yolu Mekkeli müşrikler için çok önemliydi. 

Ticaretlerinin önemli bir kısmını o yolda yapıyorlardı. 



 268 

Ama artık yapmakta güçlük çekeceklerdi. Çünkü Ebû 

Basir(ra), onlara saldırıyor ve onları güç durumda 

bırakıyordu.  

 Kısa bir sürede Ebû Basir(ra)’in yeri Ebû 

Cendel(ra)’e vad edilen yol oldu. Ebû Cendel(ra) ve 

işkence gören nice sahabe işkence edildikleri yerlerden 

kaçıp Ebû Basir’in yanına gittiler ve Mekke- Şam 

yolunu işlemez hale getirdiler. 

 Her yerde Ebû Basir(ra) ve arkadaşları 

konuşuluyordu. Mekkeliler pişmandı. Bir yolunu bulup 

onu ve onun kendilerine bir yol bulduğu Ebû 

Cendel(ra) gibi sahabeleri oradan uzaklaştırmak 

zorundaydılar. Onlarla savaşamazlardı, çünkü bu cesur 

sahabe grubu kendilerine vur-kaç yöntemi denen 

günümüzde gerilla savaşı denen bir savaş yöntemini 

seçmişlerdi. İşleri olmadığında saklanıyor, Mekke’nin 

kervanları gelince ortaya çıkıp kervanın yolunu 

kesiyorlardı. 

 Mekkeliler, onlara daha fazla dayanamayıp 

Medine’ye gittiler ve Peygamberimize başvurup o 

büyük sahabelerin kendilerine iade edilmesini zorunlu 

kılan antlaşma maddesinin kaldırılmasını istediler. 

Peygamberimiz, bu durumu sevinçle karşıladı ve 

antlaşmanın o maddesini kaldırmayı kabul etti.  

 Peygamberimiz, durumu Ebû Basir(ra)’e haber 

verdi. Ancak o zeki ve cesur sahabe ölüm 

döşeğindeydi, haberi aldıktan az sonra vefat etti. Adını 

tarihe yazdırıp Rabbinin huzuruna çıktı.  

 Allah Ebû Basir(ra)’e ve onun yolunda olan 

herkese rahmet eylesin! Onların cesaretini bütün 

Müslümanların cesareti haline getirsin! Âmin! 

 Müslümanlar, asla başıboş kalamazlar. Ebû 

Basir(ra)’in vefatından sonra onun görevini Ebû 

Cendel(ra) devraldı. Ebû Cendel(ra), arkadaşlarını 
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topladı ve Peygamberimizin emri üzerine Medine’ye 

götürdü. Ellerinde ve ayaklarında zincirlerle değil, 

düşmanını dize getirmiş, onlara karşı zafer kazanmış 

olarak… 

Allah onlardan razı olsun!  

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

Öğrendiklerimizi tekrarlayalım mı? 

Peygamberimiz, Hicret’in altıncı yılında sahabelerle 

birlikte Kâbe’yi ziyaret etmek istedi. Ancak müşrikler 

buna engel oldular. Yapılan görüşmeler sonucunda 

Müslümanlarla müşrikler arasında Hudeybiye 

Antlaşması imzalandı. Antlaşma, müşriklerin lehine 

görünüyordu. Ama Müslümanları zafere ulaştırmak 

isteyen Rabbimiz, her şeyi İslam’ın zaferi 

doğrultusunda geliştirdi. O’na şükürler olsun! 

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin  

Uygulama 1 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri düşünce ve 

olay akışını dikkate alarak uygun bir şekilde 

doldurunuz. 

1. Peygamberimiz ve sahabeleri Hicret’in altıncı 

yılında-------------------------------------üzere 

Mekke’ye doğru yola çıktılar.  

2. Peygamberimiz, elçi olarak Mekke’ye Hz. 

Osman(ra) efendimizi gönderdi. 

3. Müslümanların kendilerine emir(başkan) olarak 

seçtikleri kişiye ilk kez bağlılıklarını 

bildirmesine ----------denir. 

4. Hudeybiye Antlaşması’ndan sonra inen ----------

-Süresi Mekke’nin fethedileceğini 

müjdelemiştir. 
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5. Hudeybiye görüşmeleri sırasında müşriklerin 

temsilcisi Süheyl, oğlu ------------------------‘in 

kendisine teslim edilmesini istedi. 

Uygulama 2 

Aşağıdaki soruları karşılarına “Evet” veya “Hayır” 

yazarak cevaplayınız. 

1. Hudeybiye Antlaşması, Müslümanlar ile Mekke 

müşrikleri arasında mı yapılmıştır? 

2. Sahabeler, Hudeybiye’nin kimi maddelerinin 

Müslümanların aleyhine olduğunu söyleyip 

antlaşmaya itiraz mı etmişlerdir? 

3. Peygamberimiz ve sahabeleri antlaşmadan 

hemen sonra mı Kâbe’yi ziyaret etmişlerdir? 

4. Hudeybiye’de Sahabelerin en çok itiraz ettikleri 

“Her iki taraf da diğer Arap kabilelerinden 

istedikleri ile ittifak yapabileceklerdir.” maddesi 

miydi? 

5. Hudeybiye Antlaşması, Müslümanlarla Mekke 

müşrikleri arasında imzalanmış ilk ve son 

antlaşma mıdır? 

Uygulama 3 

1. Hicretin altıncı yılında Peygamberimizin bir 

rüyasından sonra sahabeleriyle birlikte 

Mekke’ye doğru yola çıkmasının nedeni 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kâbe’yi ziyaret etme isteği 

B) Kâbe’nin putlardan temizlenmesi 

C) Mekke müşriklerinin küçük düşürülmesi 

D)Çevredeki kabilelere İslam’ın anlatılması 

 

2. Ebû Cendel(ra)’in babasına verilmesi aşağıdaki 

maddelerden hangisine dayandırılmıştır? 

A)Müslümanlarla Mekkeliler on yıl boyunca 

birbirleriyle savaşmayacaklar. 
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B)Müslümanlar, Mekke’ye ancak kılıçların 

kınlarında olduğu hâlde yolcu silahıyla girecekler.  

C)Müslümanlar Mekke’de ancak üç gün 

kalabilecekler.  

D Mekkelilerden biri Müslüman olur da Medine’ye 

sığınırsa Müslümanlar onu Mekkelilere teslim 

edecek. 

3. Peygamberimiz, Hudeybiye Antlaşması gereği 

sahabelerinden - ---------------------ve -------------------‘i 

Mekke müşriklerine teslim etmiştir. 

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin 

hangisinde verilenler getirilmelidir? 

A)Hz. Osman, Ebû Cendel 

B)Ebû Cendel, Ebû Basir 

C)Hz. Ömer, Hz. Osman 

D)Hz. Ömer, Ebû Basir 

4. Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Antlaşması’nın 

sahabeler tarafından tepkiyle karşılanmasının 

nedenlerinden biridir? 

A) Çevre kabilelerle ittifak etmenin serbest bırakılması 

B)Müslümanların Mekke’ye silahsız girmesine 

zorlanması 

C)Müttefiklerin de anlaşmaya uymak zorunda 

bırakılması 

D) Kâbe’yi ziyaretin bir sonraki yıla bırakılması 

5. Ebû Basir’in Mekkelilere boyun eğmeyip onlara 

karşı mücadeleye devam etmesi, Peygamberimizi… 

Bu cümle, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden 

hangisiyle tamamlanır? 

A)memnun etmiştir. 

B)güç durumda bırakmıştır. 

C)üzmüştür. 

D)yeni çözüm yollarına yöneltmiştir. 

Bölüm 19 



 272 

Araştırma İbadetimiz 

1. “Elçi” kelimesinin anlamına sözlükten 

bakınız, devlet başkanlarının hangi 

amaçlarla başka ülkelere elçi 

gönderdiklerini araştırınız. 

2. İnsanlık için neden tek kurtuluş yolunun 

İslam olduğu konusunda kendi aranızda 

tartışınız. 

3. Yahudiler “Hayber, Hayber Ey Yahudi! 

Muhammedin askerleri geri dönecek!” 

sözünden çok rahatsız oluyorlar. Bunun 

nedenini araştırınız. 

4. Abdullah b. Revaha(ra) hakkında 

araştırma yapınız.  

5. Ehl-i kitap kavramının anlamını 

büyüklerinize sorunuz.  

 

Elçiler Yılı(Hicretin 7.yılı-628-629M) 

Güzel Çocuklar! 

 

Peygamberimiz, sadece bir topluluğa veya 

sadece bir millete değil, bütün insanlığa gönderilmiştir.  

Onun sesinin; dini, ırkı, rengi ne olursa olsun 

bütün insanlara ulaşması gerekirdi. O günlerde 

bugünkü gibi gazete, radyo, televizyon yoktu. Araba, 

tren veya uçak üretilmiş değildi. Bir şehirden diğerine 

gitmek onlarca günü, bir ülkeden başka bir ülkeye gidiş 

ayları alabiliyordu. Peygamberimizin bütün dünyayı 

dolaşması mümkün değildi. Hudeybiye barışına kadar 

başkalarına elçi de gönderemezdi. Çünkü Medine’nin 

etrafı Mekkelilerle işbirliği yapan düşmanlarla doluydu. 

Müslümanların başlangıçta kendileri için yenilgi 

olarak gördükleri Hudeybiye Antlaşması, bir zafere 

dönüştü, Müslümanların yolunu açtı. Müslümanlar, 
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artık güven içinde her yere ulaşabilirlerdi. 

Peygamberimiz, insanları İslam’ın nuruyla aydınlatmak 

istiyordu. O, bir tek insanı cehennemden kurtarmak için 

elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdı. Böyle bir 

fırsatı iyi değerlendirdi. Kendisiyle insanlar arasındaki 

yol engelini, uzaklığı mektuplarla aşmaya çalıştı. 

Dünyanın bilinen devlet başkanlarına İslam’a çağrı 

mektupları gönderdi.  

  O mektuplardan Bizans Kralı Heraklius’a 

gönderileninde Peygamberimiz şöyle buyuruyordu: 

“Bismillahi’r-rahmani’r-rahim… Allah’ın kulu 

ve Resulü Muhammed(s.a.s.)den, Rum’un büyüğü 

Hirakl’e. 

Hidayet yolunda yürüyenlere selam olsun! 

Bundan sonra ben seni İslam’a ve onu yayma 

hizmetine davet ediyorum.  

Müslüman ol ki selamete eresin, Allah da sana 

ecrini iki kat versin! Eğer kabul etmezsen halkının 

vebali senin boynunadır.” 

“Ey ehl-i kitab! Bizimle sizin arasında ortak bir 

kelimeye gelin. Sadece Allah’a kulluk edelim. O’na 

kullukta hiçbir şeyi ortak yapmayalım. Allah’ı bırakıp 

bir kısmınız diğer bir kısmınızı Rab edinmesin. Eğer 

yüz çevirirlerse “Şahid olun, biz Müslümanız deyin.” 

(Al-i İmran 64) 

Şimdi sizinle bu mektupta anlatılanları anlamaya 

çalışalım! 

Peygamberimiz, söze Bismillah’la başlıyor, ardından 

kendisinin Allah’ın kulu ve elçisi olduğunu söylüyor. 

Böylece mektubunu alan kişiye ben seni kendime değil, 

Allah’a çağırıyorum, diyor. Sonra bu çağrıyı kabul 

edecek olanlara müjde veriyor ve karşısındaki kişiye 

İslam’a uymaya çağırıyor. Ama ona İslam’a uyman 

yeterli değil, aynı zamanda İslam’ı yaymaya çalış, 
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diyor. En son da ona sorumluluğunu hatırlatıyor. Sen, 

ülkenin başkanısın, sıradan biri gibi olamazsın, sen 

iman etmezsen halkının günahından da sorumlu 

olursun, diye belirtiyor.  

 Bir de Peygamberimizin mektubunda yer 

verdiği ayet-i kerimede verilen mesajlar var: 

 

Güzel Çocuklar! 

   Ehl-i kitab, kendilerine kitap gönderilenler demektir. 

Müslümanlar, bu sözü Hıristiyan ve Yahudiler için 

kullanırlar. Çünkü Hıristiyanlar İncil’e, Yahudiler 

Zebur ve Tevrat’a inandıklarını söylerler. Dolayısıyla 

onlar da Allah’a inanırlar. Bu bizimle onlar arasında 

ortak bir yöndür. Ancak onlar kutsal kitaplarını 

değiştirdiler ve o kitapların ilk örneklerindeki doğru 

özden ayrılıp putperestlere benzediler. Allah’a kayıtsız 

şartsız teslim olmak yerine birbirlerine, haham ve 

papazlara kul oldular. Ayet-i kerime onlara bundan 

vazgeçin ve hak çizgi olan İslam’a gelin, diyor. 

Güzel Çocuklar! 

Peygamberimiz, bizimle de yüz yüze 

görüşmedi. O hâlde Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim ve 

Peygamberimizin sünneti bize gelmiş bir mektup 

gibidir. 

 Şimdi Hırakliyus’a gönderilen mektubu bize 

gönderilmiş gibi kabul edip durumumuzu belirleyelim: 

1. Bizim için tek kurtuluş yolu İslam’dır.  

2.Bizim Müslüman olmamız yetmez, bizim aynı 

zamanda İslam’a hizmet etmemiz ve insanları İslam’a 

çağırmamız gerekir. 

3. Bir gün büyür de emrimizin altına girenler 

olursa onlardan da sorumlu oluruz. Anne babamızın 

bizden sorumlu olduğu gibi.  
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4. Birbirimize kul olmayacağız. İnsanların 

birbirlerine kul olmaları demek birbirlerinin emirlerini, 

isteklerini Allah’ın emir ve isteklerine uyuyor mu diye 

bakmadan yerine getirmeleri demektir. Biz, sadece 

Allah’a kul olacağız,  sadece O’na kayıtsız şartsız 

teslim olacağız. Kim bize uyun, bizim gibi davranın 

derse biz onlara “Siz, Allah’ın ve Resulünün emirlerini 

uyarsanız biz size uyarız. Aksi hâlde asla sizin gibi 

olmayacağız” diyeceğiz.   

Güzel Çocuklar! 

Hırakliyus, Müslüman olmayı düşündü, ama 

yakınlarından korktu. Başkalarından korktuklarından 

dolayı Allah’ın emrini yerine getirmeyenlerin durumu 

iyi değildir.  

Peygamberimiz, ayrıca Habeşistan Kralı 

Necaşi’ye,  İran kisrasına, Mısır melikine, Yemame 

emirine ve Gassan emirine mektup gönderdi.   

 

 Habeşistan Kralı Necaşi Müslüman oldu. İran 

kisrası mektubu yırttı. Mısır meliki, Müslüman olmadı, 

ama Peygamberimize hediyeler gönderdi. Yemame 

emiri, beni kendine veliaht yaparsan, yani sen hayattan 

ayrıldıktan sonra senin yerine ben geçersem sana 

uyarım, dedi. Gassan emiri de saygısızca karşılık verdi 

ve Medine’nin üzerine yürümek için Bizanslardan 

yardım istedi, ancak Bizanslar onun bu isteğini kabul 

etmedi. 

İran Mucizesi 

Güzel Çocuklar! 

İran kisrası Peygamberimizin mektubunu alınca 

kibirlendi. Arapların bir kısmı onun hâkimiyeti 

altındaydı. Bu yüzden bütün Arapları kendi kölesi gibi 

görüyordu. Benim kölem durumunda olan biri nasıl 

oluyor da adını benimkimden önce yazıyor, dedi ve 
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mektubu yırttı. Mektubu götüren elçi, üzülerek onun 

ülkesinden döndü, durumu Peygamberimize anlattı. 

Peygamberimiz, Allah (c.c.) da onun mülk ve 

saltanatını parçalasın, diye beddua etti. Bundan sonra 

onun saltanatı devam eder miydi ki? Görelim Mevla’m 

neyler neylerse güzel eyler. 

O zamanlar Yemen de kisranın toprakları 

arasındaydı. Bu ülkeyi onun adına Bazan adlı bir vali 

yönetiyordu. Kisra derhal Yemen Valisi Bazan’a bir 

adam gönderdi. Ona Medine’ye adam gönder ve bu 

mektubu gönderen kişiyi yakalayıp bana getir, dedi. 

Bazan, emre uydu ve Medine’ye iki adam gönderdi. 

Adamlar, Peygamberimizin huzuruna çıktılar ve 

kendilerine verilen emri bildirdiler. Peygamberimiz, 

onlara İran’da olanları bir bir haber verdi ve Yemen’de 

bu durumu valilerine anlatmalarını, onun Müslüman 

olması durumunda Yemen’deki valiliğinin devam 

edeceğini söyledi.  

 İran’da ne olmuştu, diyeceksiniz. İşte cevap: 

Kisranın oğlu onu öldürmüş ve onun yerine tahta 

geçmişti. İran karışıklıklar içindeydi. 

 Bazan’ın adamları durumu ona anlatınca Bazan 

İran’daki durumu araştırdı. Her şey adamlarının 

Rasulullah’tan duyduğu gibiydi. Bazan, Müslüman 

oldu, Peygamberimiz de söz verdiği gibi onu Yemen’e 

Müslüman vali olarak atadı.  

 Rabbim, hidayete tabi olan herkesten razı olsun, 

bizi de hidayet üzerinde tutsun! Âmin! 

Hayber’in Fethi(Muharrem 7H-Mayıs 628M) 

Güzel Çocuklar! 

 Hayber, Medine’nin kuzeydoğusunda 

Medine’ye 70 mil (112 km) uzaklıkta, bir Yahudi kalesi 

ve şehriydi. Etrafı hurmalıklarla çevriliydi. Arazileri 
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verimliydi. Yahudiler, orada zenginlik ve huzur içinde 

yaşıyorlardı. Medine’den çıkarılan ve müşrikleri 

Hendek Savaşı için kışkırtan Beni Nadir Yahudilerinin 

bir kısmı da orada yaşıyordu. 

 Hayber Yahudileri İslam’a karşı düşmanca bir 

tavır içindeydiler. Hendek Savaşı’nda olduğu gibi 

müşrikleri kışkırtıyor ve Medine’ye ani bir baskın 

düzenlemenin hazırlığını yapıyorlardı. 

 Medine’nin çevresindeki müşrik Araplar 

Yahudilerle birlikte hareket etmeyi kabul edince 

Yahudiler iyice galeyana geldi. Peygamberimiz, onlara 

barış teklif etti, ama kabul etmediler. Bunun yerine 

Medine’ye yapacakları ani baskının son hazırlıklarını 

yaptılar.  

 Bunun üzerine Peygamberimiz, acil savaş emri 

verdi. Sahabeler, hemen hazırlık yaptılar ve Allah’ın 

yüce elçisiyle birlikte yola çıktılar. Orduda yirmi de 

kadın vardı. Kadınlar, savaşta mücahitlere su vermek, 

yemek hazırlamak ve yaralıları tedavi etmek gibi 

görevleri üstlenirlerdi.  

 Peygamberimizin ordusu, Hayber yakınlarına 

geceleyin vardı. Ama Peygamberimiz, bir şehre 

geceleyin girmezdi. Geceyi kale yakınlarında geçirdi, 

kaleyi sabah namazından sonra kuşattı.  

 Bağ ve bahçelerine yeni çıkan Yahudiler 

“Muhammed ve ordusu!” diyerek şaşkınlık içinde 

kalelerine kaçtılar. Medine’ye baskın düzenlemeye 

çalışırken baskına uğramışlardı. Kalenin kapılarını 

kapattılar ve savaşmaya karar verdiler. Kalenin yedi 

kapısı vardı. Hepsi de sağlamdı. O kapıların asla 

açılmayacağını sanıyorlardı. Yanılıyorlardı, çünkü 

karşılarında meleklerle desteklenen Peygamber 

Muhammed(S.A.S.)’in ordusu vardı.  
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 Peygamberimiz, “Allahü Ekber, yıkıldı Hayber” 

diyordu. Artık Hayber dayanamazdı. Mutlaka teslim 

olacaktı, ama kimin eliyle? 

 Hayber Mucizeleri 

 Yirmi gün süren kuşatmanın sonunda Hayber’in 

kaleleri birer birer ele geçirildi. Ama yedinci kale bir 

türlü ele geçirilemiyordu. Peygamberimiz, sancağı 

sahabelerin büyüklerine bir bir verdi. Ama onlardan 

hiçbiri kaleyi ele geçiremedi. Müslümanlar, zor 

durumdaydı. Kalenin Yahudi komutanı direniyordu. 

Peygamberimiz, bir gün, 

—Sancağı yarın Allah’ın ve Resulünün 

kendisini sevdiği birine vereceğim. Yüce Allah, fethi 

onunla gerçekleştirecek, dedi.  

Diğer gün bütün sahabeler, heyecan içinde 

sancağın kendilerine verilmesini istiyordu. Ama 

Peygamberimiz, Hz. Ali(ra)’nin çağrılmasını istedi. Hz. 

Ali(ra), gözlerinden rahatsızdı, buna rağmen çağrıya 

uydu ve Peygamberimizin huzuruna çıktı. 

Peygamberimiz, dua edip onun gözlerine üfledi, gözleri 

derhal iyileşti.  

 Peygamberimiz, ona sancağı verdi. Hz. Ali(ra),  

Yahudileri önce Müslüman olmaya çağırdı ancak onlar, 

bu çağrıyı reddedip savaşmayı tercih ettiler.  

 İlkin Yahudilerin ünlü komutanı Merhab 

kaleden çıktı. Hz. Ali (ra) Yahudilerin çok güvendiği o 

adamı yere serdi ve öldürdü. Yahudiler, komutanlarının 

ölümünden sonra korktu ve teslim oldu, böylece fetih 

Hz. Ali(ra)’in sancaktarlığında tamamlanmış oldu. 

 Az Çalıştı Çok Kazandı 

 Zenci bir köle Hayber’de çobanlık yapıyordu. 

Hayberlilerin silahlandıklarını görünce onlara ne 

yapmak istiyorsunuz, diye sordu. Onlar da şu 
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peygamber olduğunu iddia eden kişiyle çarpışacağız, 

dediler.  

 Köle bir yolunu bulup davarıyla birlikte 

Peygamberimizin yanına geldi.  

 —Ey Muhammed! Sen, neler söylüyorsun, 

nelere davet ediyorsun? 

diye sordu. 

 Peygamberimiz:  

 —İslam’a, Allah(c.c.)’tan başka ilah 

bulunmadığına şahadete, Allah(c.c.)’tan başkasına 

ibadet etmemeye ve benim Allah’ın resulü olduğuma 

şahadete davet ediyorum, buyurdu. 

 Köle: 

 —Ben, böyle şehadet eder ve Allah’a iman 

edersem bana ne var? 

diye sordu. 

 Peygamberimiz: 

 —Sen bunları yapar, bu iman ve şehadet üzerine 

ölürsen sana cennet var? 

 buyurdu. Bunun üzerine köle Müslüman oldu ve: 

 -Ya Nebiyallah, bu davarlar benim emanetimdir. 

Şimdi ben bunları ne yapayım? 

diye sordu. Peygamberimiz, onları küçük taşlar atarak 

yönlendirip sahibine doğru göndermesini istedi. Köle 

denileni yaptı.  

 Savaşın bitiminde Müslümanlar az sayıda şehid 

vermişlerdi. Onlardan biri de o köleydi. 

Peygamberimiz, onu cennette gördüğünü sahabelerine 

bildirdi. 

 Güzel Çocuklar! 

 

İşte imanın karşılığı budur. Kişi samimi olduktan sonra 

Rabbimiz, ona karşılığını verir. Bu arada bu haberde 

dikkatinizi bir başka nokta çekmiştir: emanet. 
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 Peygamberimiz, köleden koyunlarını alıp 

gelmesini istemiyor, onları sahibine göndermesini 

istiyor. Üstelik o koyunlar düşmanlarındır. 

 Biz de emanet konusunda onun kadar titiz 

olacağız inşaallah. Bu arada Peygamberimizin 

Mekke’den ayrılırken emanetleri müşriklere iadesini 

hatırladınız değil mi? O zamanlar, kendi şehrinden 

hicret ediyordu, bu olay sırasında ise bir devlet 

başkanıydı. Konumunun değişmesi onu değiştirmemiş, 

olumsuz etkilememişti.  

 Rabbimizin bizi onun yolu üzerinde güzel ahlak 

ve iyilik üzerinde olan kullarından eylemesi dileğiyle 

bir salâvat getirelim: 

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

 Peygamberimizin Cübbesine Sardığı Adam 

 Bir adam, Peygamberimizin yanına gelip 

Müslüman oldu. Hayber’de Yahudilerden alınan mallar 

paylaştırılınca Peygamberimiz, o adama da hissesini 

verdi.  

 Adam, ben bunun için Müslüman olmadım, dedi 

ve ganimetleri almayı reddetti. Sonra ben okla 

vurulayım da cennete gireyim diye iman ettim ve sana 

uydum, dedi.  

 Peygamberimiz: 

 -Eğer doğru söylersen Allah da seni doğrular, 

dedi. 

Adam, savaş sırasında şehid oldu, Peygamberimiz, onu 

kendi cübbesine sarıp cenaze namazını kıldırdı ve 

 —Allah’ım senin yolunda hicret ederek gitti ve 

şehid olarak öldürüldü. Ben, ona böyle olduğuna 

şehadet ediyorum, dedi. 

 Sizce de adam doğru yapmadı mı? 

 Dünya değil, ahret; mal değil, cennet! 
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 Allah ondan razı olsun!  

 

 Hayber Arazisi  

 Savaşın sonunda Hayber arazisi, Müslümanların 

eline geçti. Ancak Yahudiler, o topraklarda yarıcı 

olarak çalışmak istediler. Peygamberimiz, onların 

isteklerini kabul etti. Hasat zamanı Abdullah b. 

Ravaha’yı onlara gönderdi. 

 Abdullah(ra), ürünlerin yarısını onlara verdi, 

yarısını Medine’ye getirdi. Bu işi o kadar adaletle yaptı 

ki Yahudiler bile onu takdir ettiler. Buna rağmen 

Yahudiler, arazileri eskisi kadar iyi işlemiyorlardı. Hz. 

Ömer(ra), onları kendi halifeliği zamanında Arabistan 

yarımadasının dışına çıkardı. 

 Peygamberimizi Zehirleme Teşebbüsü 

 Peygamberimiz, Hayber’in fethinden sonra 

birkaç gün orada kaldı. Bu süre içinde, Yahudilere 

olabildiğince iyi davrandı. Ama Yahudiler hain bir 

topluluktur. Hani hatırlarsanız, Peygamberimiz her 

seferinde onlara iyi davranmıştı, ama onlar her 

seferinde ihanet etmişlerdi.  

 O ihanetleri bir bir hatırlayalım mı? 

 1. Beni Kaynuka Yahudileri ihanet edip 

Müslüman bir kadının başörtüsüne el attılar. 

 2.Beni Nadir Yahudileri ihanet edip 

Peygamberimizi büyük bir taşla şehid etmeye çalıştılar.  

 3. Beni Kaynuka Yahudileri ihanet edip Hendek 

Savaşı’nda Mekke müşriklerini desteklediler. 

 Şimdi onların bir ihanetlerini daha öğreneceğiz: 

 Yahudilerin önde gelenlerinden Zeynep binti 

Haris adlı kadın bir ziyafet hazırladı. Peygamberimizi 

de yemeğe davet etti. Fakat sofraya konulan koyun eti 

zehirliydi. Peygamberimiz, onların hilesini daha ilk 

lokmada anladı. Ağzındaki lokmayı çıkardı. 
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Sahabelerine de yemeği yememelerini emretti. Ancak 

sahabelerden Bişr b. Bera(ra), biraz yemişti.  

 Peygamberimiz, Yahudileri çağırttı ve onlara 

bunu neden yaptıklarını sordu. Yahudiler,  

 —Eğer yalancı isen, senden kurtuluruz, şayet 

hak Peygamber isen sana zarar vermez, diye düşündük, 

dediler. 

 Güzel Çocuklar! 

 

Bu cevabı veren adamların ihanetlerinin 

anlaşılması üzerine Müslüman olmaları gerekirdi. Ama 

onların içinde büyük bir kin ve gurur vardı. Kinleri ve 

gururları, doğru davranmalarını engelledi. 

 Peygamberimiz, onların ardından kadını getirtti. 

Ona bu ihaneti neden yaptığını sordu. Kadın, 

Peygamberimize onu öldürmek istediğini açık açık 

söyledi. Peygamberimiz, kendisine karşı işlenen suçları 

affederdi. Kadını bütün küstahlığına rağmen serbest 

bıraktı. Ancak bir süre sonra Hz. Bişr(ra) vefat edince 

kadına ölüm cezası verildi. 

Öğrendiklerimizi tekrarlayalım mı? 

Peygamberimiz, Hudeybiye barışının verdiği 

imkânları İslam’ın sesinin dünyaya ulaşması için 

değerlendirdi. Elçilerini dünyanın bilinen devletlerinin 

başkanlarına gönderdi. Onları İslam’a çağırdı.  

 Hicret’in yedinci yılında Hayber Yahudilerine 

bir gazve düzenlendi. Hayber fethedildi. Rabbim, 

Müslümanlara günümüzde de Hayber fetihleri nasip 

etsin! Âmin! 

 Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

Uygulama 1 

Aşağıdaki cümlelerden boş bırakılan yerleri uygun bir 

şekilde doldurunuz. 
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1. Sahabelerin başlangıçta yenilgi sandıkları -------

-------------------------------‘nın sağladığı barış 

ortamında Peygamberimiz çağının devlet 

başkanlarına davet mektupları gönderdi.  

2. --------------------yaşadığı Hayber, Medine’ye 

saldırı planlarının yapıldığı bir fitne fesat yuvası 

haline gelmişti. 

3. Peygamberimizin mektubunu alan - --------------

------Müslüman olmaya karar verdiyse de 

çevresindekilerden korkup bu kararından 

vazgeçti.  

4. Hayber’in son kalesi Peygamberimizin “Sancağı 

yarın Allah’ın ve Resulünün kendisini sevdiği 

birine vereceğim. Yüce Allah, fethi onunla 

gerçekleştirecek” diyerek sancağı verdiği--------

‘nin komutasında alınınca Hayber’in fethi 

tamamlandı. 

5. Peygamberimizin kendisine mektup gönderdiği 

devlet başkanlarından ----------------------------

Peygamberimizin mektubunu yırttı. Bu 

küstahlığına karşılık Allah’ın izniyle onun 

iktidarı da paramparça oldu.  

 

Uygulama 2 

Aşağıdaki soruları karşılarına “Evet” veya “Hayır” 

yazarak cevaplayınız. 

1. Peygamberimiz, İslam’a davet mektubu 

gönderdiği devlet başkanlarından biri de 

Habeşistan kralı Necaşi miydi? 

2. Bizans kralı mı Peygamberimizin yakalanıp 

kendisine gönderilmesini istedi? 

3. Hayber’in fethi Hudeybiye Antlaşması’ndan 

sonra mı gerçekleşmiştir? 
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4. Yahudiler, Hayber’in fethinden sonra 

Peygamberimize suikast mı düzenlediler? 

5. Peygamberimiz, Hayber’in fethinden sonra 

orada yaşayan bütün Yahudilerin öldürülmesini 

mi emretti? 

 

Uygulama 3 

1. Peygamberimiz,  Bizans Kayseri’ne gönderdiği 

mektupta “Müslüman ol ki selamete eresin!” 

demektedir. 

Peygamberimizin bu sözünün anlamı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A)İnsanlığın kurtuluşu sadece İslam’la mümkündür. 

B ) Müslümanlar, başka toplulukların da hakkını 

korurlar.  

C)Müslüman olmayanlar, dünya işlerinde başarılı 

olamazlar. 

D) Müslüman olanların İslam’ın emirlerine uyması 

gerekir.  

 

2. Peygamberimizin İran kisrasının başına 

gelecekleri bilmesi aşağıdakilerden hangisini 

kanıtlar? 

A)Rabbimizin ona gaybı(bilinmeyenleri) haber 

verdiğini 

B) İran’la Medine arasında haberleşme 

imkânlarının olduğunu 

C)İran kisrasının İran halkı tarafından sevilmediğini  

D) Yemen halkının İran kisrasına istemeden 

bağlandığını  

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin 

dönemindeki Yahudilerin özelliklerinden biri 

değildir? 
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A) Peygamberimize karşı kin gütmek 

B)İslam düşmanlarını kışkırtmak 

C)Aralarında sıkı bir dostluk bulunmak 

D) İslam’ın yayılmasından rahatsız olmak 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Hayber Savaşı sırasında 

gerçekleşen mucizelerden değildir? 

A)Peygamberimizin Bizans ve Sasani’nin 

yıkılacağını haber vermesi 

B) Peygamberimizin son kalenin Hz. Ali(ra) 

tarafından fethedileceğini bilmesi  

C)Peygamberimizin kendisine sunulan etin zehirli 

olduğunu bilmesi 

D)Hz. Ali(ra)’nin gözlerinin Peygamberimizin 

üflemesiyle iyileşmesi 

 

5. Peygamberimizin Yahudilerin Müslüman olan 

çobanlarına sürülerini sahibine doğru sürmesi onun 

aşağıdaki hangi özelliği ile ilgilidir? 

A)İnsana değer vermesi 

B)Kul hakkını, dolayısıyla emaneti çok önemsemesi 

C)Zorunlu olmadıkça savaşmak istememesi 

D)İslam’ın yayılması için çok çaba sarfetmesi   

Bölüm 20  

Araştırma İbadetimiz 

1.Uzun süre yakınlarından uzakta yaşamak zorunda 

kalan birinin yakınlarına kavuşunca kendisinin ve 

yakınlarının neler hissettiğini araştırınız, varsa 

böyle bir yakınınız onunla konuşunuz. 

2.Hz. Cafer (ra)’in Necaşi’nin huzurunda yaptığı 

konuşmayı kitabınızdan bir kez daha okuyunuz. 

3. Mute Savaşı’nı anlatan bir ilahi dinleyiniz.  

4. Peygamberimizin çocuk sevgisi hakkında 

sahabelerine nasıl örnek olduğunu araştırınız. 
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5. Halid b. Velid’in hayatını okuyunuz.  

 

 Habeşistan’a Hicret Eden Müslümanların 

Medine’ye Gelmesi(Hicretin 7.yılı) 

 Güzel Çocuklar! 

Uzun süredir görmediğiniz bir yakınınız uzak 

bir yerden döndüğünde sevinirsiniz değil mi? Hayber’in 

fethinden sonra Peygamberimiz de o sevinci yaşadı. 

Çünkü Habeşistan muhacirlerinin son grubu Medine’ye 

dönmüştü. 

Onlar yıllardır uzaklardaydılar. Peygamberimizi 

ve sahabe dostlarını özlemişlerdi. Peygamberimiz de 

onları özlemişti. Onların arasında amcasının oğlu Hz. 

Cafer(ra) de vardı. Hatırlar mısınız, Mekke müşrikleri 

daha Mekke yıllarında Habeşistan’daki Müslümanları 

tutsak alıp Mekke’ye geri götürmek istediklerinde Hz. 

Cafer(ra), Necaşi’nin karşısına çıkmış ve ona İslam’ı 

cesaretle anlatmıştı, Necaşi’nin kalbinin İslam’a 

ısınmasını sağlamıştı. Müşrikler de Mekke’ye eli boş 

dönmüşlerdi. İşte o olayın kahramanı, oradaki 

Müslümanların lideri, Hz. Ali(ra)’nin kardeşi Hz. 

Cafer(ra), şimdi Medine’deydi. Müslümanların kurduğu 

Medine İslam devletinin hür bir vatandaşıydı artık. 

Peygamberimiz, bu duruma çok sevindi ve:  

 —Hangisine sevineceğimi bilmiyorum, 

Hayber’in fethine mi, yoksa Cafer’in gelişine mi? 

buyurdu.  

 Kâbe’yi Ziyaret(Umretü’l Kaza)(Zilkade 7H-

Mart 629) 

 Güzel Çocuklar! 

 Hani Peygamberimiz, Hz. Ömer(ra)’e sen 

Kâbe’yi ziyaret edeceksin, demişti. İşte şimdi o sözün 

yerini bulduğu zamandı. Hudeybiye Anlaşması’nın 

üzerinden bir yıl geçmişti.  
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 Anlaşmada ne denmişti? 

 Müslümanlar, bu yıl geri dönecek, ancak 

gelecek yıl Kâbe’yi ziyaret edebilirler. 

 Bu madde, Müslümanları kızdırsa da 

Peygamberimiz hayırlı olacağını söyleyerek anlaşma 

yapmayı tercih etmişti. 

  2000 Müslüman Mekke yollarındaydı. Hep 

birlikte ve büyük bir coşkuyla “Lebbeyk,  Allahüme 

Lebbeyk” diyorlardı. Mekke’ye yaklaştıklarında  

“Allahü Ekber, Allahü Ekber, Lailahe İllallahü Vallahü 

ekber” diyerek sevinçlerini duyurmuşlardı. 

 Müşrikler neredeydiler, diyebilirsiniz. Hemen 

anlaşmayı hatırlayalım: 

 Müslümanlar, Kâbe’yi ziyaret ederken 

müşrikler şehri terk edecek, Mekke’nin etrafındaki 

dağlara çekileceklerdi. Böyle yapmaktan başka şansları 

yoktu. Onlar, artık zayıftılar, onların kovduğu 

Müslümanlar güçlüydü.  

 Onların kızgın güneş altında göğsünün üzerine 

taş koydukları, köle deyip aşağıladıkları Hz. Bilal(ra), 

özgürce ezan okuyor, Mekke’nin göklerini ilk kez 

ezanla buluşturuyordu. 

 Onların kılınmasına izin vermedikleri namaz 

özgürce kılınıyordu hem de cemaatle ve 

Peygamberimizin imamlığında. Onlar, o gün bu 

durumu seyretmekten başka bir şey yapamazlardı. 

Çünkü onlar, günden güne azalıyor, Müslümanlar ise 

çoğalıyordu. 

 Güzel Çocuklar! 

 Esas olan ibadetleri eda etmektir, yani 

zamanında yapmaktır, ancak bu mümkün değilse 

Müslümanların yapılmayan ibadeti sonra yapma imkânı 

vardır, buna kaza denir. Hatırlarsanız size daha önce 
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namazın kaza edilmesinden söz etmiştik, şimdi de 

başka bir ibadetin, umrenin kazasından söz ediyoruz.   

 Müslümanlar, bir önceki yıl umre yapmak 

istemişlerdi de bu mümkün olmamıştı. Bu yıl o 

yapamadıkları umreyi yapıyorlardı. Bunun için bu 

umreye kaza umresi adını vermişlerdi. 

 Çocuk Sevgisi 

 Güzel Çocuklar! 

 Daha önce anlattığımız gibi Mekke müşrikleri 

kız çocuklarına değer vermezdi. Hatta kızları diri diri 

gömenler de vardı.  

İslam, yüce bir dindir, kız erkek demeden bütün 

insanlara değer verir, kız çocuklarının dışlanmasına, 

yok sayılmasına kesinlikle izin vermez. 

 Peygamberimiz, kaza umresinden dönerken Hz. 

Hamza(ra)’nın küçük kızı Umame(ra), “Amca, Amca” 

diyerek onun peşine verdi. Hz. Ali(ra),onu kucaklayıp 

Hz. Fâtıma(ra) annemize verdi. Medine’ye 

vardıklarında Hz. Cafer(ra) ve Hz. Zeyd(ra) de onun 

bakımını üstlenmek istediler.  

 Hz. Ali(ra): 

 —Ben bir defa aldım, zaten amcamın kızıdır, 

onu büyüteceğim, dedi. 

Hz. Cafer(ra): 

—Amcamın kızıdır, ayrıca teyzesi hanımımdır, 

ben de kalması daha uygun olur. 

Hz. Zeyd(ra): 

—Benim manevi kardeşimin kızıdır, dedi ve 

onu almak istedi. 

Konu Peygamberimize açılınca Peygamberimiz, teyze 

annenin yarısıdır, buyurarak onu Hz. Cafer(ra)’e verdi.  

 Güzel Çocuklar! 

 Bu olay Mekke müşrikleri arasında yaşanabilir 

miydi? Onlar böyle durumda ne yaparlardı? Bir ihtimal 
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kız çocuğu deyip öldürürlerdi. Oysa onun yüce 

yakınları ona bakmak için kendi aralarında 

yarışıyorlardı.  

 İşte İslam’ın farkı da kendini burada gösteriyor. 

İslam, insanlara hayat veriyor, onlar için güzel bir 

hayatın kapılarını açıyor.  

 Umame, şehid çocuğuydu, babası Hz. 

Hamza(ra) şehid olmuştu. Ama o, ortalıkta kalmamıştı, 

Müslümanların mübarek evlerinde en güzel şekilde 

büyütülecekti, öyle büyütüldü. 

 Halid b. Velid’in Müslüman Olması 

 Güzel Çocuklar! 

 Rabbimiz, Hudeybiye Antlaşması’ndan hemen 

sonra Fetih Suresini indirmişti. Müslümanlar, o 

antlaşmayı yenilgi sanıyorlardı. Oysa o, bir zaferdi. 

Şimdiye kadar bu zaferin birkaç adımını gördük. Ve 

işte bir adım daha: 

 Halid b. Velid’i hatırlar mısınız? Şimdiye kadar 

işlediğimiz savaşları zihnimizden şöyle bir geçirelim ve 

Uhud’da duralım. Hani Müslümanların savaşı 

kazandıkların sandıkları bir anda bir grup müşrik, 

okçuların yerleştirildiği tepeyi dolaşmış ve 

Müslümanların zaferini ağır bir kayba dönüştürmüştü. 

İşte o grubun komutanı! Hatırladınız, değil mi? Bir de 

Hudeybiye’de karşımıza çıkmıştı. Hani Müslümanlara 

gözdağı vermek üzere hazırlanan bir birlik… Onun da 

komutanı Halid b. Velid’di.  

 O Mekke’nin en namlı, en zeki ve belki de 

Müslümanlara cephelerde en çok zarar veren 

komutanıydı. Ama şimdi Müslüman oluyordu.  

 İnsan, kargaşa dönemlerinde genellikle sağlıklı 

düşünmez. Düşmanlık dönemlerinde bazı gerçekleri 

görmez. Barış ortamı, insana kendi içine dönüp 

yaptıklarını değerlendirme imkânı verir. İşte 
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Hudeybiye, Halid b. Velid’e bu imkânı vermişti. Ayrıca 

Peygamberimiz ve sahabelerinin kaza umresi sırasında 

yaptıkları ibadetler ve aralarındaki ilişkiler, her ne 

kadar müşrikler şehri boşaltmışlarsa da gençlerin 

dikkatini çekmiş, kalplerinin İslam’a ısınmasını 

sağlamıştı.  

 Halid, korkusuz bir insandı. Müslüman oluşunu 

ve Medine gideceğini müşriklerden saklamadı. Aynen 

Hz. Ömer(ra) gibi. Hatırlıyor musunuz? O yüce insan, 

ne Müslüman olduğunu saklamıştı ne de Medine’ye 

hicret edeceğini. Ve işte bir Ömer(ra) daha! 

 Halid,  halkın arasına çıkıp, 

 —Aklı olan herkes Muhammed(s.a.s.)’in 

anlattıklarının Allah’ın kelamı olduğunu anlamıştır. 

Aklı olan, Müslüman olur, dedi. 

 Bu sözleri duyan ve yine onun gibi ünlü bir 

komutan olan İkrime b. Ebucehil,  

 —Sen de mi atalarının dininden dönüyorsun, 

Kureyş içinde bu sözü söylememesi gereken biri varsa 

o da sensin, diyerek onu kınadı ve ona Bedir Savaşı’nda 

öldürülen yakınlarının adlarını saydı. Baban, amcan, 

amcanın oğlu, dedi.  

 O, Halid’in bunları unuttuğunu sanıyordu, 

geçmişi hatırlatıp Halid’i duygularıyla yenmeye 

çalışıyordu oysa Halid her şeyi düşündükten sonra 

kararını vermişti, ona 

 —Bunlar cahilliye sözleri, ben hakikatı gördüm, 

dedi. 

 Halid’in karşısına Ebû Süfyan çıktı, Mekke’nin 

müşrik lideri, onu tehdit etti, Muhammed’den önce seni 

öldüreceğim, dedi. Ama Halid yolundan dönmedi. 

 Artık yüzü Medine’ye dönüktü, o kendini 

Medine’ye atmadan, o kendilerine nice zararlar verdiği 
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Müslümanlara ben de Müslüman oldum demeden 

duramazdı.  

 Hz. Halid(ra) Medine yoluna düştü, yolda Amr 

b. As’la karşılaştı. Amr, ona nereye gittiğini sordu. Hz. 

Halid(ra), İslam’ı kabul etmeye gidiyorum, 

Muhammed(s.a.s.) hak Peygamberdir, dedi. 

 Amr, ben de aynı fikirdeyim ve ben de 

Müslüman olmaya karar verdim, dedi. 

Amr’ı hatırlıyor musunuz? Hani Habeşistan’daki 

Müslümanları Necaşi’den almaya çalışan o söz ustası 

adamı… O rahiplere ve diğer devlet yetkililerine rüşvet 

verip Necaşi’yi ikna etme uğraşı veren kişiyi… Ne 

yapmaya çalışıyordu? Müslümanları alacak ve Mekke 

müşriklerine teslim edip onlara işkence edecekti, şimdi 

kendisi o Müslümanlara teslim olmaya gidiyordu.  İşte 

Allah’ın yardımı ve işte yenilgi sanılan Hudeybiye’nin 

kazançları… Allah ve Resulüne itaat etmekte her 

zaman hayır vardır. 

 Hz. Halid(ra), yanında Amr olduğu hâlde 

Medine’ye gitti, Peygamberimizin huzuruna çıktı ve 

“Ben, Müslüman olmaya geldim, ya Resulullah!” dedi. 

 Allahüekber, Allahüekber, Allahüekber... 

Artık Mekke müşrikleri dişleri düşmüş yaşlı bir 

canavar gibiydiler, çok geçmeden Osman b. Talha adlı 

öncüleri de Müslüman oldu.  

Rabbimiz, Fetih Suresi’nde müjdeyi vermişti. 

 Mekke’nin fethi adım adım yaklaşıyordu, 

Mekke içten içe fethediliyordu, artık geriye yalnız onu 

teslim almak kalmıştı.  

 Güzel Çocuklar!  

 Aklınıza şu sorunun takıldığını düşünüyorum: 

 Acaba Müslümanlar, Hz. Halid(ra)’e Uhud’da 

Müslümanlara verdiği zarar için ne ceza verdiler?  
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 İslam’a giren bütün günahlardan arınmış olur. 

Onun geçmişte işlediği günahlar affolur. Hz. Halid(ra) 

İslam’a girerek bu affı hak etmişti. O, artık 

Müslümanların kardeşiydi. Geçmişte yaptıkları değil, 

bundan sonra yapacakları önemliydi. 

 Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

 Mute Savaşın(Cumâde’l-ûla 8H-Eylül 629M) 

 Güzel Çocuklar! 

 İslam’ın sınırları genişliyor, Müslümanlar 

günden güne yeni topluluklarla karşılaşıyordu. 

Sahabeler, o güne kadar müşrikler ve Yahudilerle 

savaşmışlardı. Hıristiyanlarla hiç çarpışmamışlardı. 

Onun da zamanı gelmişti. 

 Peygamberimiz, Busra emiri Hıristiyan 

Şürehbil’e davet elçisi olarak Haris b. Umeyr’i 

göndermişti. Haris(ra), onunla Kudüs yakınlarında 

Mute’de karşılaşmış ve ona mektubu vermişti. 

 Şürehbil, zalim bir adamdı, elçiler 

dokunulmazdı, ama onun için kural diye bir şey yoktu. 

Haris(ra)’i şehid etti. Bu aşırılık, günümüzde de savaş 

nedeni sayılmaktadır. Eğer Müslümanlar, onun bu 

azgınlığını karşılıksız bıraksalardı müşrik topluluklar 

onlarla alay eder ve belki Şürehbil gibi zalimlerle 

işbirliği yapardı. 

 Peygamberimiz, 3000 kişilik bir ordu hazırladı. 

Ordunun başına komutan olarak azatlı kölesi Zeyd b. 

Haris’(ra)i atadı. Orduda pek çok sahabe büyüğü vardı. 

Onların bulunduğu bir ordunun başına bir azatlı kölenin 

getirilmesi bazı sahabelerin zoruna gitti. Oysa 

Müslüman olduktan sonra soyluluğun, kabilenin bir 

önemi yoktu. Peygamberimiz, bu atamayla onlara bunu 

bir kez daha anlatmaya çalışıyordu. Bunun için 

kararından dönmedi. 
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 Ordusuyla beraber Medine’nin dışına kadar 

yürüdü, savaşçılarına tavsiyelerde bulundu. Kadınları, 

çocukları, yaşlıları öldürmeyin. Evleri yıkıp harap 

etmeyin, ağaçları kesip tahribatta bulunmayın, dedi. 

 Bu güzel tavsiyelerle birlikte bir talimat daha 

verdi: “Zeyd şehid olursa, komutanlığı Cafer alsın, 

Cafer de şehid olursa Abdullah b. Ravaha komutan 

olsun!” 

 Bu garip bir emirdi. Görelim Mevla’m ne eyler, 

neylerse güzel eyler! 

 Müslümanların kendisine karşı harekete 

geçtiğini duyan Şürehbil, derhal hazırlığa başladı. 

Rumlardan ve Hıristiyan Araplardan oluşan büyük bir 

ordu hazırladı. Kimine göre 100 bin, kimine göre 200 

bin kişilik bir ordu…  

 Müslümanlar, ancak Suriye topraklarına 

girdikten sonra düşmanın gücü ve hazırlıkları hakkında 

bilgi edinebildiler. İki taraf arasında büyük bir fark 

vardı. 3000 insan, 100 bin–200 bin insana ne 

yapabilirdi? 

 Müslümanlar kendi aralarında bu konuyu 

tartıştılar. Komutan Zeyd b. Haris (ra), sahabelerin 

görüşünü sordu. 

 Abdullah b. Ravaha: 

 —Arkadaşlar, çekindiğimiz şey, ele geçirmek 

için yola çıktığımız şeydir, yani şehid olmaktır. 

Dinimizi yüceltmek için savaşalım. Ya şehid ya gazi 

olacağız. Bunun ikisi de güzel değil mi? Dedi. 

  Bütün sahabeler, ağız birliği içinde: 

 —Abdullah doğru söylüyor, savaşmalıyız, 

dediler.  

Bunun üzerine Müslümanlar, düşmana doğru ilerledi. 

İki ordu Mute’de karşılaştı. Hz. Zeyd(ra), elinde sancak 
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olduğu halde öne atıldı, kahramanca savaştı, fakat 

kalabalık düşmanların mızrağıyla şehid oldu.  

 Hz. Zeyd(ra) şehid olunca sancağı kim alacaktı? 

Hz. Cafer(ra)… O, Hz. Ali(ra)’nin kardeşiydi, 

kahramanca savaştı, önce sağ eli kesildi, sancağı sol 

eliyle tuttu, sonra sol eli kesildi, kollarıyla sancağa 

sarıldı ve şehadet şerbetini içti. Sonra Abdullah b. 

Ravaha(ra), sancağı aldı, bedeni delik deşik olarak 

şehid oldu. 

 Durum ağırdı, üç komutanını peş peşe şehid 

veren bir ordu derhal dağılabilirdi, ama sahabeler güçlü 

bir imana ve büyük bir İslami ahlaka sahiptiler. Onlar, 

komutansız kalmanın Allah’ın emirlerine ve 

Peygamberimizin uygulamasına aykırı olduğunu 

biliyorlardı. Zaman kaybetmeden kendileri için bir 

komutan seçtiler: Halid b. Velid. O, hatırlayacağınız 

gibi, daha yeni Müslüman olmuştu. Bu, onun bir 

Müslüman olarak katıldığı ilk savaştı. Daha ilk savaşta 

Müslümanlara komutan olmuştu. İmtihanı 

kazanmalıydı.  

 Hz. Halid(ra), gece olunca ordusunu yeniden 

düzenledi. Sağdaki askerleri sol kanada, soldaki 

askerleri sağ kanada, öndekileri arkaya, arkadakileri 

öne yerleştirdi. Sabahleyin büyük bir ustalıkla düşmana 

hücum etti, düşman karşısında farklı askerler görünce 

Müslümanlara yardım geldiğini sandı, korktu ve 

bozguna uğradı. Hz. Halid(ra), düşmanın bu anlık 

yenilgisinden yararlanarak askerlerini geri çekti ve 

Medine’ye geri döndü.  

 Müslümanlar, sadece on iki şehid vermişlerdi ve 

bundan sonra Bizans ordusuyla karşılaşabilecek 

yeteneğe ulaştıklarını kanıtlamışlardı. Kazançları 

büyüktü. Medine’nin etrafındaki kabilelerin ve Mekke 

müşriklerinin kalbine korku salmışlardı. 
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 Peygamberimizin Savaşı Medine’den 

Seyretmesi 

 Güzel Çocuklar! 

O günlerde televizyon yoktu, canlı yayın diye 

bir şey söz konusu değildi. Ama Peygamberimiz, her 

şeyi canlı yayın gibi görmüş ve Medine’de adım adım 

anlatmıştı. Yanındakilere: 

 —İşte sancağı Zeyd aldı, Zeyd vuruldu, şehid 

düştü. Sonra Cafer(ra) aldı, o da şehid oldu. Sonra 

Ravaha’nın oğlu aldı, o da şehid oldu. En sonunda 

sancağı Allah’ın kılıçlarından bir kılıç Halid b. Velid 

aldı, Allah onu başarıya erdirdi.  

O savaştan sonra Hz. Halid b. Velid’in lakabı Seyfullah 

yani “Allah’ın kılıcı” oldu. 

 Müslümanların elçisi Medine’ye ulaştığında 

Peygamberimiz ondan savaşı dinleyeceğine ona savaşı 

anlattı. O da aynen böyle oldu, dedi. 

 Sizce bu çok ilginç bir durum mu? değil elbette, 

çünkü söz konusu olan Allah’ın Peygamberiydi, Allah 

elbette her şeyi bilir ve isterse bildiklerini 

Peygamberine iletir. 

 Her şey ortada, bundan sonra isteyen inanır, 

istemeyen inanmaz. İnanan cennete, inanmayan 

cehenneme gider. 

 Güzel Çocuklar! 

Her savaş, arkasında dul kadınlar ve yetim 

çocuklar bırakır. Bu sefer de öyle olmuştu. Hz. 

Cafer(ra)’in karısı ve çocukları ağlıyordu, Hz. 

Zeyd(ra)’in çocukları ağlıyordu. Peygamberimiz, onları 

teselli etmeye çalışıyordu. Ama kendisi de en az onlar 

kadar üzüntülüydü. Öyle ki bir ara kendisi de ağlamıştı 

ve yoksa ağlıyor musunuz, diye soranlara “Evet bu 

dostların arkasındaki ağlamadır” diye buyurmuştu.  

Güzel Çocuklar! 



 296 

 

Şehidler sorgusuz sualsiz cennete giderler, Mute 

şehidleri de cennete gittiler. Bunu bizzat 

Peygamberimiz, haber verdi: 

 -Allah Cafer(ra)’e, Mute’de kesilen iki koluna 

karşılık, iki kanat verdi. Onun cennette meleklerle 

uçarken gördüm, dedi. 

O günden sonra Cafer’den söz eden Müslümanlar ona 

Cafer-i Tayyar, dediler. Allah ondan ve bütün Mute 

şehidlerinden razı olsun! 

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin  

Öğrendiklerimizi tekrarlayalım mı? 

Peygamberimizin elçisinin Busra emiri 

tarafından öldürülmesi üzerine İslam ordusu Bizans’ın 

desteğindeki Hıristiyan Araplara karşı harekete geçti. 

İki ordu Mute’de karşılaştı. İslam ordusunun üç 

komutanı art arda şehid oldu, ama Hıristiyan güçler 

İslam ordusunu yenemedi.  

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin  

Uygulama 1 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun bir 

şekilde doldurunuz. 

1. Müslümanlar, Mekke’de müşriklerin baskısının 

artması üzerine Medine’den önce ---------------‘a 

hicret etmişlerdi. Bu hicret, süreci ----------------

-------------’nın sağladığı barış ortamı sırasında 

son sahabelerin de Medine’ye dönmesiyle bitti. 

 2. Hudeybiye Antlaşması gereği, ancak bir yıl 

sonra yapılan umreye, zamanında yapılmadığı için 

umretü’l kaza, yani ------------------denmiştir. 

3.Mute Savaşı’ndan hemen önce Müslüman olan, --

----------------Mute’de kendisinden önceki üç 
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komutanın şehid düşmesi üzerine İslam ordusunun 

başına geçmiştir.  

 

4.------------------------------, Müslümanlarla 

Hıristiyanlar arasında yapılan ilk savaştır. 

5.Mute’ye gönderilen ordunun başına ----------------

--‘in komutan olarak atanması, İslam’ın özgür 

bırakılmış bir köle olmayı insan için bir eksiklik 

olarak görmediğinin kanıtıdır.  

 

Uygulama 2 

Aşağıdaki soruları karşılarına “Evet” veya “Hayır” 

yazarak cevaplayınız.  

1.Peygamberimizin Kâbe’yi sahabeleri ile birlikte 

ziyaret etmesi, bazı Mekke gençlerinin kalbinin 

İslam’a ısınmasında etkili olmuş mudur? 

2. Halid b. Velid’in Müslüman olunca Mute’de 

İslam ordusunun başına geçmesi, İslam’ın kişilerin 

Müslüman olmadan önceki suçlarını yok saydığını 

gösterir mi? 

3. Mute’ye giden İslam ordusunun ilk komutanı Hz. 

Cafer b. Ebi Talip midir? 

4. Mute Savaşı, İslam orduları ile müşrik Araplar 

arasında mı olmuştur? 

5. Hz. Cafer(ra) Mute’de mi şehid olmuştur?  

 

Uygulama 3 

1. İslam ordusunun Mute’ye savaş için gitmesinin 

nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A)Mekkelilerin Medine’ye saldırmak istemeleri 

B) Müşrik kabilelerin Müslümanların 

kervanlarına saldırmaları 

C)Peygamberimizin gönderdiği tebliğ elçisinin 

şehid edilmesi 
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D) Müslümanların Medine’nin çevresini 

denetim altına almak istemeleri 

 

2. Peygamberimizin cihada gidenlere 

“Kadınları, çocukları öldürmeyin; evleri yıkıp 

harap etmeyin, ağaçları kesip tahribatta 

bulunmayın” tavsiyesinde bulunması 

aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olamaz? 

A)İslam, savaşta bile suçsuz insanların 

öldürülmesine izin vermez. 

B)İslam tabiatın korunmasına önem vermiştir. 

C)İslam’da savaşın amacı yıkıp yakmak 

değildir. 

D)İslam, sebebi ne olursa olsun, savaşa izin 

vermez.  

 

3. Mute’de İslam ordusunun komutanlığına 

getirilen Abdullah b. Revaha’nın “Arkadaşlar 

çekindiğimiz şey, ele geçirmek için yola 

çıktığımız şeydir” dediği aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A)Şehid olmaktır. 

B)Düşmanı yenmektir. 

C)Düşmanla karşılaşmaktır.  

D)Düşmanın şehirlerini ele geçirmektir.  

 

4. Mute Savaşı’ndan sonra İslam ordusunu 

Medine’ye getiren komutan aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A)Zeyd b. Haris(ra) 

B)Cafer b. Ebi Talip(ra) 

C)Abdullah b. Ravaha(ra) 

D)Halid b. Velid(ra) 
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5. Halid b. Velid(ra), aşağıdakilerden hangisiyle 

düşman ordusunun gözünü korkutmuştur? 

A)Peş peşe saldırılar düzenleyerek  

B)Askerlerinin düzenini değiştirip düşmanı 

aldatarak 

C)Düşmanı gafil avlayıp onlardan çok kişiyi 

öldürerek 

D)Düşmanın karşısına tek başına çıkarak  

 

 

Bölüm 21 

Araştırma İbadetimiz 

1. Mekke’nin Müslümanlar için önemini 

araştırınız. 

2. Kâfirlerin ele geçirdikleri Müslüman 

memleketlerde Müslümanlara nasıl 

davrandığını araştırınız. (Kudüs, Endülüs 

gibi ) 

3. Bir şehrin nasıl savaşsız ele geçirildiğini 

araştırınız. 

4. Genel affın ne demek olduğunu öğreniniz. 

5. Hz. Bilal(ra)’e Mekke döneminde yapılan 

işkenceleri ve Hz. Hamza(ra)’nın nasıl şehid 

edildiğini kitabınızdan bir kez daha 

okuyarak hatırlayınız.  

 

 

 

MEKKE’NİN FETHİ(20 Ramazan 8H-1Ocak 

630M) 

Güzel Çocuklar! 

Müslümanlar, Mute’de Rum ordusunu güç 

durumda bırakmışlar, Arap yarımadasının en büyük 

gücü olacaklarını kanıtlamışlardı. Bu durumda 
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Mekkelilerin İslam ordusunun karşısına çıkması 

mümkün değildi. Ama onlar, hâlâ düşmanlıktan da 

vazgeçmiş değillerdi. Adeta Müslümanlara zarar 

vermek için fırsat kolluyorlardı. 

Hudeybiye Sözleşmesinin Bozulması 

Hatırlarsanız Hudeybiye’nin maddeleri arasında 

kabilelerin istediği tarafla iş birliği yapması serbestti. 

Yani isteyen kabile Müslümanlarla, isteyen kabile 

Mekkeli müşriklerle iş birliği yapabilirdi. Bu 

doğrultuda Beni Bekir kabilesi Mekkelilerle, Huzaa 

kabilesi de Müslümanlarla iş birliği yaptı. 

Hicret’in 8. yılında Şaban ayında (Ramazandan 

bir önceki ay) Beni Bekir kabilesi Huzaa kabilesine 

saldırdı. Beni Bekir kabilesi, korku içinde Kâbe’ye 

sığınmış; ama Huzaalıların saldırısından 

korunamamıştı. Mekkeliler de Kâbe’nin kutsallığını 

çiğneyerek sırf Müslümanlara olan kinlerinden Huzaa 

kabilesine sahip çıkmamış, hatta gecenin karanlığından 

yararlanarak Beni Bekir kabilesine yardım etmişlerdi. 

Bu saldırıda, Müslümanlarla iş birliği yapan 

Huzaalılardan 23 kişi öldürülmüştü. 

Bu olay üzerine kabile büyüklerinden 40 kişi 

Medine’ye gelmiş ve durumu Peygamberimize 

iletmişlerdi. Peygamberimiz, sizlere yardım edilecektir, 

diyerek onları sakinleştirdi, aynı zamanda Hudeybiye 

Antlaşması’nın bozulduğunun ilk haberini vermiş oldu.  

Peygamberimiz, anlaşmayı bozan taraf olmak 

istemiyordu. Bunun için, önce Mekkelilere haber 

göndermek istedi. Onlara ya Huzaalılara tazminat 

ödemelerini ya da saldırgan Beni Bekir kabilesini 

himaye etmekten vazgeçmelerini söyledi. Bu ikisini de 

yapmamaları durumunda anlaşmanın bozulduğunu 

kabul etmelerini bildirdi. Mekkeli müşrikler, anlaşmayı 

bozmayı tercih ettiler.  
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Mekkeli Müşrikler Pişman 

Aradan uzun bir süre geçmeden Mekkeli 

müşrikler hata yaptıklarını anladılar ve İslam ordusuna 

karşı koyamayacaklarını anlayıp liderleri Ebû Süfyan’ı 

Medine’ye gönderdiler. 

 Daha önce Müslümanlara her zulmü yapan Ebû 

Süfyan, Medine’ye Müslümanların ayağına gitti, önce 

kızı Ümmü Habibe’nin evine uğradı. Ümmü Habibe, 

Peygamberimizin hanımlarındandı. Babasının 

zulmünden dolayı Habeşistan’a kocasıyla birlikte hicret 

etmiş, ancak kocası orada dininden dönüp Hıristiyan 

olmuştu. Bu durum, Peygamberimizi üzmüş ve onu 

onurlandırmak için onunla evlenmişti. 

 Ümmü Habibe, müşrik babasını kapıdan geri 

çevirmedi. Ama babası Peygamberimizin oturduğu 

minder üzerine oturmak istediğinde minderi onun 

altından çekti. Ebû Süfyan: 

 -Kızım, minderi mi bana layık görmüyorsun, 

yoksa beni mi mindere layık görmüyorsun, diye sordu. 

 Ümmü Habibe, “Bu minder Resulullaha aittir, 

sen ise müşriksin, pissin, bu yüzden senin minderin 

üzerine oturmanı istemedim.”diye cevap verdi.  

 Bu cevap Ebû Süfyan’ı umutsuzluğa sürükledi, 

ama onun Peygamberimize başvurmaktan başka çaresi 

yoktu. 

Ebû Süfyan, Peygamberimize başvurdu, ama 

ondan olumlu bir cevap alamadı. Daha sonra 

sahabelerin büyüklerinden yardım istedi, kimse ona yüz 

vermedi. 

Bunun üzerine Mekke’ye eli boş döndü. 

Fetih Hazırlığı 

Güzel Çocuklar! 
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 Peygamberimiz, Kâbe’nin yurdu Mekke’nin 

savaşsız fethedilmesini istiyordu. Mekkeliler, savaş 

hazırlıklarını duysalardı savaş için hazırlanır ve karşı 

koyabilirlerdi. 

 Peygamberimiz, bunun için savaş hazırlığını 

gizli yaptı. Müslümanlara savaş için hazırlanmalarını 

istedi, ama onlara kime savaş açacağını söylemedi. 

Aynı emri Medine’nin çevresindeki anlaşmalı 

kabilelere de verdi.  

 Peygamberimizin amacı yavaş yavaş 

anlaşılmaya başladı. Sahabelerden Hatip b. Ebû Belta 

da bu amacı anlayanlardandı. Onun karısı ve çocukları 

hala Mekke’deydiler. Bir savaş durumunda 

Mekkelilerin onları öldürebileceğini düşündü ve 

şeytanın oyununa gelerek Mekkeli müşriklere bir 

mektup gönderme kararı aldı. Savaş hazırlığını bildiren 

mektubunu bir kadına verdi ve Mekke’ye gönderdi. 

 Rabbimiz, bu durumu Peygamberimize bildirdi, 

bunun üzerine Peygamberimiz, Hz. Ali(ra) ve iki 

arkadaşını görevlendirdi, onlara kadını nerede 

bulacaklarını ve ondan ne istemeleri gerektiğini 

söyledi. 

 Hz. Ali(ra) ve arkadaşları kadını 

Peygamberimizin dediği yerde buldular ve ondan 

mektubu istediler. Kadın önce mektubun varlığını 

reddetti, ancak ona her şey anlatılınca mektubu çıkarıp 

onlara verdi. 

 Mektubu okuyan sahabeler, şaşırmışlardı, çünkü 

mektupta Müslümanların savaş hazırlığı yaptığı ve 

Mekke üzerine yürüyeceği yazılmıştı. Altında da 

Hatıb’ın adı vardı. Kimse Hatıb’dan böyle bir şey 

beklemiyordu. 

 Mektup Peygamberimize ulaştığında Hatıb 

çağrıldı, herkes öfkeliydi, Hz. Ömer(ra) onu derhal 
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öldürelim, diyordu. Normal savaş kurallarına göre 

düşmana bilgi verenler öldürülürdü.  Ama Hatıb, o 

güne kadar ihanet içinde olmamıştı. Ayrıca Bedir 

Savaşı’na katılmıştı.  

 Peygamberimiz, Hatıb’ı dinledi, onun yaptığını 

hoş görmedi, ama geçmişteki durumuna bakarak onun 

öldürülmesine de izin vermedi.   

 Rabbimiz, bu olaya üzerine “Ey inananlar, 

benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan 

kimseleri dost edinmeyin.” …( Mümtehine 1) ayeti 

kerimesini gönderdi, Müslümanları düşmanla iş birliği 

yapmamaları konusunda bir kez daha uyardı. 

 Fetih Yolunda 

 Hicretin üzerinden sekiz yıl geçmişti. 

Ramazanın onuncu günü ve pazartesiydi. On bin kişilik 

İslam ordusu Peygamberimizin öncülüğünde Mekke’ye 

doğru yola çıktı.  

 Güzel Çocuklar! 

 İslam, insanın yaradılışına uygun bir dindir. 

İnsanı güç durumda bırakacak, ona zarar verecek 

emirler vermez. Çöl şartlarındaki bir yolculukta oruç 

tutmak İslam ordusunu güç durumda bırakabilirdi. 

Peygamberimiz, orucunu bozdu, sahabeler de ona 

uydular. Buna orucu kazaya bırakmak denir. 

Peygamberimiz ve sahabeleri daha sonra oruçlarını 

kaza etmişlerdir. 

 İslam ordusu, Mekke’ye doğru ilerlerken son 

muhacir de Medine’ye doğru yola çıkmıştı. O son 

muhacir, Peygamberimizin amcası Hz. Abbas(ra)’tı. 

Peygamberimiz, onunla karşılaşmasına sevindi ve ben 

son Peygamberim; sen ise son muhacirsin diyerek ona 

Mekke’nin fethedileceğinin müjdesini verdi.  

 Bu sırada müşriklerin lideri Ebû Süfyan da 

korku içinde ordunun bulunduğu yere gelmiş ve Hz. 
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Abbas(ra)’ın aracılığıyla Peygamberimizin yanına gidip 

teslim olmuştu, ben de artık Müslüman oldum demişti, 

böylece kendini Hz. Ömer(ra) gibi onu öldürmeye 

hazırlanan sahabelerin kılıcından korumuştu.  

 Samimi miydi, diyeceksiniz. Onu Allah bilir, 

ancak ben Müslümanım diyen birinin bu sözünde 

yalancı olduğu anlaşılmayıncaya kadar öldürülmesi 

doğru değildi, sahabeler bunu için onu öldürmediler. 

Onun kararını onunla Allah arasında bıraktılar.  

 Ebû Süfyan, Müslümanların sayısının ne kadar 

çoğaldığına kıskançlık içinde tanıklık etti ve kendisine 

orduyu gösterme görevi verilen Hz. Abbas(ra)’a “Senin 

kardeşinin saltana natı ne kadar da büyümüş.”dedi.  

 Hz. Abbas(ra), o sözü orada yalanladı. “Bu 

saltanat değil, nübüvvettir.”dedi.    

Güzel Çocuklar! 

Hz. Abbas(ra), doğru söylüyordu.  

Saltanat, yönetimin babadan oğla geçtiği bir 

yönetim biçimidir. İslam, bir saltanat dini değildir. 

Peygamberimiz, konumunu babasından miras almadı, 

kimseye de miras bırakamazdı. Onun davasına sahip 

çıkacak olan bütün samimi Müslümanlardı. Bugün 

bizler de o davaya sahip çıkmalı, onun insanlığa 

bıraktığı hak çizgiyi bütün dünyaya tanıtmak için 

çalışmalıyız. 

 Genel Af 

 Güzel Çocuklar! 

 Mekke halkı, savaşmadan teslim olmaya 

hazırdı. Peygamberimizin istediği de buydu. Bunun için 

Peygamberimiz, çoğu İslam aleyhinde propaganda 

yapmış ya da propagandayı düzenlemiş on iki kişi 

dışında genel af ilan etti. Kâbe’ye sığınanların, kendi 

evine sığınanların ve Ebû Süfyan’ın evine sığınanların 

canlarının güvencede olduğunu bildirdi.  
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 Sahabelerine sakın savaşa girmeyin, saldırıya 

uğramadıkça kimseye saldırmayın, diye kesin emir 

verdi. 

 Mekke’nin Kapıları Açılıyor 

 İslam ordusu barış içinde, tekbirler getirerek 

Mekke’ye girdi. Sadece Halid b. Velid(ra)’in birliği 

saldırıya uğradı, Hz. Halid(ra), saldırganlardan on 

üçünü öldürdü ve onları dağıttı. 

 Peygamberimiz, Kâbe’ye girmeden önce kendi 

çadırında yıkandı, sekiz rekât duha namazı kıldı, sonra 

devesine binerek Kâbe’ye geldi. Kâbe’yi ziyaret etti. 

 Kâbe’nin Putlardan Temizlenmesi 

 Kâbe’nin çevresinde 360 put vardı. O putlardan 

Hubel bizzat Kâbe’nin üzerine konmuştu.  

 Peygamberimiz, putları değneğiyle bir bir 

devirdi. Putlar yıkılırken “Hak geldi, batıl yok oldu, 

esasen batıl yok olmaya mahkûmdur.” “Hak geldi, artık 

batıl ne yeniden başlar, ne de geri gelir.”diyordu. Sonra 

tekbirler getirerek Kâbe’nin içine girdi, orada bir süre 

kalıp namaz kıldı. Bu sırada bütün Mekke halkı 

Kâbe’nin etrafında toplanmıştı.  

 Peygamberimiz, dışarı çıktı, Kâbe’nin eşiğinden 

meraklı halka baktı. Acaba yirmi yıl boyunca kendisine 

ve sahabelerine her tür düşmanlığı yapan Mekke 

halkına ne yapacaktı? Kendisine her tür hakareti eden, 

üzerine hayvan pislikleri atan, kendisini ve 

arkadaşlarını aç bırakan, onları yurdundan çıkaran, 

amcası Hz. Hamza(ra)’nın ciğerlerine dişleyen 

insanlara nasıl davranacaktı? 

 Ya da Mekke halkı kendilerine hiçbir zarar 

vermeyen, kendileri saldırmadıkça onlara karşı 

savaşmayan Medine şehrine girselerdi bu şehirde ne 

yaparlardı, Peygamberimize ve sahabelerine nasıl 

davranırlardı? 
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 Peygamberimiz, kelime-i tevhidi söyledikten 

sonra Allah’a şükretti, bu fetihle Rabbimizin kendisine 

verdiği sözü yerine getirdiğini bildirdi. Mekkelilere soy 

sop üstünlüğünün sona erdiğini söyledi. Sonra onlara: 

 -Ey Kureyş topluluğu! Size şimdi nasıl 

davranacağımı umuyorsunuz? diye sordu. 

 Kureyşliler: 

 -İyilik umuyoruz,…dediler. 

 Peygamberimiz: 

 —… Haydi gidiniz, hepiniz, serbestsiniz, dedi. 

Hepsini affetti. Buna rağmen hala ona inanmayanlar, bu 

durumdan memnun olmayanlar vardı. Çünkü onların 

bütün sermayeleri ellerinden çıkmıştı. Onlar artık 

kimseye zulüm yapamaz, kimseye karşı büyüklük 

taslayamazlardı. 

 Öğle vakti geldiğinde Peygamberimizin 

müezzini Hz. Bilal(ra), Kâbe’nin üzerine çıktı ve 

Medine’de ezanı ilk kez okuduğu gibi okudu.  

 Müşrikler kahrolmuşlardı. Yıllar önce onların 

kölesi olan Bilal(ra)’ın şimdi Kâbe’nin üzerine çıkması 

onların kalplerine hançer gibi saplandı. Aralarından biri 

“Babam şanslı adammış, daha önce öldü de bu sesi 

işitmedi.”dedi. Ebû Süfyan, bir şey demeyeceğini, 

çünkü söyleyeceği her şeyin Peygamberimize 

ulaşacağını söyledi. 

 Kısa bir süre sonra Peygamberimiz, onlara ne 

konuştuklarını söyledi. Adamlar şaşırdı ve  

 —Konuştuklarımızı kimse duymamıştı. Biz 

şehadet ederiz ki sen Allah’ın Rasulü’sün, dediler. 

 Mekke halkı, Peygamberimize biat etti, böylece 

fetih tamamlanmış oldu. Geriye Ensar’ın tereddüdü 

kaldı. Acaba Peygamberimiz, Mekke’de mi kalacaktı, 

yoksa onlarla beraber Medine’ye mi dönecekti? 

 Peygamberimizin cevabı kesindi: 
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 -Böyle bir şeyden Allah’a sığınırım, ben 

memleketinize hicret ettim, hayatınız hayatım, 

ölümünüz ölümümdür, buyurdu. 

 Ondan ancak böyle bir vefa beklenirdi, çünkü o 

Allah’ın Peygamberi Hz. Muhammed’di.  

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

Öğrendiklerimizi tekrarlayalım mı? 

Rabbimiz, Hicret’in sekizinci yılında Peygamberimize 

Mekke’nin fethini nasip etti. Peygamberimiz, 

müşrikleri affetti. Onların pek çoğu Müslüman oldu. 

 Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

Uygulama 1 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun bir 

şekilde doldurunuz. 

1. Mekke’nin fethinden önce müşrikler, 

Hudeybiye Anlaşması’nı yenilemek üzere 

Medine’ye liderleri----------------------‘ı 

göndermişlerdi. 

2. Mekke’nin fethine yönelik gizlice yürütülen 

çalışmaları ------------------------------------adlı 

Müslüman zaafiyetlerine yenilerek Mekkelilere 

haber vermek istedi. 

3. Mekke, Hicret’ten -----yıl sonra fethedildi. 

4. Mekke’den hicret eden son Müslüman, 

Peygamberimizin amcası -----------------------

‘tır. 

5. Mekke fethedildiğinde Kâbe’nin çevresinde ----

------tane put vardı.  

 

Uygulama 2 

Aşağıdaki soruları karşılarına “Evet” veya “Hayır” 

yazarak cevaplayınız. 
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1. Mekkeli müşrikler, Mekke’nin fethinden önce 

toplu halde Müslüman mı olmuşlardır? 

2. Mekkeli müşrikler, kendi lehlerinde sandıkları 

Hudeybiye Antlaşması’nı kendileri mi 

bozdular?  

3. Rabbimiz, Mekke’nin fethini Fetih Süresi’nin 

ilk ayetinde mi haber vermiştir? 

4. Hz. Bilal(ra)’in Kâbe’nin üzerine çıkıp ezan 

okuması Mekkelilerin zoruna mı gitti?  

5. Mekke,  Ramazan ayında mı fethedildi? 

Uygulama 3 

1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? 

A)Hudeybiye Antlaşması, Mekkeliler tarafından 

bozulmuştur. 

B)Mekkeliler, Hudeybiye Antlaşması’nı 

bozduklarına pişman olmuşlardır. 

C)Müslümanlarla yeniden anlaşmaya çalışan 

Mekkeli müşriklerin lideri Medine’den eli boş 

dönmüştür. 

D) Mekkeliler, Medine’deki hazırlıkları Hatıb b. 

Ebi Belta adlı bir sahabeden öğrenmişlerdir. 

2. Peygamberimizin hangi hanımı Ebû Süfyan’ın 

kızıdır? 

A)Hz. Ümmü Habibe(ra) 

B) Hz. Safiye(ra) 

C)Hz. Zeynep(ra) 

D) Hz. Mariye(ra) 

3.Mekke’nin fethiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden 

hangisi yanlıştır? 

A)Mekke halkı savaşmadan teslim olmuştur. 

B)Mekke halkının büyük çoğunluğu fetih gününde 

Müslüman olmuştur. 

C)Peygamberimizin büyük muhacir sahabeleri 

fetihten sonra Mekke’ye yerleşmişlerdir. 
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D)Ebû Süfyan, daha İslam ordusu Mekke’ye 

girmeden yol üzerinde Müslüman olmuştur. 

4. Saltanatın aşağıdaki hangi özelliği İslam’a 

aykırıdır? 

A)Yönetimin babadan oğla geçmesi 

B)Tahta geçenin ömür boyu görevde kalması 

C)Tahta geçenin halka emir verme yetkisinin 

bulunması 

D)Tahta geçenin kendisi için danışmanlar 

atayabilmesi 

5. Peygamberimiz, Mekkelilere seslenirken “Ey 

insanlar! Biz, sizi bir erkekle bir dişiden 

yarattık….”ayet-i kerimesini okuyarak onlara-------- 

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülür? 

A)İslam’da soy üstünlüğünün olmadığını 

bildirmiştir. 

B)eski dininizden dönün çağrısında bulunmuştur. 

C)değer vermediğini söylemek istemiştir. 

D)kendilerini affetmeyeceğini haber vermiştir.  

 

Bölüm21 

Araştırma İbadetimiz 

1. Bedir Savaşı’yla ilgili bilgileri kitabınızdan 

yeniden okuyup Müslümanların hangi şartlara 

bağlı kalırlarsa kâfirleri yenebileceklerini kendi 

aranızda tartışınız. 

2. Peygamberimizin Mekke günlerinde yaptığı 

Taif yolculuğunu kitabınızdan okuyup o 

yolculukta yaşananları hatırlayınız. 

3. Cizye kelimesinin anlamını araştırınız. 

4. “Sözden anlamayanlar ve kılıcın önünde 

bükülmeyenler, cömertlik karşısında 

yumuşar.”sözünün anlamını kendi aranızda 

tartışınız. 
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5. Mekke’nin fethine rağmen Mekke’nin 

çevresindeki müşrikler Müslümanlar aleyhinde 

ordu hazırlamaktan vazgeçmemişlerdir. 

Kâfirlerin tarih boyunca Müslümanlara 

düşmanlık etmeye devam etmelerinin 

nedenlerini araştırınız. 

 

 

Huneyn Savaşı(6 Şevval 8H-27 Ocak 630M) 

Güzel Çocuklar! 

Mekke fethedilince Mekke’nin çevresindeki 

kabileler endişelendi, onların müşrik liderleri bütün 

konumlarını kaybetmek üzereydiler. Bunun için 

İslam’la ve Müslümanlarla bir daha hesaplaşmak, bir 

daha kendi savaş yeteneklerini denemek istiyorlardı. 

Onlardan biri de Hevazin kabilesiydi. Bu kabile 

Mekke’nin güney ve doğusundaki dağlarda yaşıyordu. 

Başında Malik b. Avf adında korkusuz bir adam vardı. 

Reisliğine oldukça düşkündü, konumundan olmamak 

için her şeyi yapabilirdi. 

Malik, kendi kabilesi içinde derhal harekete geçti, sonra 

diğer kabileleri dolaştı, onları da ikna etti. 

          Güzel Çocuklar! 

 Hatırlar mısınız, Peygamberimiz,  Mekke’de çok zor 

duruma düşünce Taif’e gitmişti. Ancak Taif halkı ona 

iyi davranmamış, onu delilerine ve günahsız 

çocuklarına taşlatmışlardı. Bilmem, şu ana kadar merak 

ettiniz mi? Acaba o Taif halkı nereye gitti? Onlara ne 

oldu? Müslüman mı oldular, yoksa toplu göç mü 

ettiler? 

Şimdi onlarla karşı karşıyayız, çünkü Malik’in ikna 

ettiği kabilelerden biri de Taifli Sakif kabilesiydi, o, 

Allah bula bula seni mi peygamber yaptı diyen Sakif 
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kabilesi şimdi Peygamberimize karşı koymak için her 

şeyini harcamak üzereydi. Bakalım zafer kimin olacak? 

 Malik ve arkadaşları bu savaşa ölüm kalım 

savaşı gözüyle bakıyorlardı, bunun için bütün 

taşınabilir mallarını da çocuklarını da kadınlarını da 

savaş meydanına getirmeye karar verdiler. Korkan 

askerler, malını, çocuğunu, karısını düşünsün de 

kaçmaktan vazgeçsin, dediler.  

 Peygamberimiz, olayı duyar duymaz 

sahabelerini harekete geçirdi. Medine’den gelen 10 bin 

kişilik ordu hazırdı, onlara Mekke ve çevresinden de 2 

bin kişi daha katıldı, ayrıca Mekkeli 80 müşrik de İslam 

ordusunun içine karıştı.  

 Müslümanlar, ilk defa bu kadar kalabalık ve bu 

kadar donanımlıydılar. Bir anda gururlandılar, kimse 

bizi yenemez, dediler. Bazıları Allah’ın yardımını da 

unutmuş, her şeyi insan gücüne ve donanıma 

bağlamıştı, oysa ne Bedir böyle kazanılmıştı, ne 

Hendek, ne Mute.  

 Düşman oldukça hazırlıklıydı, Mekke’ye 

yaklaşık 16 km mesafedeki Huneyn Vadisi’nde 

Müslümanları tuzağı düşürdü. Müslümanlar, gafil 

yakalanmışlardı ve gurur onların başını döndürdüğü 

için neye uğradıklarını anlamamışlardı, düşman sabahın 

alaca karanlığında her taraftan saldırmış, 

Müslümanların, özellikle yeni Müslüman olanların 

paniklemelerine neden olmuştu. 

 Koca İslam ordusu kaçıyordu, Mekke’nin 

fethinden önce, Peygamberimizin karargâhında 

Müslüman olduğunu belirten Ebû Süfyan sevinçliydi, 

“Bu ordu ancak denizde durur” diyordu. Bu sırada, 

Uhud gününde olduğu gibi Peygamberimizin 

öldürüldüğü haberi yayıldı. 
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 Bazı Mekkeliler, Muhammed’den intikamımız 

alınıyor, diye nara atıyorlardı, ancak Peygamberimizin 

Mekke’ye bıraktığı kaymakam Attab b. Esid, 

Muhammed ölmüşse Allah vardır, onun şeriatı duruyor, 

diyor, İslam dininin Peygamberimizin yaşam süresiyle 

sınırlı olmadığını cesurca haykırıyordu. 

Peygamberimiz, bir katırın üzerinde cephedeydi, 

onun yanında Hz. Ali(ra) ve Hz. Abbas(ra) gibi 

yaklaşık 80 sahabe vardı, o 80 sahabe bütün 

varlıklarıyla Peygamberimizi koruyorlardı. 

 İslam ordusu, alması gereken dersi almıştı, 

gururlanmaması gerektiğini, Allah’ın yardımını 

unutmaması gerektiğini anlamıştı, henüz imanın tadına 

varmamış ama kendisine Müslüman diyenlerin de 

durumu ortaya çıkmıştı, artık toparlanma zamanıydı, 

çünkü Allah henüz dinini tamamlamamıştı, O’nun 

dinini tamamlaması için bu savaşın kazanılması 

gerekiyordu. 

 Peygamberimiz, herkesin umudunun bittiği bir 

anda,  

 —Ey Allah’ın kulları! Buraya geliniz, ben 

Allah’ın Peygamberiyim, bunda yalan yok. Ben 

Abdülmatlib’in torunuyum, diyerek sahabelerini 

çağırdı. 

 Ardından onun emriyle amcası Hz. Abbas(ra),  

 -“Ey Akabe’de biat eden Ensar! Ey Şecere-i 

Rıdvan altında, geri dönmemek üzere söz veren ashab! 

Muhammed(s.a.s.) burada. Ona doğru gelin, diye 

seslendi. 

 Sahabe, bu sesi duyar da durur muydu? Onlar 

Peygamberimize son nefeslerini verinceye kadar bağlı 

kalacaklarına söz vermişlerdi. Bu söze bağlı 

olduklarının ispatı onlardan istenir de onlar bu ispatta 

gecikir miydi?  
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 Sahabeler, her taraftan “Lebbeyk… Lebbeyk…” 

diyerek Rasulullaha doğru dalga dalga geldiler, en önde 

ise “Ya Evs! Ya Hazrec!” diyerek birbirlerini çağıran 

Ensar vardı. 

 Hatırlar mısınız çocuklar, onlar Akabe’de 

Peygamberimize kendisini her koşulda 

koruyacaklarına, onun dostluğuna sadık kalacaklarına 

söz vermişlerdi. Sonra Hudeybiye Antlaşması’ndan 

hemen önce Hz. Osman(ra)’ın Mekke’de şehid edildiği 

haberi gelmişti de sahabeler Rıdvan ağacının altında 

Peygamberimize biat etmişlerdi, ona söz vermişlerdi. 

Onlar, sözlerinde doğru olduklarını Huneyn gününde 

ispat ettiler. 

 Ya biz çocuklar, biz nasıl ispat edeceğiz 

sözümüzü? İşte cevabı:  Bu zor zamanda, herkesin 

sahte mutluluk peşinde koştuğu bu dönemde Allah’ın 

dinine sadık kalarak, O’nun Peygamberinin dilediği 

gibi yaşayarak sözümüzde durduğumuzu ispat 

edeceğiz. 

 Müslümanların birlikteliği sağlanınca düşman 

ayakta duramaz. Huneyn gününde de öyle oldu. 

Müslümanlar, bir araya gelince, onların Allah Allah 

diyen naraları birleşince Rabbimiz onlara yardım etti. 

 Güzel Çocuklar! 

 Hatırlar mısınız, Peygamberimiz Medine’ye 

hicret etmek için Mekke’deki evinden çıktığında evinin 

kapsında kendisini bekleyen müşriklerin üzerine toprak 

savurmuştu ve o toprağın taneleri onların gözüne 

girmişti de onların Peygamberimizi görmesini 

engellemişti. İşte bu mucize Huneyn’de tekrarlandı.  

 Peygamberimiz, yine yerden bir avuç toprak 

aldı ve düşmanın üzerine savurdu, o toprağın taneleri 

her bir düşman askerinin gözüne girdi; düşman 

askerleri neye uğradıklarını şaşırdılar; çoluk 
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çocuklarını, kadınlarını, mallarını cephede bırakıp 

kaçtılar. Onlardan 70 kişi öldürülmüştü, 

Müslümanlardan ise 4 kişi şehid olmuştu. 

  Rabbimiz, o gün yaşananları Kur’an-ı Kerim’de 

şöyle anlatmaktadır: 

 “(Ey Mü’minler!) Şüphesiz Allah size birçok 

yerde ve Huneyn gününde yardım eti. O gün 

çokluğunuz size gurur vermişti, sizi böbürlendirmişti. 

Fakat bu çokluğun hiçbir faydası olmamış, yeryüzü 

bütün genişliği ile başınıza da gelmişti. Sonra gerisin 

geriye dönüp kaçmıştınız. Bu hezimetten sonra Allah, 

Peygamberine ve mü’minlere sükûnet veren rahmetini 

indirdi, görmediğiniz askerler(melekler) gönderdi, inkâr 

edenleri azaba uğrattı. Kâfirlerin cezası işte 

budur.”(Tevbe 25–26) 

 Düşmanın dağılmasından sonra Peygamberimiz, 

düşmanın geride bıraktıklarını bir yere toplattı, bu 

malları hemen paylaşalım, diyen yeni Müslümanlara 

aldırış etmedi, malların başına bekçiler bıraktı, ardından 

düşmanı takip etti, onların tekrar bir araya gelmesine 

engel oldu. 

 Taif Kuşatması(Şevval 8H-Şubat 630M) 

 Güzel Çocuklar! 

 Bir zamanlar Peygamberimizi, delilerine, 

günahsız çocuklarına taşlatan Taifliler savaş 

meydanından kaçmış, kendi kalelerine sığınmışlardı, 

Peygamberimiz onların kalesini kuşattı, onları yıllar 

önce çağırdığı gibi İslam’a çağırdı, ancak onlar yoldan 

çıkmış bir topululuktu, bu çağrıyı bir daha reddettiler, 

kalelerini savunmaya karar verdiler. 

 Bir zamanlar, onlar Peygamberimize hakaret 

etmişler, kovmuşlar, taşlamışlar ve yaralamışlardı. 

Şimdi, kaçak bir topluluk olarak kalelerine 

tıkılmışlardı. Kaleleri kendilerinin aksine 
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Peygamberimizin çağrısını kabul eden Medineliler 

tarafından kuşatılmıştı. 

 Güzel Çocuklar! 

 Hatırlar mısınız, Taif mi kazandı, Medine mi? 

Bakacağız, demiştik. Kuşkusuz Taif kaybetmiş, Medine 

kazanmıştı. Medine olmaya cesaret edenler daima 

kazanır. Taiflerin sonu ise elbette teslim olmaktır. 

Görelim Mevla’m neyler neylerse güzel eyler! 

 Teknik Araçlardan Yararlanma 

 Güzel Çocuklar! 

 Müşrikler, sadece kılıç ve ok gibi elle taşınır 

araçlarla savaşır, ağır savaş silahlarını bilmezlerdi. 

Selman-ı Farisi Hazretleri, hatırlarsanız İran asıllıydı, 

müşriklerin bilmediği savaş tekniklerini biliyordu, 

Müslümanlara Medine’yi hendek kazıyarak savunmayı 

önermiş ve bu önerisi işe yaramıştı. İşte aynı sahabi 

kalelerdeki direnişi kırmak için de Müslümanlara 

mancınık ve debbabeyi öğretti. Mancınık kalelerin içine 

ağır taş atmaya yarayan bir fırlatma makinesiydi, 

Bizans ve İran’da yaygın olarak kullanılırdı. Debbabe 

ise bir tür tanktı, tahtaların üzerine derilerin 

gerilmesiyle yapılırdı, askerler onun altına girer, 

oklardan korunarak kalenin dibine kadar sokulur, kale 

duvarlarını delerlerdi. 

 Taif kuşatması 20 gün sürdü, Taifliler ne teslim 

oldu, ne de kaleden çıkıp savaştı. Peygamberimiz 

sahabelerine de danıştıktan sonra kuşatmayı sona 

erdirdi. Ordusunu Taif’ten çekerken “Allah’ım, Sakif’e 

hidayet nasip et, onları bize gönder!” diyerek o 

kendisini yok etmek isteyen düşmanı için hayır 

duasında bulundu.  

 Yaklaşık bir yıl sonra Taifliler,  Medine’ye bir 

heyet gönderip Müslüman olduklarını bildirdiler. 

Böylece Peygamberimizin duası kabul oldu. 
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 Güzel Çocuklar! 

 Savaşın sonunda esirler serbest bırakıldı, mallar 

ise Müslümanlar arasında dağıtıldı ve özellikle yeni 

Müslümanlara daha çok mal verildi. Bu durum, 

Medineli gençleri üzdü, onlardan bazılarının biz 

savaşıyoruz, adamlar mal topluyor demelerine neden 

oldu.  

 Peygamberimiz, gençlerin sözlerini işitince 

üzüldü, Ensar’ın büyüklerini topladı,  

 —Ey Ensar! Herkes aldığı mallarla, koyun ve 

develerle evlerine dönerken siz de Peygamberinizle 

dönmeye razı olmaz mısınız? Allah’a yemin ederim ki 

sizin Peygamberle Medine’ye dönmeniz onların 

ganimet mallarıyla evlerine gitmesinden çok daha 

hayırlıdır, buyurdu.  

 Ensar, bu sözler üzerine duygulandı ve yaşlı 

gözlerle, 

 —Razıyız ya Rasulallah, biz yalnız seninle 

dönmek isteriz, dediler. 

Peygamberimiz sözlerine devam ederek, 

 —Hicret fazileti olmasaydı, ben Ensar’dan bir 

fert olmak isterdim. Bütün insanlar, açık bir vadiye, 

Ensar ise dar bir dağ yoluna girse ben Ensar’ın yolunu 

seçer, onlarla beraber giderdim. Ey Ensar! Siz benden 

sonra hakkınızın çiğneneceği günler de göreceksiniz. 

Sabredin ki Kevser Havzı başına bana kavuşasınız, 

dedi.  

 Gelin sizinle birlikte karar verelim, sizce kim 

kârlıydı? Ebedi Cenneti ve Kevser Havzı’nı isteyenler 

mi yoksa geçici dünyayı mı? 

 Ganimet mallarının dağıtılmasından sonra 

Peygamberimiz, umre yaptı ve daha önce Mekke’ye 

kaymakam olarak bıraktığı Attab b. Esid(ra)’ı 

Mekke’ye vali olarak atadı, Muaz b. Cebel(ra)’ı da 
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Mekkelilere İslam’ı öğretmek üzere görevlendirdi ve 

Ensar’ı ile Medine’ye geri döndü. O, Mekke’yi çok 

seviyordu, ama Ensar’a söz vermişti, onların yanında 

kalacaktı, sahabelerin büyükleri de öyle yaptılar, ondan 

ayırılıp da Mekke’de kalmadılar, Medine’ye geri 

döndüler. Medine, İslam’ın başkent olma özelliğini 

korumuştu.  

 Peygamberimizin Medine’den çıkışı ile 

Medine’ye girişi arasında 2 ay 16 gün geçmişti. Bu 

elbette yorucuydu, ama Allah yolunda çalışmak 

yorgunluğu giderir. Rabbimiz, ona ve sahabelerine 

zorlukları kolaylaştırmıştı, inşaallah bize de 

kolaylaştırır. 

   Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

 

 

“İnsanların Allah’ın Dinine Akın Akın Girdikleri 

Zaman” 

 

Güzel Çocuklar! 

 Çöl Arapları Mekke’yi putperestliğin merkezi hâline 

getirmişlerdi, işte o merkezi ele geçirilmiş ve onun 

rahipleri gibi olan Kureyşliler Müslüman olmuştu. Çöl 

insanlarının çoğunun kendilerine özgü bir inanışları 

yoktu. Onlar, daha önce kör bir inat içindeydiler. 

Madem, Kureyş Muhammed’e(S.A.S.) karşı koyuyor, 

biz de karşı koyalım, diyorlardı. Şimdi madem Kureyş 

Müslüman oldu, biz de Müslüman olalım, deme 

zamanınıydı, öyle de oldu. 

Arabistan yarımadasında yerleşik kabileler, grup 

grup Medine’ye heyet gönderdiler, Müslüman 

olduklarını bildirdiler. Bu bilinçli bir tercihten çok bir 

tür teslim olmaydı. Bunun için Peygamberimiz onlara 
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öğretmenler gönderdi, onların o teslimiyetinin hakiki 

imana dönüşmesini sağladı.  

Bu arada onlar, Medine’ye geldiklerinde şehir 

adetlerini bilmiyorlardı, saygı yönleri zayıftı, ama 

Peygamberimiz onların kusurlarını hoş görür ve onlara 

çok iyi davranarak onların Müslümanlara karşı 

muhabbetinin artmasını sağlardı. Onlar da kabilelerine 

döndüklerinde gördüklerini anlatır, halklarını kalbini 

Medine’ye bağlarlardı, böylece Medine bir çekim 

merkezi haline geldi. Rabbimiz, bu durumu Kur’an-ı 

Kerim’de Nasr Suresi’nde şöyle anlatmaktadır: 

“Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman, (1)Ve 

insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini 

gördüğünde, (2)Hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve 

O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul 

edendir. (3)” 

İşittik ve itaat ettik 

Elhamdülillah… Sübhanallah… Esteğfirullah…  

 

 Necran Heyeti 

 Güzel Çocuklar! 

 

Necran, Yemen taraflarında halkı Hıristiyan 

olan bir yerdi. Peygamberimiz, Necranlılara bir mektup 

gönderdi, onların Müslüman olmalarını istedi. 

Necranlılar, bunun üzerine Medine’ye bir heyet 

gönderdiler. Heyette çöl Araplarının aksine 

Hıristiyanlık ve diğer dinler hakkında bilgisi olan 

adamlar vardı. Onlar, Resulullah’la tartışmaya girdiler, 

ancak Peygamberimizin “Allah’ın laneti yalancıların 

üzerine olsun!” diye duada bulunalım, deyince 

korktular ve Müslümanlara cizye vermeyi kabul edip 

Medine’den ayrıldılar. 



 319 

 Cizye, bir tür vergidir. Hıristiyan ve Yahudiler 

kendi dinleri üzerinde kalma koşuluyla İslam devleti 

sınırları içinde yaşarlarsa onlardan askerlik hizmeti ve 

diğer hizmetlere karşılık bu vergi alınır. 

 Necranlılar, Medine’den ayrılırken aralarından 

biri, başrahibe “Yemin ederim ki beklediğimiz 

Peygamber budur.” Biz niye Müslüman olmuyoruz, 

diye sorar. O da halkımız, bize makam ve mal verdi, 

Müslüman olursak bunların hepsinden oluruz, diye 

cevap verir. 

 Güzel Çocuklar! 

 Daha önce de belirttiğimiz gibi Hıristiyan ve 

Yahudiler elbette Peygamberimizin hak olduğunu 

biliyorlardı, bu bilgi onların elindeki kitaplarda ayrıntılı 

olarak vardı. Ancak onlar, Müslüman olduklarında 

halktan haksız yere topladıkları maldan ve haksız yere 

sahip oldukları makamlardan olmaktan korkuyorlardı. 

Bunun için Müslüman olmuyorlardı, böyleleri dünyayı 

ahirete tercih edenlerdir, onlar zarardadır, zararda 

olmak kötüdür. 

 Biz gelecekte mal ve makam sahibi 

olduğumuzda malımız elden gidecek, makamımızdan 

olacağız, deyip İslam’a ihanet etmeyeceğiz, değil mi 

çocuklar? İslam’a sahip çıkacağız, cennet dururken 

cehennemi tercih etmeyeceğiz değil mi?  

 Allah, bizi hak yoldan çevirmesin, bizi kendi 

dinine hayatı boyunca hizmet edenlerden eylesin! 

Âmin! 

 Şair Kab’ın Müslüman Olması 

 Kab, ünlü bir Arap şairiydi. Peygamberimiz 

aleyhine kötü şiirler söylemiş, düşmanları 

Müslümanların aleyhine kışkırtmıştı, Peygamberimizin 

Mekke’nin fethi esnasında nerede bulursanız öldürün 

dediği kişilerdendi.  
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 Mekke fethedilince Taif’e kaçtı, orası da 

Müslüman olunca ne yapacağını şaşırdı. Kardeşi ona 

bir mektup yazdı ve Peygamberimizin düşmanlarını 

affettiğini, kendisinin de Müslüman olup Medine’ye 

gelmesi durumunda affedilme ihtimalinin olduğunu 

söyledi. 

 Kab, bunun üzerine Medine’ye geldi, sabah 

namazını Peygamberimizin arkasında kıldı, sonra 

Rasulullahın yanına gidip, 

 —Ya Resulullah, Kab, geçmişinden tevbe 

ederek Müslüman oldu, huzurunuza getirsem onu 

affeder misiniz, diye sordu. 

 Peygamberimiz, evet, diye buyurdu. Kab, 

“Benim” dedi.  

 Müslümanlar yıllarca Kab’ın peşinden koşmuş, 

onu öldürmeye çalışmışlardı, şimdi Kab yanlarındaydı, 

suçu büyüktü, İslam’ın aleyhinde propaganda yapmıştı, 

bazı Müslümanlar kendilerini tutamadılar, Ensar’dan 

biri üzerine atlayıp onu öldürmeye çalıştı, 

Peygamberimiz, onun Müslüman olduğunu hatırlatarak 

bu duruma engel oldu. Kab, bu sefer Peygamberimizi 

öven bir şiir(kaside) okudu, Peygamberimiz de onun 

üzerine bürdesini(hırka) attı, onun şereflendirdi. 

 Güzel Çocuklar! 

 

 Peygamberimizin amacı ne mal ne makamdı, 

onun için küfürden İslam’a geçen herkes korumayı, 

onurlandırılmayı hak etmişti. 

 İşte Kab! O mutlaka cezalandırılmayı hak 

etmişti, ama Müslüman olunca onun geçmişi silindi, 

hataları affedildi, onun için tertemiz bir defter açıldı, 

artık bundan sonra yapacakları o tertemiz deftere 

yazılacak, o ya bu defteri kapkara edecek ya da onu 

güzel işlerle süsleyecek, şair Kab, defterinin başına 
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Peygamberimizle birlikte bir sabah namazı ve 

Peygamberimizi öven bir şiir koydu.   

 Güzel Çocuklar! 

Bizim de bir defterimiz var, bu defter biz 

yetişkin oluncaya kadar bembeyaz olacak, ondan sonra 

onu karartmak veya güzel işlerle süslemek bizim 

elimizde? İnşaallah biz, onu güzel işlerle süsleyeceğiz.  

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin  

Öğrendiklerimizi tekrarlayalım mı? 

Mekke’nin fethinden sonra Mekke’nin 

çevresindeki kabileler, İslam’a karşı büyük bir ordu 

hazırladılar. Onlara karşı harekete geçen İslam ordusu, 

başlangıçta çokluğuyla gururlandı ve kaybetti. Ancak 

Rabbimizin yardım etmesiyle Müslümanlar 

Peygamberimizin çağrısına uyup toparlandı ve savaşı 

kazandı. Savaşın ardından kabileler gruplar hâlinde 

İslam’a yöneldi. Rabbimizin Peygamberimize verdiği 

her vaat doğru çıktı. Hak galip oldu, batıl Hicaz 

bölgesini, o mukaddes toprakları terk etti.   

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin  

Uygulama 1 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri 

uygun bir şekilde doldurunuz. 

1. Mekke’nin fethinden sonra yapılan ilk savaş, 

---------------Gazvesidir. 

2. Huneyn Savaşı’nda --------------Savaşı’nda 

olduğu gibi Peygamberimizin şehid olduğu 

haberini yaymışlardı. 

3. Huneyn Savaşı’ndan sonra, halkının bir 

zamanlar Peygamberimizi delilerine ve 

çocuklarına taşlattığı --------şehri 

kuşatılmıştır. 
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4. Hıristiyanların diğer ehl-i kitabın 

Müslümanlara verdiği vergiye ------denir. 

5. Peygamberimizin Mekke’de kalmayıp 

Medine’ye dönmesi Medine’nin yerli 

Müslümanları ----------------memnun 

etmiştir. 

Uygulama 2 

Aşağıdaki soruları karşılarına “Evet” veya 

“Hayır” diye yazarak cevaplayınız. 

1. Mekke’nin fethi İslam’ın müşrikler arasında 

yayılmasını hızlandırmış mıdır? 

2. Peygamberimiz, Huneyn Savaşı’nda elde 

edilen ganimetlerin çoğunu Ensar’a mı 

dağıtmıştır? 

3. Huneyn Savaşı’nda esir edilenler toplu halde 

öldürülmüş müdür? 

4. İslam ordusu, Taif muhasarası sırasında 

müşriklerin bilmediği teknik araçları mı 

kullanmıştır? 

5. Huneyn Savaşı’nda İslam ordusu müşrik 

ordusundan daha mı kalabalıktı? 

Uygulama 3 

1. Müslümanların Huneyn Savaşı’nın başında 

dağılmalarının asıl nedeni aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A)Sayı bakımından düşmandan az olmaları 

B)Çokluklarıyla gururlanıp ilahi takdiri 

unutmaları 

C)Savaş için hazırlıklı olmamaları 

D) Savaşa girmekte isteksiz olmaları 

2. Aşağıdakilerin hangisi Huneyn Savaşı’nda 

görülen mucizelerden biridir? 

A)Bir fırtınayla çadırları uçan düşmanın 

darmadağın olması 
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B)Peygamberimizin Sasani ve Bizans’ın 

yıkılacağını haber vermesi 

C)Peygamberimizin kendisine yönelik 

zehirleme suikastını fark etmesi 

D)Peygamberimizin savurduğu toprak 

tanelerinin her bir düşman askerinin gözüne 

girmesi 

3. Huneyn Savaşı’na imanı zayıf kişiler de 

katılmışlardı. Bu kişilerin, ummadıkları bir 

tuzak karşısında şaşırıp dağılan Müslümanların 

bir daha toparlanmayacaklarını sanmalarının 

nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A)Müslümanların savaşa iyi hazırlandıklarını 

bilmemeleri 

B)Rabbimizin Müslümanlara olan yardımını 

hesaba katmamaları 

C)Müslümanların düşmana tuzak kurduklarının 

farkında olmamaları 

D) Tarafların gücü hakkında yeteri kadar bilgi 

sahibi olmamaları 

4.  Peygamberimizin Huneyn Savaşı’nda ele 

geçirilen ganimetlerin çoğunu yeni Müslüman 

olanlara vermesinin nedeni aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A)Onların kalbini İslam’a ısındırmak istemesi 

B) Müslümanların Mekkelilerden daha zengin 

olmaları 

C)Ele geçirilen malları Medine’ye götürmenin 

zor olması 

D) Ele geçirilen malların sahiplerinin Mekke 

çevresinden olması 

5. Müslümanların mancınık ve debbabe gibi 

araçları kullanmalarından aşağıdaki sonuçlardan 

hangisini çıkarabiliriz? 
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A) Müslümanların savaş araçları geliştirmek 

için çaba göstermeleri gerektiği 

B ) Savaşta yıkımı ağır araçları kullanmanın 

doğru olmadığı   

C)Savaşta sonuç almanın tek koşulunun iyi 

silahlar kullanmak olduğu 

D)İyi bir plan yapılmadığında zaferin elde 

edilemeyeceği 

Bölüm 24 

Araştırma İbadetimiz 

1. Günümüzde kimlerin Mekke’ye girmesinin 

yasak olduğunu büyüklerinize sorunuz. 

2. Medine’nin yaz döneminde mevsim 

koşullarının nasıl olduğu hakkında araştırma 

yapınız. 

3. Münafıkların Medine’nin ilk günlerinden 

beri Müslümanlar aleyhindeki çalışmalarını 

yeniden hatırlayınız. 

4. Bedir’den Tebük’e İslam ordusunun 

sayısındaki çoğalmayı her savaşa katılan 

Müslüman sayısını bir kâğıda yazarak 

değerlendiriniz. 

5. Tevbenin hangi koşullarda geçerli olduğu 

hakkında bir araştırma yapınız. 

 

Tebük Seferi(Recep 9H-Eylül 630M) 

        Güzel Çocuklar! 

Bizans İmparatorluğunun Müslümanlara karşı 

savaş hazırlığı yaptığına ve Hıristiyan Arapların da ona 

yardım edeceğine dair haberler yayılıyordu. Bu durum 

Müslümanları endişelendiriyor, İslam düşmanlarını 

cesaretlendiriyordu. Bu durumun önüne geçmek ve 

İslam’ı boğmaya çalışan bütün güçleri dize getirmek 

gerekiyordu. 
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Tebük, Medine’nin kuzeyinde, Medine ile Şam 

arasında bir kasabaydı. İslam ordusu o kasabaya kadar 

yol aldığından sefere oranın adı verilmiştir. 

  

      Güzel Çocuklar! 

  Mevsim yazdı, hava sıcaktı, hurma hasadı zamanıydı, 

insanların gölgeliklere çekildikleri ve hurma hasadıyla 

uğraştıkları bir dönemdi. Ayrıca Medine ve çevresinde 

kıtlık vardı, bu yüzden insanların elinde savaş hazırlığı 

için yeteri kadar gıda yoktu.  

Peygamberimiz, daha önce Mekke’nin fethinde 

olduğu gibi, nereye sefer yapacağını gizliyordu. Ama 

bu sefer, yol uzundu, şartlar ağırdı. Sefere sadece 

gönüllü olanlar katılmalıydı. 

Sefer ilanı yapıldı, Müslümanlar hazırlıklarına 

başladı, münafıklar ise bahane uydurmaya başladı, her 

biri bir şey söylüyordu. Onların lideri Abdullah b. 

Ubey, ise her şeyi açık açık söylüyordu: 

—Muhammed, Bizans’ı ne sanıyor, onun 

arkadaşlarıyla birlikte esir düşeceğini gözlerimle 

görmüşçesine biliyorum, diyordu. 

O, işe sadece dünya gözüyle bakıyor ve Allah’ın 

yardımını hiç hesaba katmıyordu. Gerçekten İslam 

ordusu Bizans ordusunun yanında yeni ve 

donanımsızdı. Ama daha önce Bedir’de de, Uhud’un ilk 

aşamasında da Müslümanlar az, düşman çoktu. Hele 

Mute’de sayı karşılaştırılacak gibi değildi. Ama Allah, 

zafere ulaşmak için ellerinden gelen her şeyi yapan 

Müslümanların yardımına görünmeyen askerlerini, 

melekleri göndermiş ve onlara zafer nasip etmişti. 

Peygamberimizin çağrısını duyan Müslümanlar, 

Medine’ye akın akın geldi, 30 bin kişilik bir İslam 

ordusu oluştu. Bu orduyu donatmak kolay değildi, 

bunun üzerine Peygamberimiz yardım kampanyası 
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başlattı, sahabeler kendi maddi olanakları çerçevesinde 

orduya büyük bağışlarda bulundular. Biz, Allah için 

yapılan bağışa “infak”, bağış yapmaya da “infakta 

bulunmak” diyoruz. Hz. Ebû Bekir efendimiz, malının 

tamamını, Hz. Ömer efendimiz, malının yarısını 

bağışladı, yani infak etti,  Hz. Osman(ra) hepsinden 

zengindi, hepsinden daha çok yardım etti.  

 Yapılan infaklarla fakir Müslümanlara binek ve 

silah alındı. Ancak yine de bazı imkânlar yetersiz kaldı. 

Yedi yoksul sahabi Peygamberimizin yanına gelip 

ondan deve istediler, Peygamberimiz verilecek deve 

kalmadı, deyince ağlayıp gittiler, sonradan onlar için de 

deve bulundu. 

 Bu güzel tutumlardan sonra bazı münafıklar da 

tavırlarını değiştirdiler, iman ehlinden geride kalıp da 

münafık oldukları bilinmesin diye İslam ordusuna 

katıldılar, sonra sıcak çöl yolculuğuna 

dayanamadıklarını söyleyip geri döndüler. Daha önce 

Uhud gününde geri döndükleri gibi…  

 Peygamberimiz, Medine’ye kaymakam olarak 

Hz. Ali(ra)’yi bırakmıştı. Peygamberimizin ordusu 

içinde yer almamak Hz. Ali(ra) efendimizi çok 

üzmüştü, ancak Peygamberimiz onu teselli etti.  

 Artık Medine’de sadece kadınlar, çocuklar, 

hastalar ve münafıklar vardı. Bu durum mazeret ileri 

sürüp savaşa katılmayan kimi Müslümanları üzdü, 

onlar da hemen hazırlıklarını yapıp orduya yetişti. 

 “Kavsa”nın Kayboluşu 

 Güzel Çocuklar! 

Hatırlayacağınız gibi Peygamberimizin 

devesinin adı Kavsa idi. Kavsa Tebük Seferi’nde bir 

konaklama yerinde kayboldu, İslam ordusuna karışmış 

olan münafıklardan biri “Tuhaf bir durum, Muhammed 



 327 

peygamberim, diyor, göklerden haber veriyor, oysa 

devesinin nerede olduğunu bilmiyor” demişti.  

 Peygamberimiz, bu sözleri duyduğunda 

“Vallahi, ben yalnızca Allah’ın bana bildirdiklerini 

bilirim. Allah bana şimdi bildirdi: Kavsa, şu dağın 

arkasındaki vadide yuları bir ağaca dolanıp kalmıştır. 

Haydi, oradan getirin!”dedi. Müslümanlar, deveye 

Peygamberimizin söylediği yerde buldular. Böylece 

münafıklar bir kez daha rezil oldular.  

  Tebük Seferi, münafıkları böyle bir bir ortaya 

çıkarıp onları rezil ettiği için bu sefere “Rüsvaylık 

Seferi” de denmiştir. Allah düşmanlarının rüsvay 

oldukları bir sefer anlamında… 

  Güzel Çocuklar! 

 Tebük Seferi,  o kadar zordu ki adeta bir sadakat 

imtihanı olmuştu. Sefere katılanlar gerçek Müslüman, 

mazeretsiz katılmayanlar ise münafık kabul edilmişti.  

  Bu sefer, iki yönden İslam’ı garantiye alıyordu: 

Birincisi Bizans ve onu destekleyen Hıristiyan Araplar 

korkutulmuş, onların İslam devletine saldırısı 

engellenmiş, ikincisi ise bu seferle Müslümanların 

içindeki münafıklar tespit edilmiş, onlara karşı bundan 

sonra tedbir alınması sağlanmıştır. Bunun için biz, bu 

seferi Peygamberimizin sağlam bir İslam devletini 

kurduktan sonra dünyadan ayrılma hazırlığı olarak 

görebiliriz. Görelim Mevla’m neyler, neylerse güzel 

eyler! 

 

Güzel Çocuklar! 

 

 Ne Bizans ordusu ne de onu destekleyen 

Hıristiyan Araplar Müslümanların karşısına çıkmaya 

cesaret etmişti. Müslümanlar, bazı kabilelerle 

anlaşmalar yapıp kimseyle savaşmadan Medine’ye geri 
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döndüler. Rabbimizi bir kez daha münafıkları yalancı 

çıkardı, onları alçalttı, Müslümanları ise yüceltti. 

 Mescid-i Dırar’ın Yıktırılması 

 Güzel Çocuklar! 

 Önce “Mescid-i Dırar”ın ne olduğunu biliyor 

musunuz? Mescid-i Dırar, “zararlı mescid” demektir. 

 Mescidler, içlerinde Allah adı anılsın diye 

yapılır, bunun için mescidlere Allah’ın evi denir. 

 Allah’ın adının anılacağı bir yer yapmak, 

Allah’a hakkıyla inanan kişilere, yani Allah dostu olan 

müminlere düşer.  

 Medine yakınlarındaki Kuba’da münafıklar  

“mescit” dedikleri bir yer yapmışlardı. Kuba’yı hatırlar 

mısınız? Ne olmuştu orada? Haydi, birlikte söyleyelim: 

Peygamberimiz, Mekke’den Medine’ye hicret 

ederken Kuba’da bir süre durmuş, orada İslam’ın ilk 

mescidini inşa etmiş ve o mescidde namaz kılmıştı. 

O halde Kuba’nın bir mescidi vardı, hem de 

İslam’ın ilk mescidi şerefine sahip bir mescid. 

Ama münafıklar o mescide gitmemiş, içinde 

fitne çalışmalarını yapacakları, yani Müslümanları 

birbirine düşürmek için planlar yapacakları yeni bir yer 

yapmışlardı. İşte onların yaptığı o yere “Mescid-ı 

Dırar” denmiştir. 

 Münafıklar her zaman olduğu gibi gerçek 

amaçlarını gizliyorlar, Müslümanlar çoğaldı, eski 

mescit bize yetmez oldu, Müslümanların yeni bir 

mescide ihtiyacı vardı, işte bunun için biz bu mescidi 

inşa ettik, diyorlar ve Tebük dönüşü “Ey Allah’ın 

Resulü mescidimizde namaz kıl!” diyerek 

Peygamberimizi o sözde mescitte namaz kılmaya davet 

ediyorlardı. 

Güzel Çocuklar! 
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Peygamberimiz, Rabbimizin elçisidir, Rabbimiz 

ne buyurursa o onu yapar. Rabbimiz, bu mescid 

konusunda Tevbe Süresi’nin : “Zarar vermek, inkârı 

(pekiştirmek), müminlerin arasını ayırmak ve daha 

önce Allah'a ve elçisine karşı savaşanı gözlemek için 

mescid edinenler ve: "Biz iyilikten başka bir şey 

istemedik" diye yemin edenler (var ya,) Allah onların 

şüphesiz yalancı olduklarına şahitlik etmektedir. (107) 

Sen bunun (böyle bir mescidin) içinde hiç bir 

zaman durma. Daha ilk gününden takva temeli üzerine 

kurulan mescid, senin bunda (namaza ve diğer işlere) 

durmana daha uygundur. Onda, arınmayı içten-

arzulayan adamlar vardır. Allah arınanları sever.  

(108)” ayetlerini indirdi. 

Peygamberimiz, Rabbinin emrine uydu, orada 

namaz kılmadı ve Medine’ye döndüğünde iki sahabeyi 

bu mescit diye yapılan fitne evini yıkmak üzere 

görevlendirdi, Peygamberimizin emrine uydular, o 

zararlı mescidi yıktılar. 

 Bu olaydan iki ay sonra münafıkların başı 

Abdullah b. Übey Medine’de öldü.  

 Medine’ye Dönüş 

 Peygamberimizin ve ordusunun Tebük dönüşü 

Medine’ye yaklaştığı duyulunca Medine halkı, kadın 

çocuk sokaklara döküldü. Şiirler, ilahiler okuyarak 

Peygamberimizi ve ordusunu karşıladı.  

 Peygamberimiz, Medine’ye varınca önce 

Mescid-i Nebevi’ye gitti, orada iki rekât namaz kıldı. 

Böylece herhangi bir yolculuk dönüşünde camiye gidip 

iki rekât namaz kılmak Müslümanlar için sünnet oldu.  

 Tebük Seferine Katılmayanların Durumu 

 Yaz sıcağına aldırmayıp Tebük yollarına düşen 

kahramanlar evlerine huzur içinde dağılırken bir 

mazereti olmadığı halde o sefere katılmayanlar 
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huzursuzluk içindeydiler. Korkuları boşa çıkmış, İslam 

ordusu sağ salim Medine’ye dönmüştü.  

 Peygamberimiz, mescidde tebrikleri kabul etti, 

bu arada sefere Tebük Seferi’ne katılmayanları dinledi: 

Onlar üç sınıftı, bazıları münafıktı, İslam’ın gizli 

düşmanıydı, sefere bir özür için değil, Peygamberimize 

düşman oldukları için katılmamışlardı, ama şimdi 

Peygamberimizin huzurunda özür beyan ediyorlardı. 

Yalan söylemek münafıkların sıfatlarındandır. Onlar, 

sefere katılmama nedeni konusunda da yalan 

söylüyorlardı ve Peygamberimiz onların yalan 

söylediğini biliyordu, Müslümanların da onların 

durumunun farkındaydı.  

 Peygamberimiz, onları sadece dinliyordu. 

Özrünüzü kabul ettim, demiyor, onlar için Allah 

(cc)’tan af da dilemiyordu.  

 Bazıları gerçekten hastalık gibi onları 

engelleyen önemli bir sıkıntıdan dolayı sefere 

gitmemişlerdi, Peygamberimiz onlar için dua ediyordu. 

Geriye üç kişi kalmıştı: Ka’b b. Malik, Mürare b. Rebi, 

Hilâl b. Ümeyye. 

 Onlar, samimi Müslümanlardı. Üstelik Mürare 

ve Hilâl Bedir Savaşı’na da katılmışlardı. 

  Sefere gitmeme konusunda bir mazeretleri 

yoktu, kendilerine yenilmişlerdi, yani seferin zorluğu 

ve o sıcak günlerde Medine’de kalma isteklerini 

bastıramamış, pişman oldukları bir duruma 

düşmüşlerdi.  

 Yalan yere “Şu mazeretimiz var” deyip özür 

dileyebilirlerdi. Kimi insanlar onların böyle 

davranmasını istiyordu. Hâlbuki onlar, münafık değil,  

gerçek birer mü’mindi. Yalan söylemek münafıkların 

özelliğidir. Bir mü’min, münafıklara benzemez, neden 

ve karşılık ne olursa olsun,  yalan söylemez.  
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 Onlar, yalan yere özür beyan etmeyi reddettiler. 

Sefere katılmamakla bir suç işlemişlerdi. Bu, büyük bir 

suçtu. Büyük suçlar sadece mazeretle veya kişisel 

pişmanlıkla geçiştirilemezdi. Suç için ceza vardır, onlar 

cezalandıracaklardı ve aslında imtihanları şimdi 

başlıyordu: Ya Peygamberimizin bu cezaya razı 

olacaklar ya da biz suç işledik ama pişman olduk. Bu 

pişmanlık bize yeter, deyip isyan edeceklerdi.  

 Sizce gerçek müminlere hangisi yakışır? 

Elbette, Peygamberimize itaat, yani onun emrine 

uymak. Bu itaat sadece emirde olmaz, cezada da olmalı 

ve onlar da böyle yaptılar. 

 Peygamberimiz, onlarla konuşmadı, 

Müslümanların da onlarla konuşmasını yasakladı. Üç 

adam, Müslümanlarla yan yana namaz kılıyor, çarşıda 

pazarda dolaşıyor, ama kimse onlarla konuşmuyordu. 

Yapayalnızdılar, sıkıntı içindeydiler, ama biz bunaldık 

deyip araya adam koymuyorlardı, haklarındaki kararı 

sabırla bekliyorlardı. Bu durum elli gün sürdü ve 

nihayet onlar hakkında Tevbe Suresi’nin şu ayetleri 

nazil oldu: “And olsun Allah, Peygamberin, 

Muhacirlerin ve Ensarın üzerine tevbe ihsan etti. Ki 

onlar -içlerinde bir bölümünün kalbi nerdeyse kaymak 

üzereyken- ona güçlük saatinde tabi oldular. Sonra 

onların tevbelerini kabul etti. Çünkü O, onlara (karşı) 

çok şefkatlidir, çok esirgeyicidir. (117) 

(Savaştan) Geri bırakılan üç (kişiyi) de (bağışladı). 

Öyle ki, bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar 

gelmişti, nefisleri de kendilerine dar (sıkıntılı) gelmişti 

ve O'nun dışında (yine) Allah'tan başka bir sığınacak 

olmadığını iyice anladılar. Sonra tevbe etsinler diye 

onların tevbesini kabul etti. Şüphesiz Allah, (yalnızca) 

O, tevbeleri kabul edendir, esirgeyendir. (118)” 
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Müminler, bu bağışlanma haberini onlara müjdelemek 

için birbirleri ile yarıştılar. Müjde ulaşır ulaşmaz 

Mescid-i Nebevi’ye geldiler, sevinç içinde tebrikleri 

kabul ettiler. 

 Güzel Çocuklar! 

 Bu üç sahabenin durumu bize şunu haber 

vermektedir: Müminlerin hata yapabilir; ancak bu 

hatalarından döndükleri takdirde affolunurlar. 

 Biz de bir hata yaptığımızda tevbe etmeyi 

bileceğiz ve bize verilen haklı cezaya razı olacağız. 

İsyan üzerine isyandan kaçınacağız.  

 Peygamberimizin oğlu İbrahim’in vefatı 

 Güzel Çocuklar! 

Bildiğiniz gibi Peygamberimizin erkek 

çocuklarından Kasım ve Abdullah daha önce vefat 

etmişti.  

Peygamberimizin Medine’de evlendiği Mariya 

annemizden bir oğlu olmuştu. Peygamberimiz, onun 

adını İbrahim koymuştu.  

İbrahim, Tebük seferi dönüşünde yaklaşık bir 

buçuk yaşındaydı, gürbüz, sağlıklı bir çocukken 

hastalanmış, günden güne erimişti.  

Peygamberimiz, Medine’ye gelen heyetlerle 

görüşmeler yaptığından çok meşguldü, ama bu 

meşguliyet onun İbrahim’i ihmal etmesine neden 

olmuyordu.  

İbrahim, annesi Mariya ile birlikte bağ evinde 

kalıyordu. Peygamberimiz, onları orada sık sık ziyaret 

ediyordu. Bir gün sahabelerden Abdurrahman b. 

Avf(ra)’la birlikte onları ziyarete gitti. İbrahim’i 

kucağına aldı. İbrahim, hastalık yüzünden solmuştu. 

Ölüm anının yaklaştığı belliydi. Canı veren 

Rabbimizdir, O’nun emrine karşı gelinmez. 
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Peygamberimiz, İbrahim’in yüzüne baktı ve 

“Allah’a karşı elden ne gelir ya İbrahim?” dedi, 

gözlerinden yaşlar döküldü.  

İbrahim, o küçücük yaşta, ağabeyleri Abdullah 

ve Kasım gibi vefat etti. Peygamberimiz, onun mezarı 

başında, 

“Göz yaşarır, kalp üzülür, Allah’ın rızasına 

uygun olandan başka bir şey söyleyemeyiz. Ey İbrahim, 

seni kaybetme yüzünden derin bir üzüntü içindeyiz.” 

diyerek üzüntüsünü dile getirdi. 

İbrahim’in vefatıyla Peygamberimizin 

çocuklarından hayatta sadece Hz. Fatma annemiz kaldı. 

Allah, Peygamberimizle çocuklarını cennette, 

Kevser Havuzu’nun başında buluştursun! Onlara zor 

ayrılığın mükâfatını kat kat versin! Bizlere de onların 

bu saadetine tanıklık etmeyi nasip eylesin!  

Allahümme salli âlâ Muhammedin ve âlâ âli 

Muhammed 

Putperestlere Kâbe’nin Yasaklanması 

Güzel Çocuklar! 

Mekke’nin fethi sırasında Kâbe putlardan 

temizlenmişti ama müşrikler Kâbe’yi ziyaret etmeye 

devam ediyorlardı. Onların ziyaret şekilleri çirkindi, 

Müslümanları üzecek şekildeydi. Ancak 

Peygamberimiz, onlara belki Müslümanları Kâbe’de 

görür, etkilenir ve Müslüman olurlar diye fırsat vermiş, 

Kâbe’yi ziyaret etmelerini yasaklamamıştı. 

Müslümanların sayısı gittikçe artıyor, 

müşriklerin sayısı azalıyordu. Müşriklerin çirkin ziyaret 

biçimleri Kâbe’nin mümin ziyaretçilerini rahatsız 

ediyordu.  

Hicret’in dokuzuncu yılında Resulullah(S. A. 

S.) Hacca giden Müslümanları yönetmek üzere Hz. Ebû 
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Bekir(ra) efendimizi tayin etti, onu o yılın Hac emiri 

yaptı. 

Hac kafilesi, Medine’den üç yüz kişilik bir 

sahabe grubu olarak yola çıktıktan sonra Rabbimizin 

Kâbe’nin müşriklere yasaklanması ile ilgili emirleri 

indi.  

Peygamberimiz, Hz. Ali(ra) efendimizi 

kafilenin arkasından gönderdi. Hz. Ali efendimiz, 

hükümleri Hz. Ebû Bekir efendimize bildirdi. 

Hz. Ebû Bekir(ra) efendimiz, Hac emiriydi, Hz. 

Ali(ra) efendimizin görevi ise yeni hükümleri 

müşriklere bildirmekti. 

Hz. Ali(ra) efendimiz, Mina’da bir hutbe 

okuyarak Tevbe Suresi’nin ilk ayetlerini herkese 

duyurdu.  

O ayetler şunları bildiriyor: 

1. Müslümanlardan başkaları cennete giremez. 

2. Bu yıldan sonra hiçbir müşrik Kâbe’ye 

yaklaştırılmayacak. 

3. Hiç kimse Kâbe’yi çıplak tavaf etmeyecek. 

4. Kimin Hz. Peygamber ile anlaşması varsa 

anlaşmanın süresi doluncaya kadar ona uyulacak.  

Güzel Çocuklar! 

Cennet hak edenlerindir, Allah’a hakkıyla iman 

etmeyen, O’nu veya O’nun nimetlerini inkâr edenlerin 

oraya girmeye hakları yoktur. Onlar, cennete 

girmeyeceklerdir. Cennet temiz bir yerdir. Manevi 

anlamda sadece iman ehli temizdir, kâfirler manevi 

olarak pistir, temiz olan bir yere pis olanların girmesi 

söz konusu olamaz. 

Kâbe, İslam’ın kıblesi ve Müslümanların 

toplanıp Rablerini hakkıyla andıkları yerdir. Böyle bir 

yerde müşriklerin bulunması huzursuzluk verirdi. Hele 

çıplak tavaf etmek, olacak bir durum değildi.  
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Ama asıl dikkat etmemiz gereken nokta 

Peygamberimizin her şeye rağmen asla sözünden 

dönmemesi ve anlaşmalara sadık kalacağını 

bildirmesiydi. 

Biz de daima sözümüze sadık kalalım. 

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

Hicret’in dokuzuncu yılında yaz mevsiminde 

çıkılan Tebük Seferi Bizans ordusunun Müslümanların 

karşısına çıkmayı cesaret etmemesiyle İslam’ın zaferi 

olarak tarihe geçti. Müslümanlar kazandı, savaştan 

kaçan münafıklar kaybetti. Sefere özürsüz çıkmayan üç 

Müslümanın tevbesi uzun bir bekleme döneminden 

sonra Rabbimiz tarafından kabul edildi. 

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

Uygulama 1 

Aşağıdaki cümlelerden boş bırakılan yerleri 

uygun bir şekilde doldurunuz. 

1.Tebük Seferi hazırlığı karşısında “ 

Muhammed, Bizans’ı ne sanıyor?” diyen 

münafıkların başı ----------------------------------, 

ilahi yardımı hesaba katmadan konuştuğu için 

yanılıyordu. 

2. Diğer gazvelerde hedefini gizleyen 

Peygamberimiz, şartların ağır olmasında olacak-

---------------seferini Bizans’a ve ona bağlı 

Hıristiyan Araplara karşı yapacağını ilan etti.  

3. İslam’a zarar vermek amacıyla yapılan 

mescidlere ----------------------------denir. 

4. Peygamberimiz, Tebük Seferi’nden sonra 

yapılan ve kendisinin katılmadığı Haccın 

emirliğine ----------------------efendimizi 

atamıştır. 
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5. Rabbimiz, Hicretin dokuzuncu yılında --------

---Süresi’nde bildirdiği emirlerle putperestlerin 

Kâbe’yi ziyaret etmesini yasaklamıştır. 

Uygulama 2 

Aşağıdaki soruları karşılarına “Evet” veya 

“Hayır” diye yazarak cevaplayınız. 

1. Bizans ordusu Tebük’te İslam ordusunun 

karşısına çıkmaya cesaret etmiş midir? 

2. Bazı münafıklar, İslam ordusunun içine 

karışıp Tebük Seferi’ne katılmışlar mıdır? 

3. Hac, mal varlığı yeterli ve sağlığı yerinde 

olan her hür Müslümana farz mıdır? 

4. Tebük Seferi sırasında Medine’ye 

kaymakam olarak Hz. Osman efendimiz mi 

bırakılmıştır? 

5. Münafıklar, Mescid-i Dırar’ı inşa etmeden 

önce Kuba Mescidi’ni yıkmışlar mıdır? 

 

Uygulama 3 

1. Tebük Seferine katılmayan üç Müslümana 

aşağıdaki hangi ceza verilmiştir? 

A)Üçü de öldürülmüştür. 

B)Mescid-i Nebevi’de bir direğe elli gün 

boyunca bağlanmışlardır. 

C)Onlarla bütün ilişki kesilerek Rabbimizin 

onlar hakkındaki hükmü beklenmiştir. 

D)Sonraki gazvelere katılmaları yasaklanmıştır. 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Tebük Seferi’ne 

katılma konusunda insanları tereddüde düşüren 

nedenlerden değildir? 

A)Mevsimin yaz olması 

B)Bizans gibi güçlü bir devlete karşı yapılması 

C)Yolun uzun olması 
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D)Peygamberimizin komutasında yapılması 

 

3.Tebük Seferi dönüşünde Medineliler 

Peygamberimizi ve ordusunu ilahiler okuyarak 

karşılamışlardır. 

Bu durum aşağıdakilerden hangisini 

hatırlatmaktadır? 

A)Peygamberimizin Medine’ye ilk gelişini 

B)Uhud Savaşı dönüşünü 

C)Hendek Savaşı sonrasını 

D)Fetih sırasında Mekke’ye girişi 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Hicretin dokuzuncu 

yılında Hz. Ebû Bekir efendimizin emirliğinde 

yapılan Hac sırasında yaşananlardan değildir? 

A)Putperestlere Kâbe’yi ziyaretin yasaklanması 

B)Kâbe’nin çıplak olarak ziyaret edilmesinin 

yasaklanması 

 C)Kâbe’yi ziyaret edenlerin sayısının yüz bini 

geçmesi 

D)Hz. Ali efendimizin Hacla ilgili yeni 

uygulamaları bildirmek üzere kafileye sonradan 

katılması 

 

5. İslam dini müşrikleri “pislik” olarak ilan 

ettiği halde onlarla yapılan antlaşmalara süre 

bitimine kadar uymayı emretmiştir. 

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? 

A)Müşriklerin Arabistan halkı olması 

B)Müşriklerden bazılarının Müslümanların 

akrabaları olması 

C)Müşriklerin İslam’a saygı duymaya 

başlamaları 
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D)İslam’ın verilen söze sadık kalmaya verdiği 

önem 

 

Bölüm 24 

Araştırma İbadetimiz 

1. “Veda” kelimesinin anlamını araştırınız. 

2. Günümüzde hutbenin ne zaman ve hangi 

sebeplerle okunduğunu araştırınız, 

dinlediğiniz bir hutbenin konusun 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

3. “Faiz,katl,  kan davası” kavramlarının 

anlamını araştırınız. 

4. Günümüzde ölen devlet başkanları için 

hangi törenlerin yapıldığını öğreniniz. 

5. “Peygamberimizin halifesi” kavramı 

hakkında anne-babanızla konuşunuz.   

    

 

 

Veda Haccı(Zilhicce 10H-Mart 632M) 

Hicretin onuncu yılıydı. İslam Arabistan’ın 

neredeyse her yerine ulaşmıştı. Müşrikler İslam’ın 

gücünü kabul etmişti. Artık hiçbiri İslam’la savaşma 

gücünü kendinde bulamıyordu. Tebük dönüşünde 

Medine’ye heyetler göndererek teslimiyetlerini 

bildirmişlerdi.  

Resulullah, Yemen gibi bazı yerlere valiler tayin 

etmiş, İslam’ın hâkimiyetindeki her tarafa zekât 

memurları göndererek İslam devletinin maddi alandaki 

hâkimiyetini de çevreye kabul ettirmişti. 

Veda zamanı yaklaşıyordu. Resulullah, görevini 

bitirmiş, Rabbimizin insanlık için gönderdiği son din 

İslam’ın hükümleri tamamlanmıştı. 
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Resulullah, o hükümleri bir daha hatırlatacak ve 

Müslümanlarla vedalaşacaktı. Bunun için Hacdan daha 

uygun bir zaman, Hac mekânından daha uygun bir yer 

yoktu.  

Hicretin onuncu yılında Hac vakti yaklaştığında 

Resulullah, Hacca gideceğini bütün Müslümanlara ilan 

etti. Bu bir vedalaşma Haccıdır; bunun için daha sonra 

Müslümanlar bu Hacca “Veda Haccı” yani “son hac, 

ayrılık haccı” demişlerdir. 

Peygamberimiz, Zilkade ayının 25’inde ( 22 

Şubat 632) bütün ailesi ve ashabıyla birlikte öğle 

namazını kıldıktan sonra Medine’den Mekke’ye doğru 

yola çıktı. 

İkindi namazını Zühuleyfe denen yerde seferi 

olarak kaldı. Seferi olarak namaz kılmak da ne demek? 

Güzel Çocuklar! 

Namaz, dinin direğidir, hiçbir şekilde terk 

edilemez. Yolculuk sırasında da kılınır. Ancak 

Rabbimiz, bizim için kolaylıklar tayin etmiştir. Biz, 

yolculuk esnasında dört rekâtlık namazları iki rekât 

olarak kılabiliriz. İşte bu dörtken iki rekât olarak 

kıldığımız namaz “seferi namaz”dır.  

Biz de yolculuklarımızı bahane edip namazımızı 

terk etmeyelim, bu kolaylıktan ve ilim ehlinden 

öğrendiğimiz diğer kolaylıklardan yararlanalım.  

Resulullah, geceyi Medine yakınlarındaki 

Zülhuleyfe’de geçirdi, ertesi gün yıkandı, Hac ve umre 

için niyet etti, ihrama girdi. Öğle namazını kıldıktan 

sonra yola çıktı. 

Resulullah’ın kafilesinde yaklaşık yüz bin 

Müslüman vardı. Bu kafile Mekke’de kimi haberlere 

göre yüz yirmi dört bini bulmuştu.  

Bir insan ömrü için çok değil, daha 20 yıl önce 

yüz olmayan Müslüman sayısı şimdi yüz yirmi dört bin 
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olmuştu. Bu,  Rabbimizin emirleri doğrultusunda 

hareket etmenin ve Peygamberimize Rabbimiz 

tarafından yapılan lütfün bir neticesiydi. Bu çoğalmayı 

Rabbimizin yardımını dikkate almadan izah etmek o 

gün mümkün değildi, bugün de mümkün değildir. 

Müslümanlar, günümüzde de Rabbimizin 

dilediği gibi çalışırlarsa Rabbimiz onları yardımsız 

bırakmayacak ve onların işlerini kolaylaştırıp sayılarını 

çoğaltacaktır.  

O muazzam insan seli çöl denizinde tekbirler 

eşliğinde dalga dalga ilerleyip Mekke’ye vardı. 

“Allahüekber” ve  “Lebbeyk Allahümme Lebbeyk” 

nidaları Mekke göğünü baştanbaşa sarmış, Mekke bu 

teşrik tekbirleri ile şirkin her tür pisliğinden arınmıştı.  

Peygamberimiz, Hac ayı olan Zilhiccenin 

4’ünde Pazar günü Mekke’ye ulaştı. 9 Zilhicce Cuma 

sabahı güneş doğduktan sonra devesine binip Arafat 

dağına çıktı. O günün öğle vaktinde yaklaşık 124 bin 

Müslümana bir konuşma yaptı. Bir Cuma ve Hac 

Hutbesi olan bu hutbeye Resulullah’ın vefat işaretlerini 

taşıdığı için “Veda Hutbesi” denir.  

İşte Veda Hutbesi!(9 Zilhicce 10H-8 Mart 

632M Cuma)  

 "Hamd Allah'a mahsustur. O'na hamdeder, 

O'ndan yardım isteriz. Allah kimi hidâyet ederse, artık 

onu kimse saptıramaz. Sapıklığa düşürdüğünü de kimse 

hidâyete erdiremez. Şahadet ederim ki; Allah'tan başka 

ilâh yoktur. Tektir, eşi ortağı, dengi ve benzeri yoktur. 

Yine şahadet ederim ki, Muhammed O'nun kulu ve 

Rasûlüdür." 

"Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz! 

Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir 

daha buluşamayacağım.  İnsanlar! Bugünleriniz nasıl 

mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir 
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ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, 

canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle 

mukaddestir, her türlü tecavüzden korunmuştur. 

 O'da sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya 

çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara 

dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu 

vasiyetimi, burada bulunanlar, bulunmayanlara 

ulaştırsın. Olabilir ki, burada bulunan kimse bunları 

daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur. 

Ashabım! Kimin yanında bir emanet varsa, onu 

hemen sahibine versin. Biliniz ki, faizin her çeşidi 

kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. İlk 

kaldırdığım faiz de Abdulmutallib'in oğlu (amcam) 

Abbas'ın faizidir. Lakin anaparanız size aittir. Ne 

zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. 

Ashabım! Dikkat ediniz, cahiliyeden kalma 

bütün adetler kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. 

Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen 

kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası 

Abdulmuttalib'in torunu Iyas bin Rabia'nın kan 

davasıdır. 

Ey insanlar! Muhakkak ki, şeytan şu 

toprağınızda kendisine tapınmaktan tamamen ümidini 

kesmiştir. Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde 

ona uyarsanız, bu da onu memnun edecektir. Dininizi 

korumak için bunlardan da sakınınız.  

Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi 

ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz 

kadınları, Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların 

namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. 

Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin 

üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerindeki 

hakkınızı; yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, 

hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize 
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almamalarıdır. Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz bir 

kimseyi evinize alırlarsa, Allah, size onları yataklarında 

yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa hafifçe dövüp 

sakındırmanıza izin vermiştir. Kadınların da sizin 

üzerinizdeki hakları, meşru örf ve âdete göre yiyecek 

ve giyeceklerini temin etmenizdir. 

Ey mü'minler! Size iki emanet bırakıyorum, 

onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O 

emanetler, Allah'ın kitabı Kur-ân-i Kerim ve 

Peygamberin sünnetidir. 

Mü'minler!  Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi 

belleyiniz! Müslüman Müslüman'ın kardeşidir ve 

böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir 

Müslüman'a kardeşinin kanı da, malı da helal olmaz. 

Fakat malını gönül hoşluğu ile vermişse o başkadır. 

Ey insanlar!  Cenab-ı Hak her hak sahibine 

hakkını vermiştir. Her insanın mirastan hissesini 

ayırmıştır. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur. 

Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden 

kimse için mahrumiyet vardır. 

Ey insanlar!  Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. 

Hepiniz Adem'in çocuklarısınız, Adem ise topraktandır. 

Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap 

üzerine üstünlüğü olmadığı gibi; kırmızı tenlinin siyah 

üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü 

yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan 

korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız 

O'ndan en çok korkanınızdır. Azası kesik siyahî bir 

köle başınıza amir olarak tayin edilse, sizi Allah'ın 

Kitabı ile idare ederse, onu dinleyiniz ve itaat ediniz.  

Kimse kendi suçundan başkası ile suçlanamaz. Baba, 

oğlunun suçu üzerine, oğlu da babasının suçu üzerine 

suçlanamaz. 
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Dikkat ediniz! Şu dört şeyi kesinlikle 

yapmayacaksınız: 

 

-  Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız.  

 

-  Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı, 

haksız yere öldürmeyeceksiniz.  

 

-  Zina etmeyeceksiniz.  

 

-  Hırsızlık yapmayacaksınız. 

 

İnsanlar! Yarın beni sizden soracaklar, ne 

diyeceksiniz? " 

 

Sahabe-i Kiram birden söyle dediler: 

 

"Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz, vazifenizi 

hakkıyla yerine getirdiniz, bize vasiyet ve nasihatte 

bulundunuz, diye şahadet ederiz!" 

 

Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz 

(S.A.V.) şahadet parmağını kaldırdı, sonra da cemaatin 

üzerine çevirip indirdi ve söyle buyurdu: 

 

"Şahit ol yâ Rab! Şahit ol yâ Rab! Şahit ol yâ 

Rab! "  

Güzel Çocuklar! 

Bu metni ezberlemeye çalışalım, çünkü bizi 

ilgilendiren büyük hükümler onda vardır. Bu 

hükümlerin en önemlisi şu sözdedir: 

“Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum, 

onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O 
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emanetler, Allah'ın kitabı Kur-ân-i Kerim ve 

Peygamberin sünnetidir.” 

Güzel Çocuklar! 

Bir insana verilecek en büyük öğüt, onun nasıl 

başarıya ulaşacağıyla ilgili olandır. İşte Resulullahı, 

bunu bize bildiriyor, bize kurtuluşun yolunu 

müjdeliyor, bize şaşkınlık anımızda ne yapacağımızı 

söylüyor ve kendisine uyduğumuz takdirde zararlı 

çıkmamanın garantisini veriyor.  

O Allah’ın elçisi olan Muhammedü’l Emin’dir, 

O’ndan daha doğru sözlü kimse yoktur, O’na uymak 

kurtuluş yolunda olmaktır. Nedir bu kurtuluş yolu 

Kuran ve sünnete sımsıkı sarılmak, yani Kuran ve 

sünnetin hükümlerini yerine getirmek. 

Güzel Çocuklar! 

Müslümanlar, bu öğüde uydukça kazandılar, 

onu unuttukça kaybettiler. Müslümanların zafer günleri 

bu öğüde uydukları günlerdir, yenilgi zamanları bu 

öğüdü unuttukları zamanlardır. 

Siz, zafer mi istersiziniz yenilgi mi? Elbette 

zafer istersiniz! Zaferin yolu ne? 

Kuran ve sünnete sımsıkı sarılmak.  

O halde hep beraber söz verelim: 

Bugünden son günümüze Peygamberimizin 

tavsiyesi doğrultusunda Kuran ve sünnete 

sarılacağımıza ve başkalarının da bu yolu edinmesi için 

çalışacağımıza söz veriyoruz! 

Rabbim, bizi sözünde duranlardan eylesin! 

Amin! 

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin  

Peygamberimiz, 14 Zilhicce Mekke’den ayrılıp 

Medine’ye doğru yola çıktı. 

 



 345 

Usame Ordusu 

Güzel Çocuklar! 

İslam, insanlığa özgürlük getirmiş, köleliği 

aşama aşama toplum gündeminden kaldırmış, böylece 

insanlığı büyük bir ayrımcılıktan kurtarmıştır.  

Gençlik, bir toplumun geleceğidir. Gençleri iyi 

yetişen bir toplum, gelecekte büyük sorunlarını çözer 

ve güçlenir.  

Peygamberimiz, İslam’ın yayılması ve İslam 

devletinin saldırılardan emin olması konusuna son 

anına kadar önem verdi. Vefatına doğru Bizans 

sınırlarına doğru yola çıkmak üzere bir ordu hazırladı, 

sahabenin ileri gelenlerinin içinde bulunduğu o ordunun 

komutanlığına kime getirdi, biliyor musunuz?  Hz. 

Usame(ra)’yi getirdi.  

Hz. Usame(ra), yirmi yaşındaydı ve 

Peygamberimizin azatlı kölesi Hz. Zeyd(ra)’in oğluydu. 

Arap adetlerine göre onun hem genç olması hem de 

azatlı bir kölenin oğlu olması böyle bir ordunun 

komutanlığına getirtilmesi için engeldi.  

Bu karar itiraz edenler oldu, ancak 

Peygamberimiz kararından dönmedi. Böylece İslam’ın 

geleceğinde gençlere büyük bir görev vermiş oldu. Biz 

bugün bu görevin farkında olmak ve o görevi yerine 

getirmek için çalışmak zorundayız.  

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

 

 

Veda Günleri 

 Veda Haccı sırasında “ …Bugün kâfirler, sizin 

dininizden (onu yok etmekten) ümit kesmişlerdir. Artık 

onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün size 

dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve 
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sizin için din olarak İslâm'ı seçtim. Kim, gönülden 

günaha yönelmiş olmamak üzere açlık halinde dara 

düşerse (haram etlerden yiyebilir). Çünkü Allah çok 

bağışlayıcı ve esirgeyicidir. ” (Maide 3) ayeti de 

inmişti. Bu ayet, İslam’ın tamamlandığını ve Resulullah 

için veda günlerinin geldiğini bildiriyordu. 

Peygamberimiz, Mekke’den dönerken yolda 

Uhud şehidlerinin kabirlerini ziyaret etti, onlar için bir 

cenaze namazı kıldı. Hastalanmadan bir gün önce de 

Cennetü’l Baki denen Medine mezarlığını ziyaret etti, 

mezarı orada bulunan Müslümanlar için dua etti.  

Peygamberimiz, Safer ayının 19’unda Çarşamba 

günü hastalandı, hastalığı 13 gün sürdü. Hastalığı 

sırasından kızı Hz. Fâtıma(ra)’nın kulağına bazı sözler 

fısıldadı, Hz. Fâtıma(ra) o sözler karşısında önce ağladı, 

sonra güldü. Fâtıma annemiz, bu durumun nedenini 

daha sonra şöyle açıkladı.  “Kızım, her yıl Ramazan 

ayında Cibril(Cebrail), Kuran-ı Kerim’i benimle bir kez 

mukabele ederdi. Bu yıl iki defa mukabele etti. 

Sanıyorum, ecelim yaklaştı, buyurdu. Bunu duyunca 

ağladım. Sonra elh-i beytinden ilk önce benim 

kendisine ulaşacağımı söyledi. O zaman da güldüm.” 

  İnna Lillah ve İnna İleyhi Raciun 

 Biz Allah’tan geldik ve yine O’na döneceğiz. 

 

Vefat döşeğinde bile namaz 

Güzel Çocuklar! 

Namazsız bir İslam düşünülemez. 

Peygamberimiz,  vefat döşeğindeki hastalığına rağmen 

ilk günlerde Mescid’e gelip Müslümanlara namaz 

kıldırıyordu. Vefatından önceki Perşembe günü yatsı 

vaktinde tekrar Mescide gelip Müslümanlara namaz 

kıldırmak istedi, ancak hastalığı ağırlaşmıştı. Üç sefer 
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evden çıkmak istediyse de hastalığın ağırlığı buna izin 

vermedi. 

Bunun üzerine,  Hz. Ebû Bekir(ra) efendimizi 

Müslümanlara namaz kıldırmak üzere görevlendirdi. 

Vefatından önceki 17 namazı Hz. Ebû Bekir(ra) 

efendimiz, onun yerine Müslümanlara kıldırdı.  

Vefat edeceği günün, 1 Rebiülevvel 

Pazartesinin sabahında biraz kendine geldi. Sabah 

namazında Mescid’e gitti. Müslümanlar, Hz. Ebû 

Bekir(ra)’in imamlığında namaz kılıyorlardı. Hz. Ebû 

Bekir(ra) efendimiz, yerini ona bırakmak istedi, 

Müslümanlar da Resulullahı görmenin heyecanıyla 

neredeyse namazlarını bozuyorlardı. Ancak Resulullah 

mübarek eliyle işaret ederek onların namazı 

sürdürmelerini istedi ve tekrar odasına döndü. Bu 

Müslümanların toplu halde, Peygamberimizi son 

görüşleri oldu.  

O gün öğleye doğru durumu tekrar ağırlaştı, Hz. 

Fâtıma(ra) annemiz başucunda “Vay babamın 

izdırabına!” diyerek ağlıyordu. Peygamberimiz  

“Üzülme kızım, bugünden sonra baban, hiç ızdırap 

çekmeyecek” diyerek hem onu teselli etti hem de 

vefatının kesinleştiğini bildirdi.  

Vakit öğlenden sonraydı, acılarından hiç şikâyet 

etmiyordu, ara sıra yanındaki su kabına elini daldırıp 

alnını ıslatıyordu ve bir ara şu duayı etti: 

“Lailahe illallah. Ölümün de şiddeti var. 

Allah’ım, ölüm sıkıntılarına dayanmak için bana 

yardım et! Beni bağışla! Bana merhamet et!” 

Sonra elini kaldırdı ve üç defa “ 

Allah’ım beni en yüce dosta ulaştır!” dedi. 

Ardından eli düştü, başı Hz. Aişe(ra) annemizin 

kucağındaydı. Hz. Aişe(ra) annemiz, onun başını 

şefkatle yastığa koydu. Vakit tamamdı. Son 
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Peygamber, 1 Rabiülevvel Pazartesi günü öğleden 

sonra, Hz. Aişe(ra) annemizin odasında arkasında 

Kuran ve sünneti bırakarak bedenen aramızdan ayrıldı. 

İnna Lillah ve İnna İleyhi Raciun 

 Biz Allah’tan geldik ve yine O’na döneceğiz. 

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin  

Peygamberimizin vefatının sahabeler 

üzerindeki tesiri 

Güzel Çocuklar! 

Sahabeler de birer insandı ve dünyada en çok 

değer verdikleri insan aralarından ayrılmıştı. Bunun 

onlar üzerinde etkili olmaması mümkün değildi. Her 

biri bu etkiyi kendi ruh haline göre hissetti.   

Usame ordusu, ordunun konakladığı yerden 

döndü, sancak Resulullah’ın kapısının önüne dikildi.  

Müminler üzgün ve şaşkın, münafıklar gizli bir 

sevinç içindeydi. Aralarından bazıları hoş 

karşılanmayacak sözler söylemişlerdi. Bunun üzerine 

Hz. Ömer(ra) efendimiz, bir insan olarak öfke hali 

içinde: 

-Kim Muhammed öldü derse boynunu vururum, 

diyordu. 

Hz. Ebû Bekir(ra) efendimiz ise sakindi. Haberi 

alır almaz kızı Hz. Aişe(ra)’nin odasına girdi. 

Resulullah (S. A. S.)’ın yüzündeki örtüyü kaldırdı, iki 

gözünün arasını hürmetle öpüp ağladı.  

-Anam, babam sana feda olsun. Allah’ın sana 

takdir ettiği ölüm geçidini geçtin. Fakat Allah sana 

ikinci bir ölüm tattırmayacaktır, dedi.  

Ardından Mescide gidip minbere çıktı, halk 

onun etrafında toplandı ve şu sözleri söyledi: 

-Sizden her kim Muhammed (S. A. S. ) 

tapıyorsa iyi bilsin ki Muhammed (S. A. S. ) öldü. Her 
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kim Allah’a kulluk ediyorsa iyi bilsin ki Allah bâkidir, 

asla ölmez” dedi. Sonra şu ayetleri okudu: 

“Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan 

önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür 

veya öldürülürse gerisin geriye (eski dininize) mi 

döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse, Allah’a 

hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri 

mükâfatlandıracaktır. (Al-i İmran 144)” 

“Ey Muhammed, şüphesiz sen de öleceksin, 

onlar (müşrikler) de ölecek. (Zümer 30) 

Kuran kalplere şifadır, bu ayetler müminleri 

sakinleştirdi, onların daha gerçekçi düşünmelerini 

sağladı. 

Peygamberimiz bir insandı, her insan gibi 

ölümü tadacaktı. Ancak ona inen Kuran ve onun 

sünneti kıyamete kadar yaşayacaktır. 

İnna Lillah ve İnna İleyhi Raciun 

 Biz Allah’tan geldik ve yine O’na döneceğiz. 

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin  

Peygamberimizin Mirası 

Güzel Çocuklar! 

Peygamberimiz, Medine günleriyle birlikte aynı 

zamanda bir devlet başkanıydı. Siz daha bu yaşta devlet 

başkanlarının köşklerde, saraylarda kaldığını 

duymuşsunuzdur.  

Ama Peygamberimiz, onlar gibi değildi, onun 

ne köşkü ne sarayı vardı, hanımları kerpiçten yapılma 

evlerde kalıyorlardı. O evler, oldukça sade ve sadece 

ihtiyaca göre döşenmişti.  

Peygamberimiz, evde para biriktirmez, eline 

geçen paradan ihtiyaç fazlasını fakirlere dağıtırdı. 

Vefatı sırasında da elinde bulunan bir miktar parayı 
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fakirlere dağıtmış, böylece bir para mirası 

bırakmamıştı.  

Mallarını da hanımları arasında mirastaki 

haklarına göre paylaştırmış, geriye kalanı fakirlere 

verdirmişti.  

O her yönüyle en büyük insandı. 

Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin  

Halifelik Seçimi 

Güzel Çocuklar! 

Müslümanlar, başıboş bir topluluk değildir, 

kardeşlik hukuku doğrultusunda bir bağ içindedirler. 

Peygamberimiz, vefatından sonra 

Müslümanların bir başkana ihtiyacı vardı: 

Müslümanların başkanı,  aralarındaki bağı koruyacak, 

onları bir arada tutacak, onların kendi aralarında 

anlaşmazlığa düşmelerini engelleyecek, güçlerini 

teşkilatlandıracak, düşmana karşı harekete geçirecekti. 

Bir saat bile başkansız kalmak Allah’ın emrine aykırı 

ve tehlikeliydi.   

Bu iş o kadar önemliydi ki daha Resulullah’ın 

mübarek naaşı mezara konmadan halledilmeliydi.  

Sahabeler, kendi aralarındaki, İslam’da 

“istişare” dediğimiz tartışma ve danışmadan sora Hz. 

Ebû Bekir(ra) efendimiz üzerinde anlaştılar.  

Yeni başkana “görevi sonra devralan” 

anlamında “halife”, halife çevresinde oluşan kuruma da 

halifelik dendi. 

Böylece İslam’ın ilk halifesi Hz. Ebû Bekir(ra) 

efendimiz oldu. Peygamberimizin “defin işlemi” 

dediğimiz mübarek mezarlarına konma işini de o 

yönetti. Defin işi bittikten sonra ilk iş olarak Hz. 

Usame’nin ordusunu yolcu etti. İtirazlar yine yapıldı. 

Usame genç dendi ama Hz. Ebû Bekir efendimizi 
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Peygamberimizin başlattığı bir işi asla iptal etmeye 

yanaşmadı.  

Allah ondan ve Peygamberimizi hakkıyla temsil 

eden bütün mümin idarecilerden razı olsun. 

 Allāhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 

Muhammedin 

Uygulama 1 

 Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri 

uygun bir şekilde doldurunuz.  

1. Veda Haccı, Hicret’in ---------------yılında 

gerçekleşmiştir. 

2. Veda Hutbesi’ndeki “Ashabım kimin 

yanında bir emanet varsa onu sahibine 

versin!” ifadesi İslam’ın ------------------

verdiği önemi göstermektedir. 

3. Peygamberimizin vefatı sırasında hayatta 

olan tek çocuğu Hz. -------------‘dır. 

4. Peygamberimiz, son hastalığında 

Müslümanlara namaz kıldırmak üzere Hz. --

-------------efendimizi görevlendirmiştir. 

5. Peygamberimiz, dünyadaki son anlarını 

geçirdiği yere, ------------------annemizin 

odasına defnedilmiştir. 

 

Uygulama 2 

Aşağıdaki soruları karşılarına “Evet” veya 

“Hayır” diye yazarak cevaplayınız. 

1.Veda Hutbesi, Peygamberimizin verdiği son 

hutbe midir? 

2.Peygamberimiz, Veda Hutbesi’nde “Ashabım!  

Muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız.”diyerek 

sahabelerine ölümün yok olmak anlamına 

gelmediğini mi hatırlatmıştır? 
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3. Peygamberimiz, ardında büyük bir dünya 

malı bırakmış mıdır? 

4. Peygamberimizin makberi, Cennetü’l Baki 

denen Medine mezarlığında mıdır? 

5. Peygamberimiz, 1 Rebiülevvel 11 Hicri yılı 

(27 Mayıs 622 Miladi) Pazartesi günü mü 

dünyamızdan ayrılmıştır? 

 

Uygulama 3 

1. Peygamberimiz, Veda Hutbesi’nin başında 

“Belki bu yıldan sonra burada bir daha 

buluşmayacağım” diyerek aşağıdakilerden 

hangisini haber vermiştir? 

A)Vefatının yaklaştığını 

B)İslam’ın dünya hâkim olacağını 

C)Müslümanlara duyduğu sevgiyi 

D)Mekke’nin başkent yapılmayacağını 

2. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ebû Bekir(ra) 

efendimizin Peygamberimizin ilk halifesi 

olmasının nedenlerinden değildir? 

A)İlk Müslümanlardan biri olması 

B)Peygamberimizin yakın arkadaşı olması 

C)Hz. Aişe(ra) annemizin babası olması 

D) Peygamberimizin namaz için onu 

görevlendirmesi 

3. Peygamberimizin arkasında büyük bir mal 

varlığı bırakmaması aşağıdakilerden 

hangisinden kaynaklanmaktadır? 

A) İhtiyaç fazlası parasını yoksullara dağıtması 

B) Zekât ve sadaka kabul etmemesi 

C) Sürekli savaş hâlinin mal toplamasını 

engellemesi 

D) Medine’nin koşullarının para biriktirmeye 

uygun olmaması 
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4. “Kim Muhammed öldü derse, boynunu 

vururum” diyerek Peygamberimizin vefatı 

karşısında aşırı bir üzüntünün neden olduğu 

şaşkınlık halini yaşayan sahabe hangisidir? 

A)Hz. Ebû Bekir(ra) 

B) Hz. Ömer (ra) 

C)Hz. Osman(ra) 

D) Hz. Ali(ra) 

5. Peygamberimizin Müslümanlara bıraktığı en 

büyük iki emanet aşağıdakilerden hangisinde 

verilmiştir? 

A) Kur’an ve Sünnet 

B)Mekke ve Medine 

C)Namaz ve zekât 

D) Kâbe ve Mescid-i Nebevi 
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