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Güzel Çocuklar!
Bir zamanlar, annenizin kucağında süt emen bir bebek-

tiniz; konuşmayı, yürümeyi bilmiyordunuz. Etrafı meraklı 
gözlerle izliyor, gördüklerinizi anlatamıyordunuz. Sonra bü-
yüdünüz; oturdunuz, konuştunuz, yürüdünüz... Oyuncakla-
rınız 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!

O günlerin haritası
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— Birbirinizi sevin, birbirinizi sevindirin!
— Sevimliliğinizi yok edecek sözler söylemeyin, kötü 

davranışlarda bulunmayın, diyorlar.
Merak ettiniz mi güzel çocuklar? Bunları onlara kim öğ-

retti? Biliyorum, bir ağızdan “Onların anne- babası!” diye-
ceksiniz. 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 ya-
kınlarına dua ederler. Biz bu duaya “salâvat” diyoruz. Bu 
güzel adı anmışken hemen salâvatımızı getirelim:

Allahüme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed… 

Güzel Çocuklar!
Bizim öncümüz, öncülerin en iyisidir, çocukların ve iyi 

olan büyüklerin dostudur. Bütün hayatını insanların doğru-
yu, güzeli öğrenmelerine adamıştır. Bilmem hiç merak etti-
niz mi, bizim öncümüz, (Bu arada unutmadan söyleyelim, 
biz büyük öncümüze Peygamberimiz deriz. Bundan sonra 
hep böyle söyleyeceğiz) bizim Peygamberimiz nerede 
doğmuş, ne zaman doğmuş, nasıl büyümüş, ne yemiş, ne 
içmiş, neler yapmış?

Gelin, sizinle Peygamberimizin hayatına doğru bir yol-
culuğa çıkalım. Yolculuğumuz, uzun ama yararlı olacak. Bu 
yolculuk sırasında dinlenmek mi istiyorsunuz, haber verin 
dinlenelim; uyumak mı istiyorsunuz, izin isteyin, uyumanı-
za izin verelim. Ama sakın bu yolculukta bizden ayrılmayın, 
tek başınıza kalmayın.

Bir daha “Allahüme salli ala Muhammed ve ala âli Mu-
hammed” diyerek yolculuğumuza başlayalım.  
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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-babanı-

za sorunuz.
4. Çevrenizde adı İbrahim, İsmail veya Hacer olanlar 

varsa onlara niçin o adın verildiğini araştırınız, Hz. İbrahim 
(as)’in kıssasını öğreniniz.

5.Yakınlarınıza, Kurban Bayramı’nda neden kurban kes-
tiklerini sorunuz. 

MEKKE           

Güzel Çocuklar!
Peygamberimiz, Mekke’de doğmuştur. Peki, Mekke 

nerededir? Kimin tarafından kurulmuştur? Orada neler var-
dır?

Mekke, Arabistan Yarımadasında, çöl ortasında bir şe-
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hirdir. 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. Ora-
da 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 nere-
ye gidiyorsun? Biz, bu vadide kimsesiz ne yaparız? dedi.

Hz. İbrahim(as) hiçbir cevap vermeden yoluna devam 
etti. Hz. Hacer: 

— 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 kim-

seye yanlış bir şey emretmeyeceğini biliyordu. O, Allah’ın 
emrettiklerinin yararlı; yasakladıklarının zararlı olduğun-
dan emindi. 

Hz. Hacer, Allah’a bağlılığını bir kez daha şu sözlerle dile 
getirdi:

— Öyle ise Allah bize yeter. O, bizi korur, sahipsiz bırak-
maz. 

Hz. İbrahim(as), onlardan epey uzaklaştıktan sonra yü-
zünü 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 içi-
niz 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, son-
ra dönüp Merve Tepesi’ne gitti. O tepelerin ardında birileri-
ni 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 top-
rakla çevirdi, su durdu. Hz. Hacer ve çocuğu sudan doya-
sıya içtiler.

Melek, Hz. Hacer’e:
— Sakın, burada yok oluruz, diye korkmayınız! İşte 

burası Allahın Evi’nin yeridir. O evi şu çocuk ve babası ya-
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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. Emi-
nim, 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, babayla çocuğu Kabe’yi nasıl inşa etmişler?
Hz. İbrahim (as) zaman zaman Filistin’den Mekke’ye 

geliyor, orada bıraktığı ailesiyle görüşüyordu. 
Bu gelişlerin birinde Hz. İsmail (as)’le, Zemzem 

Kuyusu’nun 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.

pacaklar. Hz. İbrahim (as), Allah’ın emrini yerini getirmişti. 
Hz. Hacer, Allah’a güvenmişti. Allah ikisini de pişman et-
medi; kuşkusuz ki O, kendisine güvenen kimseyi pişman 
etmez. 

Mekke’nin Kuruluşu
Bir gün Mekke’nin yakınlarından geçen bir kervandaki 

insanlar, Mekke vadisinin üzerinde kuşların uçuştuğunu 
görünce, 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 ken-
di 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 emretmişse onda 
mutlaka iyilik vardır. Biz de Hz. İbrahim (as) gibi O’na gü-
venelim, 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?
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed
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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 çıkmışlar-
dır. 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?
— Kâ’be. Onlar, Kâ’be’yi ziyarete giderler. Bu güzel zi-

yaret, Hz. Âdem (as) babamız zamanında başlamış; sonra 
unutulmuş. O halde onu yeniden insanlara kim öğretti? 
Hemen öğrenelim:

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 bi-

lensin!

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

getirir.
Vahiy, Rabbimizin peygamberler aracılığıyla bize gön-

derdiği haberlerdir, emirlerdir, yasaklardır. 
Neye inanacağımızı, neye inanmayacağımızı, ne yap-

mamız 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 
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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 müj-
delediler. 

Haydi, o güzel müjde için birlikte söyleyelim:
Allâhümme salli âlâ Muhammedin ve âlâ âli Muhammed

Uygulama 1
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri örnekte oldu-

ğu 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 civarından 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” ya-

zarak cevaplayınız.

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

Bir gün Cebrail (as), Hz. İbrahim (as)’e gelip Hac yap-
mayı 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. Soyu-
muzdan da yalnız Sana uyan bir ümmet meydana ge-
tir… Rabbimiz! Sen tevbe edenlerin tevbesini reddetme-
yip kabul edersin, günahkâr olanlara merhamet edersin. 
Ey Rabbimiz!  Soyumuzdan meydana getireceğin Müs-
lüman ümmete kendi içlerinden bir peygamber gönder 
ki onlara Sen’in ayetlerini öğretsin; onları günahlardan 
temizlesin! Ey Rabbimiz! Sen, kuşkusuz güçlüsün ve hik-
met 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 gön-
der… diyerek. 

Demek ki Peygamberimiz, Hz. İbrahim (as)’in soyun-
dan gelecek, onun torunları arasından çıkacak. Ancak 
biz, Peygamberimizin soyuyla ilgili bilgileri almadan önce 
öğrendiklerimizi tekrarlayalım. Sonra salâvatımızı da unut-
mayalım.

Kâbe’yi ilk inşa eden Hz. Âdem (as); Kâbe’yi ikinci kez 
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tamamladıklarında aşağıdaki dualardan hangisini yapmış-
lardır?

 A) Rabbim, bunu bizden kabul et!
 B) Rabbim, anne babamızı affet!
 C) Rabbim, mal ve mülkümüzü artır!   
 D) Rabbim, dostlarımızı artır, düşmanlarımızı azalt!

5. “Soyumdan bir kısmını ekin bitmez bir vadide Sen’in 
her tür saldırıyı yasakladığın evinin yanına bıraktım.” sö-
zünde “ekin bitmez vadi” olarak geçen yerde bugün aşağı-
daki şehirlerden hangisi vardır?

 A) Mekke B) Kudüs
 C) Urfa D) Medine 
 

İsmail(as) midir? (          )

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 Mer-
ve tepeleri arasında mı hızlıca yürümüştür? (          )

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 iba-
detini 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 
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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 civa-

rında güçlü bir kabile hâline geldi. Bu kabile zamanla Ku-
reyş adını aldı. Kureyş kabilesi de kendi içinde kollara ay-
rıldı. Peygamberimiz, bu kolların en saygı değeri olan 
Haşimoğulları’ndandır. Haşimoğulları’na kısaca Haşimiler 
denir. 

Şimdi beraber tekrarlayalım:
Peygamberimiz,
Arabî’dir (Arap soyundandır)
Kureyşi’dir.
Haşimi’dir.
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muham-

med 
Peygamberimizin yirmi bir atası bilinmektedir. Bunların 

adını öğrenelim:
Abdullah, Abdülmuttalib,
Haşim, Abdimenaf, Kusay
Kilab, Mürre, Ka’b, Luey
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de 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 Abdülmut-
talib! Uyan ve Zemzem Kuyusu’nu kaz!” diyordu. Abdül-
muttalib şaşkınlık içinde “Zemzem de ne, kuyu nerede?” 
diye sordu. Ses cevap verdi: “Zemzem, hiç azalmayan, 
açlığı ve susuzluğu gideren, hastalığı iyileştiren bir sudur.”

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 kolay-
laşmıştı, yük hafiflemişti. Yerden su fışkırıyordu. Su fışkır-

Galib, Fihr, Malik, Nadr
Kinane, Hüzeyme, Müdrike 
İlyas, Mudar, Nezar, Maad, Adnan.
Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib, yetim büyü-

müş; 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 civarın-
daki kuyulardan tek oğlu Haris’le birlikte Hac dönemi bo-
yunca su taşımak zorunda kalıyordu. 

Güzel Çocuklar!
Size zor bir görev verildiği zaman önünüzde iki yol 

vardır:
Birincisi, “Bu görev çok zor.” deyip hiçbir şey yapma-

mak; ya da 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. 

Rabbimiz, elinden geleni yapıp sonra Kendisine yalva-
ran herkesin duasını kabul ettiği gibi onun da duasını ka-
bul etti.    

Bilmem, dikkatinizi çekti mi? Abdülmuttalib’in suyu 
Mekke’nin çevresinden getirdiğini söyledik; oysa bir önceki 
bölümde Zemzem Kuyusu’nun Mekke’de olduğunu söyle-
miştik. 

Güzel Çocuklar!
İnsanlar arasında Allah’ın bize sunduğu kaynaklara za-

rar verenler, ırmaklarımızı kirletenler, ormanlarımızı yakan-
lar, bugün var olduğu gibi o gün de vardı. Mekke’de kabi-
leler arasında sık sık savaşlar olurdu. Bu savaşlardan birin-
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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 koy-
du. Halk korku içinde ve çaresizdi. Kimse Ebrehe’ye gidip 
sürüleri ondan istemeye cesaret edemiyordu. Peygamberi-
mizin dedesi Abdülmuttalib’in de develerine el konulmuş-
tu. Bu nedenle Abdülmuttalib, Ebrehe’nin karşısına çıktı ve 
ondan develerini istedi. Ebrehe ona, “Ben sizin Kâbe’nizi 
yıkmaya geldim, siz ise benden develeri istiyorsunuz.” de-
yince Abdülmuttalib “Ben develerimin sahibiyim, bu ne-
denle 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 ko-
laylıkla yıkarım, diyordu. Ama kendisine benzeyen bütün 
zalimler gibi onun da unuttuğu bir güç vardı: Rabbimizin 
sonsuz gücü. Nuh Tufanı’nı koparan güç, Nemrut’un sara-
yını yıkan, Firavun’u Kızıldeniz’de boğan güç…

Abdülmuttalib, Hz. İbrahim(as)’in, Hz. İsmail(as)’in to-
runuydu. Hz. Muhammed Mustafa (S.A.S.)’in dedesi ola-
caktı. O, asla yalan söylemezdi. Rabbimiz, asla onu yalan-
cı çıkarmazdı. Kâbe korunacak ve Ebrehe, Nemrut gibi Fi-
ravun gibi yok olacaktı. 

Güzel Çocuklar!
Bütün kâinat (evren) Rabbimizin emrindedir. O isterse 

kâinatın herhangi bir parçası asker olup bir ordu gibi za-
limlerin hakkından gelebilir. Nuh (as)’ın kavmine ve 
Firavun’a karşı su, Nemrut’a karşı karıncalar Allah’ın ordu-
su görevini üstlenmiştir. Ebrehe’ye karşı görev alan ordu 
ise Rabbimizin Fil Süresi’nde bize haber verdiği gibi “Eba-

dıkça Abdülmuttalib’in tekbir sesi daha da yükseliyordu. 
Önce çevredekiler, sonra bütün Mekke halkı onun başına 
toplanmıştı. İnsanlar, Zemzem’den içiyor ve “Biz böyle gü-
zel 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 yok-
tu. 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 varlı-
ğıydı. Onun hayatını sürdürmesi için Allah’a yüz deve kur-
ban etmişti. 

Fil Vakası (Miladi 571) 
Güzel Çocuklar!
Kur’an-ı Kerim’de Fil Süresi vardır, o süre adını Fil 

Vakası’ndan almaktadır, Fil Vakası da nedir diyecekseniz, 
şimdi öğrenelim!

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 yık-
maya yemin etmişti. Eğitilmiş fillerin sırtında yol alan bir 
orduyla 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. 
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bil” denen küçücük kuşlardan oluşuyordu. Allah’ın bu her 
emrine hazır yaratıklar gagaları ve ayaklarıyla taşıdıkları 
küçücük taşları, Ebrehe’nin askerlerinin üzerine yağdırdı-
lar. Taşların değdiği her asker feci bir şekilde ölüyordu. 

Ebrehe de yağan taşlardan kurtulamadı. Daha önce 
duymadığı, görmediği bu ilahi ordunun korkusundan 
Yemen’e doğru kaçtı; ancak çok geçmeden öldü. Kısa za-
manda Ebrehe’nin ölüm haberi bütün Arabistan’a yayıldı.

Bu olay, başta Mekke halkı olmak üzere Arabistan hal-
kını ilahi gücü yeniden hatırlattı, onların Allah’a olan inan-
cının pekişmesini sağladı. Ancak onlar hâlâ putperestti. Bu 
kötü hâlden kurtulmaları ancak bir peygamberin rehberli-
ğiyle mümkündü.  

Güzel Çocuklar!
Sıkıntımız ne kadar büyük olursa olsun, canımız ne ka-

dar sıkkın olursa olsun Rabbimizden umudumuzu kesme-
yelim. O, isterse fil sahibi Ebrehe’leri küçücük kuşların sal-
dırısıyla 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 Kuyusu’nu yeniden kim buldu?
— Abdülmuttalib.
Ebrehe kimdir?
— Kâbe’yi yıkmak isteyen zalim Yemen valisidir. 
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Abdullah, ev bark kuracaktı; doğacak çocuklarının ver-
diği sevinçle halka yemekler yedirecekti. Ama Rabbimiz 
öyle istemedi, Sevgili Peygamberi’nin yetim doğmasını is-
tedi. Abdullah 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 döndü. Âmine en-
dişeliydi, 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 getir-
mek üzere Medine’ye gönderdi. Haris, endişeyle umut ara-
sında Medine’ye vardı. Ancak Abdullah’ı göremedi. Abdul-
lah vefat etmiş ve gömülmüştü, yapılacak bir şey yoktu. 

Haris, Abdullah’ın vefat haberiyle Mekke’ye döndü. 
Haberi, babasına ve Amine’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 Peygamberi-
mizin doğumuna iki ay kalmıştı. 

Öğrendiklerimizi tekrarlayalım:
Peygamberimizin babası Abdullah, Peygamberimizin 

annesi Amine’yle evlendikten yaklaşık bir yıl sonra ticaret 
amacıyla gittiği Şam’dan dönerken Medine’de dayılarının 
evinde 

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 ola-
cak kadar temiz, zeki ve saygıdeğer olmalıydı. O, büyük 
bir görev üstlenecekti. Bu görev, Beni Zühre kabilesinin 
başkanı Vehb’in kızı Amine’ye düştü. 

Âmine, Mekke’nin en temiz, en olgun kızıydı. Abdullah’la 
evleneceği duyulduğunda Mekke halkı: “Abdullah, en iyisi-
ne layıktı; Allah, ona en iyisini nasip etti.” dedi. 

Abdullah’ın Vefatı 
Güzel Çocuklar!
Bugün Şam Suriye’nin başkentidir. Ancak eskiden bü-

tün Suriye ve çevresine Şam denirdi. Uzak bir yerden o 
bölgenin herhangi bir yerine giden kişi ben Şam’a gidiyo-
rum, diyordu. Bugün Almanya’nın herhangi bir şehrine 
giden birinin ben Almanya’ya gidiyorum, demesi gibi. 

Mekke, halkı ticaretle uğraşıyordu. Mekke’den yola çı-
kıp Medine’ye, oradan da bugünkü Suriye ve çevresine 
ticaret yolculukları yaparlardı. Onların ticaret amacıyla 
yolculuk yapmak üzere kurduğu topluluğa “ticaret kerva-
nı” denirdi. 

Abdullah evlendikten kısa bir süre sonra evinin ihtiyaç-
larını karşılamak üzere bir ticaret kervanına katıldı; Şam’a 
gitti. Orada kendisi ve gencecik Âmine için çeşit çeşit eşya-
lar alıp kervanla birlikte Mekke’ye doğru hareket etti. 
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dım diliyordu. Onlar “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 hü-
kümlerinden habersizdi, Allah’a karşı cahilce bir isyan için-
deydi. 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 şehir-
lere de sahipti. Arabistan yarımadasının kuzeybatısı ve ba-
tısı Bizans’ın yönetimindeydi. Sasaniler ise İran’ın dışında 
Arap yarımadasının doğusunu güneyini ve kuzeydoğusunu 
ellerinde bulunduruyorlardı. Bizanslılar, Hıristiyan’dı; Sasa-
niler ise ateşe tapıyordu. Ateşe tapanlara Mecusi denir. 
Bugün dünyada bu dine mensup çok az kişi vardır. 

Dünyada bir de Yahudiler vardı, onlar da Arabistan yarı-
madasının 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 ina-
nıyorlardı. Fakat her iki kitabı da işlerine geldiği gibi değiş-
tirmişlerdi. 

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 ezili-

25 yaşında vefat etmiştir. 
İnna lillah ve inna ileyhi raciun
Biz Allah’tan geldik ve yine Allah’a döneceğiz.
Salâvatımızı unutmayalım!
Allahümme salli alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed  

Peygamberimizin      
Doğumundan Önce Dünya 
Güzel Çocuklar!
Peygamberimizin doğduğu yıl Mekke halkı putlara tapı-

yordu. Hemen soracaksınız: “Put da ne?”
“Put”, insanların ibadet etmek üzere yaptıkları heykel-

dir. Putlardan bazıları bir insan heykeliyken, bazıları garip 
yaratıklara benziyordu. Neye benzerse 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 yar-
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2.  Peygamberimizin babası Abdullah, kabileler arasın-
daki 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 ne-

deni aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Kâbe’yi yıkıp halkı kendi kilisesine yönlendirmek
 B) Mekke halkını esir almak
 C) Mekke’deki putları yıkmak
 D) Mekke halkını Hıristiyanlaştırmak
 
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 yay-

gın olan din aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Hıristiyanlık B) Mecusilik
 C) Haniflik D) Putperestlik
 
4. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip’in 

yor, yoksullara yardım edilmiyor, yollarda soygunlar yapı-
lıyor, yolcuların değerli eşyalarına el konuluyordu. 

İnsanlar, kendilerini bu durumdan kurtaracak birini bek-
liyorlardı. Sıradan kişiler: “Bizi kurtaracak biri yok mu?” 
diye seslenirken Allah’a ve O’nun indirdiği kitaplara ina-
nan bilgeler: “Sabredin, son Peygamber gelmek üzeredir!” 
diyorlardı. 

Uygulama 1
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yeri uygun bir şekil-

de doldurunuz.

1. Peygamberimizin mensubu olduğu ----------- kabilesi, 
Peygamberlerin atası ---------‘in soyundandır.

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

3. Peygamberimizin babası Abdullah Şam’dan döner-
ken -------- vefat etmiştir.

4. Peygamberimizin doğduğu dönemde dünyanın iki 
süper gücü -------- ve --------- imparatorlukları idi.

5. Peygamberimizin annesi Âmine, ------------ kabilesin-
dendi.

Uygulama 2
Aşağıdaki soruları karşılarına “Evet” veya “Hayır” yaza-

rak cevaplayınız.

1. Fil Vakası, Mekke halkını inanç yönünden olumlu mu 
etkilemiştir? (          )
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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 du-

rumda olduğunu ve doğumunuzu nasıl karşıladığını araştı-
rınız.

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 can-
lıydı. Yerde ağaçlar, kuşlar, hatta taşlar ve toprak sanki bir 
şenliğe hazırlanıyordu. 

Dünyanın değişik yerlerinde bilgeler, “İşte böyle bir ge-
cede doğacak!” diyorlardı. Âmine annemiz evinde; Abdül-
muttalib, Kâbe’de duadaydı. 

Bir çocuk bekleniyordu; çocukların en güzeli, en hayırlı-
sı. Güçsüzlerin, kimsesizlerin umudu, zalimlerin korkusu…

Yıldızlar şenliklerinde, ay yolculuğundayken sabah 
vakti yaklaşıyordu. Âmine annemizin evi 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 onla-
ra Sen’in ayetlerini okusun, kitabını, hikmetini öğretsin, 

Ebrehe’den Kâbe ile ilgili bir istekte bulunmamasının ne-
deni 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 ol-

duğuna inanmaması

5. Aşağıdakilerden hangisi Bizans İmparatorluğuna bağ-
lı bir şehir değildi? 

 A) Antakya B) Şam
 C) İstanbul D) Sana
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20 Nisan 571 Pazartesiydi.
Zalimler şaşkındı; bir habere göre “Kisra” denen İran 

Kralının sarayının on dört direği (sütun) yıkılmış, Mecusi 
denen ateşperestlerin (ateşe tapanların) 1000 yıldır sönme-
yen 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! Ata-
larımızda böyle bir isim yok, neden bu ismi seçtin?” 

Abdülmuttalib: “Yer ve göklerin övdüğü kişidir, onun 
için bu ismi verdim.” diye cevap vermişti bu soruya. Pey-
gamberimize ayrıca Ahmed, Mahmud ve Mustafa isimleri 
verildi.

Güzel Çocuklar!
“Ahmed ve Mahmud” adları da “Muhammed (S. A. 

S.)” adı gibi “övülmüş kişi” anlamına gelir. “Mustafa” ise 
“seçilmiş, başkalarından farklı bir görev verilmiş, arınmış 
kişi” anlamlarına gelir.

Güzel Çocuklar!
Peygamberimizin doğduğu gün İslam dünyasının pek 

çok yerinde Mevlid Kandili olarak kutlanır. Peygamberimi-
zin 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. 

Allahüme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed 
   
Güzel Çocuklar!
İnsanlar, bir müjde aldıklarında değişik tepkiler gösterir-

ler. Kimileri bir çığlık atar, kimileri alkışlar, kimileri eşyalara 

onları günahlardan temizlesin! Ey Rabbimiz! Sen kuşku-
suz güçlüsün ve hikmet sahibisin!” duasıyla birleşiyor, 
Mekke göklerinde, Âmine annemizin evinde bir ışığa dö-
nüşüyordu. 

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: “Müj-
deler olsun! Muhammed doğdu! Müjdeler olsun! Muham-
med doğdu! Müjdeler olsun! Muhammed doğdu!”

Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed  
Allahümme salli Ala Muhammed ve ala âli Muhammed  
Allahümme salli Ala Muhammed ve ala âli Muhammed 
Geceyi uyanık geçiren mümin bilgeler sevinçliydi, şey-

tan ve onun dostları yastaydı. 
Âmine annemiz ve yaşlı Abdülmuttalib şükürdeydi. 
Fil yılı, Rabiülevvel ayının 12’siydi, miladi takvime göre 
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daha sağlıklı büyüsünler ve Arapçayı daha güzel öğren-
sinler diye Badiye’den gelen ve ücret karşılığında sütan-
nelik yapan kadınlara verirlerdi. Bu kadınlar yılın belirli 
dönemlerinde Mekke’ye gelir kendileri için emzirecek ço-
cuk bulurlardı. Özellikle zengin ailelerin çocuklarını tercih 
ederlerdi. 

Peygamberimizin doğduğu yıl da Badiye’den bir grup 
kadın sütannelik için Mekke’ye doğru yola çıktı. Kadınlar, 
zengin ailelerin çocuklarını kapmak için birbirleriyle yarışı-
yorlardı. Ancak aralarında Halime adında bir 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, Pey-
gamberimizi 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 ço-
cuk olarak yalnız Muhammed (S. A. S.) kalmıştı; yetimdi, 
annesinin sütü azdı, Süveybe adında bir köle kadının (ca-
riyenin) sütünü emiyordu. Süveybe iyi bir kadındı; ama 
Muhammed(S. A. S.), Badiye’ye gönderilmeliydi. Daha 
temiz bir hava, daha berrak bir su ve daha iyi bir dil öğ-
renmek 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 halde işlerimiz istediğimiz gibi gitmediğinde 

zarar verir, kimileri silah patlatır. Peygamberimizin dedesi, 
doğum müjdesini aldığında bunlardan hiç birini yapmadı. 

Abdülmuttalib, Peygamberimizin doğum haberini aldı-
ğında önce ellerini kaldırıp Allah’a şükretti, sonra kendi 
yakınlarına ve Mekke halkına bir ziyafet verdi. Doğum ha-
berinden duyduğu sevinci onlarla paylaştı. 

Öğrendiklerimizi tekrarlayalım mı?
Peygamberimiz Fil yılının Rabiülevvel ayının 12’sinde, 

bildiğimiz takvime göre ise 20 Nisan 571 Pazartesi günün-
de Mekke’de doğmuştur. 

Allahüme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed

Peygamberimiz Sütannede
Güzel Çocuklar!
Belki yaylalara gitmişsiniz veya gidenleri duymuşsunuz-

dur. Yaylaların havası temiz, suyu berraktır. İnsanlar, şe-
hirlerin kirli havasından bıktıklarında yaylalara gider, ora-
larda o temiz havadan, o berrak sudan yararlanırlar. 

Mekke’nin etrafında da yaylalar vardı; onlara Badiye 
denirdi. Mekke halkı çocukları doğduktan bir süre sonra 
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Ancak Mekke’de bulaşıcı bir hastalık vardı. Âmine an-
nemiz, Rabbimizin onu koruyacağını bilerek onları teselli 
etti ve o kutsal emaneti yeniden onlara verdi. 

Şehrin civarındaki ovaların, vadilerin ve yaylaların da 
onun güzelliğine bir süre daha tanıklık etmeleri gerekiyor-
du. Peygamberimiz yeniden Badiye’ye götürüldü ve beş 
yaşına kadar orada kaldı. 

Medine Yolculuğu ve
Âmine Annemizin Vefatı
Âmine annemiz, çocuğunu özlüyordu; artık onunla ya-

şamak, acılarını, sevinçlerini onunla paylaşmak istiyordu. 
Hem beş yaşına gelen bir çocuk, babasının mezarını gör-
meliydi, kendi gerçeğini öğrenmeliydi.

Âmine annemizin isteği üzerine Peygamberimiz beş ya-
şında Mekke’ye getirildi.Bir süre sonra Âmine annemiz 
Medine yolculuğu için hazırlık yapmaya başladı. Çocuğuy-
la birlikte yanlarına hizmetçileri Ümmü Eymen’i de alarak 

hemen umutsuzluğa düşmeyelim. Çalışmaktan vazgeçme-
den, Rabbimizin bizim için belirlediklerine kavuşuncaya 
kadar sabredelim.

İşte Halime annemizin dönüş yolculuğu!
Halime’nin dönüşü bambaşkaydı, onun zayıf, yaşlı eşe-

ği güçlenmiş, daha önce yola çıkan kadınların eşeklerini 
geçmişti. Halime şaşkındı, bir habere göre hava ışıdığında 
küçücük bir bulut, onu izlemiş, gölgesiyle onu sıcaktan ko-
rumuştu. 

Halime, Badiye’ye sevinç içinde vardı. Üç çocuğuna bir 
çocuk daha kattı. Hem de bambaşka bir çocuk… Peygam-
berimizin Badiye’ye getirilişinden sonra Badiye’de her şey 
değişti. Daha çok yağmur yağdı, Badiye daha çok güzel-
leşti. 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 se-
vinç içindeydi. Daha önce görmedikleri günleri yaşıyorlar-
dı. Bu yüzden Muhammed (S. A. S.)’i kendilerinden daha 
iyi besliyor, daha iyi koruyorlardı. 

Bir habere göre Halime annemizin ailesi Peygamberi-
mizde o kadar çok şaşılacak işaret gördü ki onu koruya-
mayacağı endişesine kapıldı ve Mekke’ye, Âmine annemi-
ze götürdü. 

O şaşılacak olayların en bilineni “Şakk-ı Sadr” yani 
“göğsün yarılması” olayıdır. Haberlere göre Peygamberi-
miz, 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 süt-
kardeşleri koşup durumu annelerine haber verdiler. Ev 
halkı yanına geldiğinde Peygamberimiz benzi sararmış bir 
şekilde onları bekliyordu.
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dın: 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. Oğlun-
dan sonra gelinini de yitirmiş bir dede olarak… Artık Pey-
gamberimiz, her yönüyle onun himayesindeydi. O, insan-
ları Zemzem’e kavuşturduğu gibi büyük dine de ulaştıracak 
Peygamberi hakkıyla koruyacak ve onu kendisinden sonra 
görev verilenlere teslim edecekti. 

Allahüme salli âlâ Muhammed ve âlâ âli Muhammed 
   
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.), dünya-

nın 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 göremeye-
cekti. Yaşlıydı ve günlerini dolduran her insan gibi bir gün 
dünyadan ayrılıp ahirete göçecekti. 

Peygamberimiz, sekiz yaşına geldiğinde Abdülmuttalib 
seksen iki yaşındaydı. Artık ölümünün yaklaştığını hissedi-

Medine’ye gideceklerdi. Orada Âmine annemizin akraba-
ları 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 ak-
rabalarını ziyaret etmiş, amacına ulaşmıştı. Mekke’ye dön-
meliydi. 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 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 düşe-
ceği o yerde konaklamalıydı. 

Âmine annemiz hastaydı, dünyadaki son anlarını yaşı-
yordu, 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 gitme-
si gibi Âmine annemiz de Peygamberimizi Ebva’da bıraka-
caktı. Hastalığı şiddetlendi acısı arttı ve bir gözü küçük Mu-
hammed (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, me-

zarla vedalaşan bir çocuk ve onu Mekke’ye, büyük görevi-
ni yapacağı topraklara ulaştıracak bir hizmetçi, bir köle ka-
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— Babacığım, ben zengin değilim; kardeşlerimin arasın-
da parası benimki kadar az olan yok. Ancak merhametim 
hepsinkinden çoktur. Kardeşim Abdullah’ın çocuğunu 
bana bırakmanı istiyorum, dedi. 

Abdülmuttalib oğullularına döndü ve:
— Ebu Talib en yoksulunuzdur; ancak hepinizden mer-

hametlidir. Şimdi karar torunumundur, onun kimi istediği-
ni öğrenmek gerekir, dedi.  

Peygamberimiz, bu sözleri duyunca yerinden kalktı, 
Ebu Talib’in yanına gitti ve onun boynuna sarıldı.

Görev sahibi belli olmuştu, dünyanın en değerli çocuğu 
Ebu Talib’in yanında kalacaktı. Abdülmuttalib şükürdeydi; 
Ebu Leheb kızgındı, babasından izin almadan kapıyı öf-
keyle çarptı ve dışarı çıkmıştı. Peygamberimiz sevinçliydi, 
mutluydu.

Abdulmuttalib, Ebu Talib’e:
— Benim en merhametli oğlum, biliyorsun torunum 

babasını hiç görmedi, annesini de küçük yaşta yitirdi. 
Ölümden sonra onun anne ve babasının yerini sen tuta-
caksın. Senden istediğim, ona kendi oğluna sahip çıktığın 
gibi sahip çıkmandır. Bunu sonuna kadar yapacağına söz 
verir misin?

Ebu 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.  
Ebu Talib de Peygamberimiz de ağlıyordu. Artık 
Mekke’nin Abdülmuttalib’i yoktu. Zemzem’i yeniden bu-
lan, zalim Ebrehe’nin karşısına cesaretle çıkan, Kâbe’yi zi-
yarete gelenlere su veren, onların konaklamasına yardımcı 
olan Abdülmuttalib ölmüştü.

Peygamberimiz, annesinden sonra kendisini kucağına 

yordu. Ölmeden bir görevi vardı. Torununa kendisi gibi 
bakacak birini bulmalıydı. Bir gün oğullarına yanına çağır-
dı ve onlara:

— Ölümümün yaklaştığını hissediyorum ve  bir endi-
şem var: Benden sonra torunuma kim bakacak? Bu görevi 
sizden birine vermek istiyorum; hanginiz yerine getirecek?

Ebu Leheb öne atıldı:
— Siz babamızsınız, karar sizindir; ancak ona en iyi şe-

kilde ben bakarım diye düşünüyorum;  çünkü kardeşlerim-
den hiçbiri benim kadar zengin değil, dedi.

Ebu Leheb Peygamberimizin en zengin amcasıydı, bü-
tün 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 zulm ederdi. Para 
kazanmasına engel olanları en büyük düşmanı sayardı. 

Abdulmuttalib:
— Senin paran çok, ancak kalbinde merhamet yok. To-

runumsa 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 oda Ebu 
Leheb kadar olmasa da paraya düşkündü, çıkarına önem 
verirdi.

Söz sırası Ebu Talib’e geldi. Ebu Talib’in kalbi merha-
met doluydu, küçücük Muhammed(S. A. S.)’e kendi baba-
sından sonra en çok o sahip çıkardı. Onu öpüp öpüp ağla-
dığı çok görülmüştür; çünkü o 25 yaşında yitirilen 
Abdullah’ın hatırasıydı.

Ebu Talib:
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Uygulama 1
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun bir şe-

kilde doldurunuz.

1. Peygamberimiz, Miladi takvime göre ---------- yılında, 
Mekke’de doğdu.

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

3. Peygamberimizin adı ------- ve -------- tarafından ko-
nulmuştur.

4. Peygamberimizin adı konulduğunda müşrikler, o gü-
zel adın anlamını merak ettiler, onlarının sorularının ceva-
bını Abdülmüttalip verdi: “-----------------------------------------.

5. Peygamberimizin sütannesinin adı ------------------‘dir.

Uygulama 2
Aşağıdaki soruları karşılarına “Evet” veya “Hayır” yaza-

rak cevaplayınız.

1. Mekkeliler, çocukları daha sağlıklı büyüsün ve Arap-
çayı daha güzel konuşsun diye mi Badiye’ye gönderirlerdi? 
(          )

2. Peygamberimizin annesi, Peygamberimiz altı yaşın-
dayken Mekke’de mi vefat etmiştir? (          )

3. Peygamberimizin amcası Ebu Leheb, onu yanına al-
mak istemiş midir? (          )

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 kapaklarıyla vedalaştığı, 
sokaklarda elini gururla tuttuğu; evde umutlu kucağına 
atıldığı dedesini göremeyecekti artık. Daha doğmadan ba-
basını, altı yaşındayken annesini ve şimdi sekiz yaşınday-
ken dedesini yitiriyordu.

İnna lillah ve inna ileyhi raciun
Biz Allah’tan geldik ve yine O’na döneceğiz.
      
Güzel Çocuklar!
Belki kendi içinizden, “Sekiz yaşındaki bir çocuğun yü-

reği 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 mısı-
nız? İbrahim (as), Hacer annemizi ve bebek İsmail (as)’i 
Rabbimizin emriyle susuz, ekmeksiz, insansız Mekke çölü-
ne bırakmıştı.  Kuşların bile yolunun düşmediği o ıssız 
yere… Sonra ne olmuştu? Hatırladınız değil mi?

Haydi, bir ağızdan söyleyelim:
Allahümme salli âlâ Muhammed ve âlâ âli Muhammed 

Öğrendiklerimizi tekrarlayalım mı?
Peygamberimiz, beş yaşına kadar sütannede kaldı. Altı 

yaşındayken annesi Âmine Medine’den dönerken vefat 
etti. Sekiz yaşındayken de dedesi Abdülmuttalib öldü. Bu-
nun üzerine o büyük insanın bakımını amcası Ebu Talib 
üstlendi.

Allahümme salli âlâ Muhammed ve âlâ âli Muhammed     
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da 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.
B) annesi Âmine, Medine’den dönerken vefat etmiştir.
C) kendisi Medine’de vefat etmiştir.
D) sütanneye verildiği yayla Medine civarındadır.

4. Ebu Talip diğer kardeşlerinden zengin olduğu için mi 
Abdülmuttalib, torununu ona teslim etmek istemiştir?   
(          )

5. Peygamberimiz, sekiz yaşına kadar mı dedesinin hi-
mayesinde kalmıştır? (          )

Uygulama 3
1. Peygamberimizin Badiye’ye gönderilmeden önceki 

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

2. Peygamberimizin dedesi Abdulmuttalip onu Ebu 
Talib’e bırakırken aşağıdakilerden hangisini yapmamıştır?

 A) Amcalarının görüşünü almıştır.
 B) Kendi görüşünü ona zorla kabul ettirmiştir.
 C) Peygamberimizin tercihini dikkate almıştır.
 D) Ebu Leheb’in ısrarlı isteğine rağmen onu Ebu 

Leheb’e vermemiştir.

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 uzak-
laştırmak istemesi

 D) Rabbimizin, dedesini ve amcasını onun anne ve 
babasına tercih etmesi

4. Peygamberimizin annesinin vefatı sırasında yanların-
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Bölüm 4
Araştırma İbadetimiz
1. Çobanlık yapmanın bir insana neler kazandırabilece-

ğini büyüklerinize sorunuz. 
2. Günümüzün ve geçmişin konaklama tesisleri hakkın-

da bilgi toplayınız.
3. Peygamberimizin dışında hangi peygamberin çoban-

lık yaptığını öğreniniz.
4. Günümüzde tüketici haklarının çiğnenip çiğnenmedi-

ğini anne babanıza sorunuz.
5. İnsan yaşamının neye dayanılarak çocukluk, gençlik 

ve yaşlılık dönemlerine ayrıldığını öğreniniz. 

Peygamberimiz Ebu Talib’in Yanında
Güzel Çocuklar!
Peygamberimiz, daha annesinin karnındayken babasını, 

altı yaşındayken annesini, sekiz yaşındayken dedesini yitir-
mişti. 

Şimdi Ebu Talib’in yanındaydı. Abdullah’ın öz kardeşi-
nin himayesindeydi. Ebu Talib ve karısı, onu çok seviyor, 
ona kendi çocukları kadar değer veriyorlardı. 
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Kervan Yollarda
Kervan, çöl sıcağında ilerliyordu ve kervandakiler yor-

gundu, dinlenmeleri gerekiyordu; ancak henüz dinlenme 
için uygun bir yere gelmemişlerdi, biraz daha yol almaları 
gerekiyordu. Hem önlerinde Busra denen bir kasaba var-
dı, o kasabaya yakın bir yerde yüklerini indirip dinlenebi-
lirlerdi.

    
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 oku-
muştu. 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. Oku-
duğu kitaplardan son peygamberin Mekke’de doğacağını 
anlamıştı. Bunun için sürekli Mekke kervanlarını gözlüyor-
du. 

Bahira’nın Sevinci    
Bahira’nın gözü o gün yine yollardaydı. Mekke yolunu 

umutla gözlüyordu. Bir kervanın kendisine doğru geldiğini 
gördü. Ancak bu kervan her zamanki kervanlardan farklıy-
dı; 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 öl-
memeliydi. Ama önce kervanı konaklamaya ikna etmeliy-
di. Hemen bir yemek hazırlattı ve kervandakilerin karşıla-
nıp yemeğe çağrılmasını istedi. 

Kervandakiler, Bahira’nın çağrısına uydular ve yüklerini 
bir gölgelikte indirip onun yanına gittiler. Ancak Peygam-

Peygamberimiz, Ebu Talib’e yardım ediyor, onun ço-
cuklarıyla oynuyor; ancak onlardan farklı olarak sık sık 
Kâbe’ye gidiyor, Kâbe’nin gölgesinde oturuyordu. Kâbe’yi 
çok seviyor; ancak putlardan nefret ediyordu. O çirkin şey-
lerin orada olmaması gerektiğine inanıyordu; onları amcası 
Ebu Leheb gibi ziyaret edip yüceltenlere şaşırıyordu.

      
Peygamberimiz Ebu Talib’in Kervanında
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 Ebu Talib de ticaretle uğraşı-
yor, yılda bir kez Şam yolculuğuna çıkıyordu. Yolculuk za-
manı yaklaşmıştı, Mekke’den ayrılacak ve uzun süre yollar-
da kalacaktı.

Peygamberimiz, on – on iki yaşlarındaydı, amcasını çok 
seviyordu. Yolculuk hazırlığının yapıldığını gördüğünde 
amcasına: “Amcacığım, beni burada kime bırakıyorsun? 
Bana sahip çıkacak annem de babam da yok.” dedi. Ebu 
Talib, bu sözlerden etkilendi ve onu yanında götürmeye 
karar verdi. 

Bu zor bir karardı; çünkü o zamanlar tren yoktu, kam-
yon yoktu, uçak yoktu; insanlar deve ve at sırtında yolcu-
luk yapıyordu. Arabistan yarımadasının çoğu çöldü, çöl ise 
sıcaktı, insanın canını yakıyordu. Bir çocuğu çöl yolculuğu-
na çıkarmak doğru değildi. Ama Ebu Talib’in güzel yeğeni 
onunla gitmek istiyordu, Muhammed (S. A. S.), herkesten 
farklıydı. O’nun istediğine karşı çıkılmazdı. O, ben gelece-
ğim diyorsa onu götürmek gerekiyordu; çünkü o asla boş 
sözler söylemezdi, gereksiz isteklerde bulunmazdı. 
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Onlardan nefret ediyorum. Ben, yalnız Allah’a inanır ve 
yalnız ondan yardım dilerim, dedi.

     
Güzel Çocuklar!
O günün geleneklerine göre çocuklar büyüklerin yanın-

da bir kenarda oturtulur, onların konuşmasına izin veril-
mezdi. Çocuklar da bunu bildiklerinden söze pek karış-
mazlar, büyüklerin konuşması bitinceye kadar beklerlerdi. 

Bahira’nın evinde farklı bir durum yaşanıyordu. Bahira, 
Mekkelilerin şaşkın bakışları altında bir çocukla ilgileniyor-
du; ona kendilerine verdiği değerden daha çok değer veri-
yordu. Şaşkınlıkları daha da artacaktı. Çünkü Bahira ola-
ğanüstü bir durum karşısında kendisine düşen görevi eksiz 
yerine getirecekti. O, Allah’ın iyi bir kuluydu. Allah’ın iyi 
kulları, işlerini eksik yapmazlardı.

Bir habere göre Bahira, Peygamberimize: “İki omzunun 
arasına bakabilir miyim?” dedi ve onun entarisini sıyırarak 
omuzlarının arasına baktı; orada, iki kürek kemiğinin ara-
sında, kızıl benlerle nakşedilmiş peygamberlik mührü var-
dı. Bahira, mührü görmüştü. Allah’a şükrediyordu ve 
“Allah’a yemin ederim ki dünyaya bu çocuktan daha üs-
tün bir çocuk gelmemiştir.” diyordu.

Bahira, Ebu Talib’e sordu:
— Bu çocuk neyin olur?
Ebu Talib:
— Oğlumdur.
Bahira:
— Hayır, bu çocuğun babası ölmüş olmalı, dedi.
Ebu Talib özür dileyip bu çocuğun yeğeni olduğunu, 

babasının daha çocuk doğmadan öldüğünü ve ona duy-
duğu sevgiden dolayı onu oğlu gibi gördüğünü söyledi.

Bahira, bu cevabı alınca “Bu çocuğu Şam’a götürmeyi-
niz! Eğer oradaki Yahudiler, benim onunla ilgili bildiğimi 

berimizi 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.  Ebu Talib bu sorudan ürktü ve “Evet!” dedi. Ancak 
Bahira ısrarla yanlarında getirmedikleri arkadaşlarının olup 
olmadığını soruyordu; çünkü gelenlerde peygamberlik be-
lirtilerini görmüyordu. Ebu 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 çağrıl-
mıştı.

Bahira, Peygamberimizin yüzüne baktı; duruşunu dik-
katle izledi ve kendi kendine “Evet! Bu, o çocuktur.” dedi. 
Bahira sevinçliydi; yıllardır aradığı çocuğu bulmuştu. İn-
sanlığı zulümden, karanlıktan kurtaracağı çocuk karşısın-
daydı. Hz. İbrahim ( a.s)’in duası, Hz. İsmail ( a.s.)’ın toru-
nu, Hz. Musa (a.s.) ve Hz. İsa (a.s)’ın müjdelediği Hz. Mu-
hammed Mustafa (Allahümme salli ala Muhammed ve ala 
âli Muhammed) 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 yolları 
gözleyen Yahudi adamlar da vardı. Onlar, O’nu tanırlarsa 
ona zarar verebilirlerdi.

Bahira, yemeğe oturan güzel çocuğa sordu:
— Nur yüzlü çocuk, adını öğrenebilir miyim? 
Peygamberimiz:
— Muhammed, dedi.
Bahira:
— Sen putlara inanır mısın?
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uyarıyla “O, bir Peygamberdir, onun kıymetini bilin!” de-
miştir.

Allahümme salli âlâ Muhammed ve âlâ âli Muhammed

Peygamberimizin Gençliği
Peygamberimiz, günden güne büyüdü. Artık yakışıklı, 

çalışkan ve dürüst bir gençti. Herkes ona saygı duyuyordu; 
insanlar onu “Muhammedü’l Emin” yani “Güvenilir Mu-
hammed” diye anıyorlardı. 

Sizce genç Muhammed (S. A. S.), bu konuma nasıl gel-
mişti? Bu insanlar, putlarına inanmayan, kendileri gibi put-
lara 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. İn-
sanların yanlışlarını yüzlerine vurmazdı. Kasıtlı yapılmayan 
yanlışları (hataları) affederdi. 

Arkadaşlarına çok değer verir, onlara bağırmaz, onları 
aşağılamazdı. 

Temizliğe çok önem verirdi; elleri, yüzü ve bütün bede-
ni, kalbi gibi tertemizdi. Kendisine bakar, saçlarını özenle 
tarardı.  

Biri konuştuğunda onu dikkatlice dinlerdi. Kimsenin sö-
zünü kesmezdi. Gerektiği kadar konuşurdu. Sözünü bağır-
madan ve açık şekilde söylerdi. Karşısındakinin kendisini 
anlamasına çok önem verirdi.

Çalışkandı, kendi başına yapabileceği bir iş için başka-
sından yardım istemez; yardıma ihtiyacı olanlara mutlaka 
yardım ederdi. 

İşlerini zamanında ve eksiksiz yapardı. Düzenli çalışma-
sıyla insanları kendine hayran bırakırdı. 

biliyorlarsa ona zarar verebilirler.” dedi.
Yahudiler, Peygamberimiz’in özelliklerini Tevrat’tan öğ-

renmişlerdi ve son peygamberin kendilerinden çıkmadığını 
öğrendiklerinde öfkelenmişlerdi. Bu öfke onları bir pey-
gambere zarar vermeye götürecek kadar büyüktü. 

Güzel Çocuklar!
Yahudiler, “İsrail” ırkındandır ve kendi ırklarından ol-

mayan 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 ırk-
tan 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 korkuyor-
dur. 

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 mü-
min ise üstün olan odur.

Ebu Talib, kardeşi Abdullah’ın ve babası 
Abdülmuttalib’in hatırasını Yahudilerin öfkesine teslim 
edemezdi. Onun hayatı, çok önemliydi. Onu tehlikeye ata-
mazdı. 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 için bir işarettir. Bahira bu 
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yız.” derler. Onlara inanmayın, çünkü onların söyledikleri 
Rabbimizin Kuran’ımızda bize söylediklerine uymuyor. 
Rabbimiz Kuran’ımızda onu bize örnek olsun diye gönder-
diğini söylüyor. 

O halde onu örnek alalım, onun yolundan ayrılmaya-
lım, onun gibi davrananları sevelim; ondan farklı davra-
nanları onun uyardığı gibi uyaralım!

Allahümme salli âlâ Muhammed ve âlâ âli Muhammed     

Peygamberimiz Çobanlık Yapıyor
Güzel Çocuklar!
Çalışmak, insanın yemek yemesi, su içmesi gibi bir 

durumdur. İnsanın yaşaması için su içmesi; sağlıklı kala-
bilmesi 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. 

Ebu Talib’in ailesi kalabalıktı, geliri azdı. Bu yüzden 

İnsanları zengin fakir diye ayırmazdı, hastaları ziyaret 
ederdi. Kimsesizlere sahip çıkardı. Komşularını asla rahat-
sız 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 elbi-

se almıştı. Eski elbisenin yerine onu giyecekti. Aldığı elbise 
çok pahallı değil; onun ihtiyacını karşılayacak kadar kıy-
metliydi. 

Elbisesi elinde olduğu halde eve gidiyordu. Yolda yok-
sul biriyle karşılaştı. O yoksulun elbisesi kendisininkinden 
daha eskiydi, giyilmeyecek kadar yıpranmıştı.

Peygamberimiz, ona yaklaştı ve etraftakilerin fark etme-
yecekleri 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 kıza-
caklar, 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. 

Çocuk, sevinç içinde parayı aldı ve ailesinin “Git, pazar-
dan al!” dediği eşyaları satın almaya başladı. 

Peygamberimiz, eve eli boş döndü; bir süre daha eski 
elbisesiyle idare etti. 

Allahümme salli âlâ Muhammed ve âlâ âli Muhammed     

Güzel Çocuklar!
Bazıları “O, bir peygamberdi; biz onun gibi davranama-
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nemi” yani “bilgisiz olma, Allah’ın emirlerini kabul etme-
me, Allah’ın istemediği işleri yapma dönemi” deriz. O çağ-
da yapılan ve İslam’a uymayan davranışlara da “cahili 
davranış” veya “cahili hareket” deriz. Bu yüzden bu şekil-
de yapılan düğünlere “cahili düğün” deriz. 

Bir gece Mekke’de cahili bir düğün vardı. İnsanlar, eğle-
niyorlardı. Dansçı kadınlar müzik eşliğinde dans ediyorlar-
dı. Çalgı ve kahkaha sesleri Mekke’nin yakınlarındaki tepe-
lere kadar ulaşıyordu. 

Peygamberimiz ve arkadaşları o tepelerde koyun otlatı-
yorlardı. Peygamberimiz, davarlarını bıraktı, eğlenmek için 
Mekke’ye indi; ancak düğün yerine yaklaştığında Peygam-
berimizin gözleri uyku isteğiyle ağırlaştı; Peygamberimiz 
oracıkta uykuya daldı. Uyandığında güneş doğmuş, hava 
ısınmış; düğün çoktan bitmişti. Hemen koyunların otlandı-
ğı 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 so-
nucuna vardı ve bir daha böyle bir eğlenceye gitme iste-
ğinde bulunmadı.

Rabbimiz, onu korumuş, onun masum olarak peygam-
berliğe ulaşmasını sağlamıştır.   

Allahümme salli âlâ Muhammed ve âlâ âli Muhammed

Güzel çocuklar!
Peygamberimizin çocukluğu ve gençliğinde Mekkelilerle 

civar kabileler arasında değişik zamanlarda “Ficar Savaşla-
rı” denen savaşlar yapılmıştır. Bu savaşlardan birinde Pey-
gamberimiz, savaşçıların arkalarında durup düşmanların 
attığı okları amcaları için toplamıştır.  

Peygamberimiz, amcasına yardım etmek ve ona yük olma-
mak için çalışmaya karar verdi. Onun yaşlarında birçok 
kişi ücret karşılığında çobanlık yapıyordu. O da Mekke’nin 
etrafında çobanlık yapmaya başladı.

Güzel Çocuklar! 
Peygamberimizin sözlerine “hadis” diyoruz. Bir hadiste 

aktarıldığına göre Peygamberimiz, bir gün “Allah’ın gön-
derdiği bütün peygamberler çobanlık yapmıştır. Musa Pey-
gamber 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 etmiş-
ler. Ayrıca çobanlık sayesinde gençliklerinde şehirlerdeki 
kötü alışkanlıklardan uzak kalmışlar. Her tür günahtan 
uzak büyümüşler. Biz, onların Rabbimiz tarafından günah-
tan korunmuş hâlini “masumiyet” kavramı ile anlatırız. 
Peygamberler “ masum”dur, yani küçükken veya büyük-
ken hiç günah işlememişlerdir. 

İşte Peygamberimizin Rabbimiz tarafından günahtan 
korunmasını anlatan bir haber:

Güzel çocuklar!
Günümüzde kimi insanlar, düğünlerde veya başka et-

kinliklerde kadın-erkek iç içe eğlenirler. Bazen içki içer, 
sarhoş olur, kendilerine zarar verirler, başkalarını da rahat-
sız ederler.

İslam dininden önce Mekke’de de düğünler böyle yapı-
lırdı. Biz İslam’dan önceki Mekke dönemine “Cahiliye Dö-
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amcası Zübeyr önderliğinde birkaç erdemli insan Abdullah 
b. Cüda’nın evinde toplandı. Bundan sonra haksızlığa kar-
şı çıkacaklarına söz verdiler. O dönemde bütün önemli ka-
rarlar Kâbe’de ilan edilirdi. Bu erdemli insanlar, sağ ellerini 
kaldırarak:

“Bundan sonra Mekkeli olsun, yabancı olsun, kim hak-
sızlığa uğrarsa ona hep birlikte yardım edeceğimize, zulme 
karşı çıkacağımıza, adaleti koruyacağımıza yemin ediyo-
ruz.” 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 topluluk daha sonra birçok haksızlığı giderdi, toplu-
luğun 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 gelebilirler miydi? Hayır!

Kuvvet, birlikte hareket etmekten doğar. O halde biz de 
yalnız başımıza hareket etmeyelim! İyilik yapmak için iyi 
insanlarla birlikte hareket edelim.

Peygamberimiz, peygamber olduktan sonra ona bu top-
luluğu sormuşlar. “Bugün de böyle bir sözleşmeye çağrıl-
sam, hiç tereddüt etmeden o çağrıya uyarım.” demiştir.

Allahümme salli alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed
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 görül-
müştür.

Hılfu’l Fudul
(Faziletli/Erdemli Kişilerin Antlaşması)
“Fazilet” iyilik yapmaktır, haksızlığa karşı çıkmaktır. Bu 

özelliğe sahip olan kişilere biz “faziletli insan” yani “haksız-
lığı kabul etmeyen, erdemli insan” diyoruz. İşte erdem için 
iyilik için insan hakları için Peygamberimizin gençlik yılla-
rında bugün dernek diyebileceğimiz Hilfu’l Fudul adlı bir 
topluluk oluşturulmuştu. Peygamberimiz de bazı amcala-
rıyla bu topluluğa katılmıştı.

Cahiliye döneminde dünyanın her yerinde olduğu gibi 
Mekke’de de zengin, yoksulu eziyor; güçlü, güçsüzün elin-
dekini alıyordu. Kabile reisleri, bugünkü çete reisleri gibi 
yabancılara zulmediyor, herkes onlardan korkuyor, kimse 
onlara “Yaptığınız doğru değil.” demiyordu.  

Hilfu’l Fudul’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 yar-
dım istedi; ancak onlar onu kapılarından kovdular, ona 
hakaret ettiler. Bunun üzerine Yemenli, Ebu Kubeys dağı-
nın tepesine çıkıp bu zalim insana karşı Mekkelilerden yar-
dım istedi.

İyi insanlar, haksızlığa karşı çıkma çağrısına uyarlar. 
Haksızlığı dilleriyle düzeltmeye çalışırlar; haksız olanlar on-
ların istediğine uymazsa güç kullanırlar ve haksızı haksızlık-
tan vazgeçirirler. Yemenlinin çağrısı, Mekke sokaklarından 
iyi insanların kalplerine ulaştı. Kalpleri bu çağrıdan etkilen-
di, dilleri ve bedenleri harekete geçti. Peygamberimizin 
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berimize zarar vermesinden mi korkmuştur? (          )

3. İslam’dan önceki Mekke toplumuna “Cahiliye Toplu-
mu” 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 Bahira 

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 alıkonul-

ması peygamberlerin aşağıdaki hangi sıfatıyla ilgilidir?
 A) Sıdk (Doğruluk)
 B) Emanet (Güvenilirlik)
 C) İsmet (Günahsızlık)
 D) Tebliğ (Bildirme)
 
4.Hılfu’l Fudul teşkilatı aşağıdaki hangi amaçla kurul-

 Peygamberimiz, gençliğinde iyilikten yana bir insan 
olarak Hılfu’l Fudul teşkilatı içinde yer almış, halkın hakkı-
nı gasp edenlere karşı çıkmıştır. 

Allahümme salli alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed

Uygulama 1
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun bir şe-

kilde doldurunuz.

1. Peygamberimizin amcası Ebu Talip ile çıktığı Şam 
yolculuğu -----------------‘nın uyarısı ile yarım kalmıştır.

2. Peygamberimiz de pek çok peygamber gibi gençliğin-
de ----------------- yapmıştır.

3. Mekkeliler, Peygamberimizin dürüstlüğünden çok et-
kilenmişler ve ona ----------------- demişlerdir.

4. Ebu 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” yaza-

rak cevaplayınız.

1. Peygamberimiz, dedesi Abdülmuttalib tarafından mı 
Şam yolculuğuna çıkarılmıştır? (          )

2.Bahira, Yahudilerin Şam yolculuğu sırasında Peygam-
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BÖLÜM 5
Araştırma İbadetimiz
1. Aile kurumu hakkında bilgi toplayınız. Ailenin kimler-

den oluştuğunu ve aile reisinin kim olduğunu öğreniniz.
2. Kasım, Gülsüm, Fatma, Rukiye adlarının nerden gel-

diğini araştırınız. Çevrenizde bu adı taşıyan varsa onlara 
niçin bu adların verildiğini öğreniniz.

3.Bir anlaşmazlığa düştüğünüzde aranızdan birini ha-
kem seçerseniz onda hangi özelliklerin bulunmasını istersi-
niz? Bu özellikleri araştırınız.

4. Kadına değer vermek nedir? Bu soruyu annenize so-
rarak cevaplayınız.

5. Çocuk kaçırmanın nedenlerini öğreniniz.

Peygamberimizin
Hz. Hatice(ra) İle Evlenmesi 
Güzel çocuklar!
İslamiyet’ten önce Mekke’de kız çocuklarına ve kadınla-

ra hiç değer verilmezdi. Bir babanın kız çocukları çoğaldı-

muştur?
 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
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daydı. Çocukken geldiği Busra’ya geldiklerinde dinlenme 
zamanı gelmişti. Büyük bir ağacın altında yükler indirildi 
ve kervan dinlendi.  Bahire ölmüştü, onun yerinde Nestu-
re adında bir yaşlı rahip kalıyordu. Şam’a gitmemesi için 
onu uyarmadı; Allah’ın izniyle Şam yolundaki tehlike orta-
dan kalkmıştı.      

Peygamberimiz ve yanındakiler Şam’da mallarını sattı-
lar 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 gönlü-
müzü 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 rağ-
men 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 kendisi-
ne gelen evlilik tekliflerini reddetmişti. Mekke’nin soyluları 
ve zenginleri arasında kendisine eş olacak birini bulama-
mıştı. Gönlünden Peygamberimizle evlenmek 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 yaşa-

ğında o baba kendini şanssız bir insan olarak görürdü. Ba-
zıları, Allah’a isyan ederek kız çocuklarını diri diri toprağa 
gömerdi. Onlar kâfirdiler; kâfirler çıkarları dışında insan 
yaşamına önem vermezlerdi. İnsanların haklarını yok sa-
yarlardı.

Mekke’de insanlar üç sınıftı: Soylular, köleler, Mekke’ye 
herhangi 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 çık-
masa 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 gönderiyor-
du. Dürüsttü, yardımseverdi, işçilerinin haklarını asla ye-
mezdi. Ancak çalıştırdığı kişilerden şikâyetçiydi. Onların 
aldıkları paranın karşılığını vermediğine inanıyordu. 

Ebu Talib, bir gün Hz. Hatice(ra)’nin Şam’a bir kervan 
göndereceğini duydu; dürüstlüğü ve zekiliğiyle bilinen ye-
ğeninin de bu kervanda yer almasını istiyordu. Bu isteğini 
Peygamberimize söyledi. Peygamberimiz, amcasının isteği-
ni kabul etti. 

Ebu Talib, Hz. Hatice(ra)’ye gitti; Peygamberimizle yap-
tığı konuşmayı ona bildirdi. Hz. Hatice(ra):

— “Sen herkesin güvendiği bir insanla ilgili bana haber 
getirmişsin. Teklifine karşı çıkılmaz.” dedi.

Bu görüşmelerden sonra Peygamberimiz Şam yolların-
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Peygamberimizin soyu Hz. Fatıma’nın çocuklarıyla de-
vam etmiştir.

Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed

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 kulla-
nırlar.

Zeyd’in de böyle bir hikâyesi vardır. Zeyd, çölde yaşa-
yan, zengin bir ailenin çocuğuydu; insan kaçakçılar onu 
kaçırmış ve köle olarak pazarlarda satmışlardı. Zeyd, ailesi-
ni çok özlemişti, içinde bulunduğu durumu düşünüp çok 
ağlamıştı.

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

dan 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. Dün-
ya 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 umudu-
muzu kesmeyelim.

Zeyd artık bir köleydi, köleler zorla çalıştırılırdı; çalışma-
dıklarında onlara dayak atılırdı. Onlar, sahiplerinin bilinen 
adlarıyla efendilerinin, emrinden çıkmazlardı. Hayat, onlar 
için bir işkenceydi.

yan az sayıdaki insanlardan biriydi; onun gibi Hz. İbrahim 
(as)’ın dini üzerine yaşayanlara “ Hanif” denirdi. 

Varaka, nikâhı Allah’ın adını anarak ve Peygamberimiz-
le 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 malla-
rını Peygamberimize verdiğini ve hayatı boyunca ona hiz-
met 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, Ab-
dullah; kızlarına Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatı-
ma adını verdiler. 

Kasım ve Abdullah küçücük yaşta vefat ettiler, Peygam-
berimiz, onların ölümünden dolayı çok üzüldü; ancak ve-
ren Allah, alan Allah’tır. Müminlere düşen inna lillah ve 
inna lillahi raciun, deyip sabretmektir.

Peygamberimize oğlu Kasım’ın vesilesiyle Mekke’de 
Ebu’l Kasım yani Kasım’ın Babası denmiştir.  Bu adlandır-
ma hâlâ Müslümanlar tarafından kabul görmektedir.

Peygamberimizin kızları Zeynep, Rukiye, Ümmü Gül-
süm ve Fatıma büyüdüler, evlendiler; ancak sadece Hz. 
Fatıma’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 Fatıma adlarını vermişlerdir.
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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 oğ-
lumdur.” dedi.

Zeyd, mutluydu; çünkü artık insanların en iyisinin hiz-
metindeydi. Ona bir köle olarak değil, iyi bir çocuğun, ba-
basına hizmet ettiği gibi hizmet ediyordu.

Güzel Çocuklar!
Zeyd, büyüdü, evlendi, çocuk sahibi oldu; o da çocuk-

ları 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 cömertidir, zorluğu kolaylığa, karanlığı aydın-
lığa çevirir. Bizi aydınlığa çıkarması için sürekli ona dua 
edelim. Çok salâvat getirmenin duanın kabul edilmesini 
sağladığını da unutmayalım. 

Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed

Peygamberimiz Hakem Seçiliyor
Güzel Çocuklar!
Peygamberimiz otuz beş yaşlarındayken Mekkeliler, 

Kâbe”yi yeniden inşa etmeye karar verdiler. Kâbe’nin du-
varlarını kaldırdılar. Yerlerine yeni duvarlar yaptılar. 

Sıra Hacerü’l Esved’e geldiğinde aralarında anlaşmazlı-
ğa düştüler. Her kabile reisi onu yerine ben yerleştirece-
ğim. Benim kabilem hepinizin kabilesinden daha güçlü ve 
daha üstündür. Hacerü’l Esved’i yerine koyma şerefi bizde 
olmalıdır, diyorlardı. 

Hacerü’l Esved nedir, onu yerine yerleştirmek neden 

Zeyd, bir köle pazarında Hz. Hatice’nin bir akrabasına 
satıldı; Hz. Hatice(ra)’nin akrabası o zeki ve çalışkan çocu-
ğu 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 evlendi-
ğinde onu Peygamberimiz’in hizmetine verdi. 

Bir Hac mevsiminde Zeyd’in kabilesinden bir grup in-
san 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 geldiler; Peygamberimizle görüşmüşler ve 
ona “ Ey Muhammed! Senin yanında bizden biri var.” 
dediler. 

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 arasında seçim yap!”dedi. Zeyd: “Sen var-
ken başkasını seçecek değilim.” dedi.

Zeyd’in ailesi öfkeliydi. Babası! “ Ey Zeyd, köleliği öz-
gürlüğe, 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 
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Bu sefer de öyle yaptı. Mekkelilerin bir hakem bekledi-
ğinden habersiz olarak Kâbe ziyareti yapmak üzere mesci-
din kapısından girdi. 

Mekkelilerin yüzü gülüyordu. Bazıları “El-Emin” yani  
“Güvenilir Adam” diyerek sevinçle bağırdılar, bazıları 
“Muhammed’in (s.a.s.) vereceği karara razı oluruz.” diye-
rek görüş belirttiler.

Peygamberimiz, yanlarına vardı; onlara selam verdi; 
onlar ona durumlarını anlattılar. Acaba nasıl karar vere-
cekti? Bu, kavga etmek için bahane arayan insanların bir-
birine 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. “Ku-
maşı birlikte kaldırın!” dedi. Mekkeliler kumaşı taşın ko-
nacağı yerin düzeyine kadar kaldırdılar. Peygamberimiz, 
taşı kumaşın üzerinden aldı ve kendi elleriyle yerine yer-
leştirdi.

Mekkeliler, sevinçliydi; güvenilir adam kimseyi küstür-
meden sorunu çözmüş; insanların kanlarının dökülmesine 
engel olmuştu. O, artık onların gözünde en önemli kişiler-
den 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.

Allahüme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed

çok önemlidir, diyeceksiniz. 
Hacerü’l Esved, Hz. İbrahim(as)in Kâbe’nin inşaatında 

kullandığı delikli, siyah bir taştır. Kâbe’nin en önemli sim-
gelerinde biridir. Kâbe’yi ziyaret eden birçok insan Hz. İb-
rahim (as)in anısına ona dokunarak veya elini onun içine 
koyarak dua eder. 

Mekkelilere göre Hacerü’l Esved’i yerine koymak şeref-
lerinin 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 öldü-
receklerdi. Çocuklar yetim kalacaktı. 

Akıllı bir adam, bu savaşı engellemek istedi ve “Ey Ku-
reyşliler! Tartışmayınız, bir hakem olursa hakem 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 bah-
çesine giren herkes Hz. İbrahim ve Hz. İsmail (as)’ın 
yaptığı gibi önce secde eder, sonra duaya başlardı. Gü-
nümüzde 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, Kuran’ımızda “Muhakkak mescidler 
Allah içindir. O halde Allahtan başka birine dua etmeyi-
niz.(72–18)” buyurarak mescidlerin önemini bize bildir-
miştir.

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. 
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ona! Kutlu olsun ona! O, kuşkusuz kazançlı çıktı. 
Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed

Hira Dağı
Güzel Çocuklar!
Kimi insanlar, yalnız kendilerini düşünür. Kimileri ise 

kendileriyle birlikte ailelerini, kardeşlerini, 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. Ebu Bekir(ra). Arka-
daşı, 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?

Hz. Ali, Aileye Katılıyor
Güzel Çocuklar! 
Peygamberimizi dedesinden sonra amcası Ebu Talib 

büyütmüştü. O zamanlar, Peygamberimiz bir çocuktu; 
Ebu Talib ondan daha varlıklıydı. Oysa şimdi Peygam-
berimizin maddi durumu iyiydi. Ebu Talib ise yaşlan-
mıştı ve ailesi kalabalıktı. Üstelik Mekke’de kıtlık vardı. 
Ebu Talib, ailesine bakmakta güçlük çekiyordu. Yardım 
sırası Peygamberimizdeydi. O, kendisine iyilik yapan 
hiçbir insanı pişman etmezdi. Her iyiliğe fazlasıyla karşı-
lık verirdi.      

Peygamberimiz, bir gün amcası Abbas’a gidip  “Amcam 
Ebu Talib’in nüfusu çok, halk müthiş bir kıtlık içinde.  Her-
kesin eli darda. Amcamın yükünü biraz hafifletelim. Oğul-
larından birine ben bakayım,  birine sen bak.” dedi.

Güzel Çocuklar!
Peygamberimiz, iyilik yapmakla yetinmiyor; başkaların-

da iyilik yapmaya çağırıyor. Biz de öyle olalım, 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. On-

lar birlikte Ebu Talib’e gittiler. Ebu Talib’i ikna ettiler. Hz. 
Abbas(ra), Ebu Talib’in oğullarından Hz. Cafer(ra)’i; Pey-
gamberimiz Hz. Ali’(ra)yi aldı.

Hz. Ali, o zamanlar küçücük bir çocuktu ve artık 
Allah’ın yarattığı en değerli varlığın yanındaydı. Ne mutlu 
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amcasının oğlu Hz. Ali(ra)’nin bakımını üstlenmiştir.
Mekkelilerin Hacerü’l Esved konusunda düştüğü anlaş-

mazlığı Peygamberimiz, adaletle çözmüş. Bu olay, Pey-
gamberimize duyulan güveni artırmıştır. 

Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed

Uygulama 1
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun bir şe-

kilde doldurunuz.

1.Peygamberimiz, amcası -------------------‘in teklifi ile 
Hz. Hatice annemizin kervanına başkanlık yapmaya başla-
mıştır. 

2. Peygamberimizin ------------------------------- sıfatları 
gereği ticarette gösterdiği dürüstlük Hz. Hatice annemizi 
etkilemiştir. 

3. Peygamberimiz, ----------------------------------------------- 
konusunda Mekke halkı arasında hakemlik yapmıştır.

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” yaza-

rak cevaplayınız.

1.Peygamberimiz, Hz. Zeyd(ra)’i köle pazarından mı 
satın almıştır? (          )

Ama Mekke mutsuzdu. Mekke’de çirkinlikler, haksızlık-
lar, 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? Onla-
rın minnacık ağızlarından çıkıp Mekke’nin göklerini inleten 
kocaman çığlıklar vicdanları rahatsız etmesin diye kulakla-
ra 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. Mekke-

liler, ona Hira Dağı derlerdi. O, dağda doğal bir mağara 
vardı. Dağlardaki birçok mağara gibiydi o. Ama biri ona 
bir başkalık kazandırmıştı. Mekke’nin haksızlıklar, çirkinlik-
ler içindeki ortamından kurtulup ona geliyor, onda Hz. İb-
rahim (as)in dini üzerine ibadet ediyor ve Allah’a yalvarı-
yordu. O, Hz. Muhammed Mustafa (S. A. S.) idi. 

Peygamberimiz, her Ramazan ayında kendine yetecek 
kadar yiyecek 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!

Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed

Öğrendiklerimizi tekrarlayalım mı?
Zeyd b. Haris(ra)’in özgürlüğüne kavuşturulması Peygam-

berimizin kölelik düzenini yok etmeye çalıştığını gösterir. 
Akraba yardımlaşmasına önem veren Peygamberimiz, 
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 D) Mekke, bir krallığa dönüşürdü.
 
4. Peygamberimiz, Hira Mağarası’nda hangi peygambe-

rin öğrettikleri doğrultusunda ibadet ederdi?
 A) Hz. İbrahim(as) B) Hz. Davut(as)
 C) Hz. Musa(as) D) Hz. İsa(as)
 
 5. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin peygam-

berlik 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
 

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

3. Peygamberimizin hakem olarak seçilmesi Mekkelile-
rin tepkisine mi neden olmuş? (          )

4. Peygamberimiz, Hz. Hatice annemizle evlendikten 
sonra ticareti bırakmış mıdır? (          )

5. Kasım ve Abdullah, Peygamberimizin Hz. Hatice an-
nemizden 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 yap-

ma imkânı tanıması
 
3. Peygamberimiz, hakemlikte bulunup Mekke halkı 

arasındaki tartışmayı sona erdirmeseydi Mekke’de aşağı-
dakilerden hangisi olabilirdi?

 A)Mekke’de kabile savaşları başlardı.
 B) Mekke halkının Kâbe’ye olan saygısı azalırdı.
 C) Mekke’nin çevresindeki kabileler Mekke’ye saldırırdı.
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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 bü-

yüklerinizden öğreniniz.
4. Sizce çağımızın kötülükleri nelerdir? Bu konuda arka-

daşlarınızla 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 Ge-

cesi diye anıldığını, o gece camilerin dolup taştığını hatır-
larsınız 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 öğ-
rendikleri kurtarıcının, son peygamberin gelmek üzere ol-
duğunu söylüyorlardı. Haksızlığa uğrayanlar, “Ya Rabbi! 
Bizi bu haksızlıktan kurtaracak kişinin gelişini geciktirme!” 
diye yalvarıyorlardı.

Peygamberimiz, kırk yaşındaydı aylardan Ramazan, ge-
celerden 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 aydınlı-
ğından daha aydınlık oldu. Peygamberimiz, hayretler için-
de çevresine baktı, karşısında birini gördü. O, vahiy meleği 
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Varaka’yı hatırladınız mı çocuklar? Hani Peygamberi-
mizle Hz. Hatice(ra) annemizin nikâhını kıyan, yaşlı, bilge 
adamı? O, bir Hanif’ti, Hz. İbrahim (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 gere-
kirdi. Kuşkusuz, Rabbimizin yanında her şeyin bir vakti 
vardı. O, istediği her şeyi her zaman yapabilirdi. Ancak 
hiçbir şeyi zamanı gelmeden yapmazdı. Vahiy, bir süre ke-
sildi; 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 ya-
lancı diyecekler, sana eziyet edecekler, seni yurdundan 
çıkaracaklar, seninle savaşacaklar. Keşke o günlere yetiş-
sem 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 çıkara-
caklar mı? 

Varaka:
— Evet! Her Peygambere yalancı denmiştir, her pey-

gambere işkence edilmiştir ve her peygamber senin gibi 
yurdundan çıkarılmıştır, dedi.

Güzel Çocuklar! 
Bilge adam Varaka, doğru söylüyordu. Tarihin ilk anın-

Cebrail (as)’di. Bütün meleklerin büyüğü, dört büyük me-
leğin ( Hz. Cebrail, Hz. İsrafil, Hz. Mikail ve Hz. Azrail) en 
büyüğü Peygamberimizin karşısındaydı. Ona görevini söy-
leyecekti. Ona kurtuluş müjdesi verecekti. O, artık bir pey-
gamberdi.  Mekke halkına ve bütün insanlığa “Lailahe il-
lallah Muhamedür Resulullah” diyecek onları kurtuluşa 
çağıracaktı.

İlk emir verilmek üzereydi. Cebrail (as), Peygamberimi-
ze “Oku!” dedi. Peygamberimiz şaşkınlık içinde “ Ben, 
okuma bilmem!” diye karşılık verdi. O, ümmiydi, yani hiç-
bir zaman okumayı yazmayı öğrenmemişti, bir şey okuya-
maz, 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 Süresinin 

ilk beş ayetidir. Alak Kur’an’ımızın ilk süresidir. 
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.
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Güzel Çocuklar!
Peygamberimizin peygamber oluşu olayına “Bi’set” di-

yoruz. Peygamberimizin peygamberlik hayatını ikiye ayırı-
yoruz: Bi’setle başlayan “Mekke Dönemi” ve Varaka’nın 
haber verdiği hicretten sonrasını oluşturan  “Medine Dö-
nemi”

Allahümme salli âlâ Muhammed ve âlâ âli Muhammed

Öğrendiklerimizi tekrarlayalım: 
Hz. Muhammed (S.A.S.), 
Elimizdeki takvime göre
610 yılında 
Ramazan ayında  
Kadir Gecesi’nde 
Pazartesi günü 
Rabbimiz tarafından, vahiy meleği Cebrail (as)’ın aracı-

lığıyla, bizim için
Son peygamber olarak tayin edilmiştir. 
Ne mutlu ona!
Ne mutlu onun ümmetinden olanlara! 
Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed

Güzel Çocuklar!
Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de Kadir Süresi’nde Kur’an-ı 

Kerim’in nazil olduğu geceyi  “Bin aydan hayırlı” diye an-
mıştır. O gece sabaha kadar ibadet ederek Rabbimizi an-
manın sevabı büyüktür. Pek çok Müslüman o sevabı ka-
zanmak 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 neler yapabileceğimizi 
düşünelim. Kur’an hizmeti için uygulanabilir, güzel planlar 
yapalım!

dan günümüze değin kötülüğün taraftarları vardır. Biz on-
lara “kâfir” diyoruz, “küfür”, karanlıktır, hakkı inkâr etmek-
tir, aydınlığı reddetmektir; onlar küfrederler, yani karanlık-
ta olanlar, karanlıktalar, inkârcıdırlar, aydınlığı reddediyor-
lar. İslam ise aydınlıktır, nurdur, onlar aydınlıktan, nurdan 
korkuyorlar.

Kâfirler, İslam’ı sevmiyorlar; çünkü İslam, onların halka 
zulmetmesini engelliyor, onların yoksulları zorla çalıştırma-
sına, güçsüzlerin ellerindeki mallara el koymasına engel 
oluyor. İslam, onların kendi keyiflerine göre davranmaları-
na izin vermiyor, onlara: “Durun! Allah’ın hükümleri var, 
o hükümlere uymalısınız.” diyor. 

Hâlbuki onlar, çıkarlarına göre kanun çıkarmak istiyor-
lar. 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 anne-
miz onun yüzündeki endişeyi fark etti ve ona:

— Kaygılanma, Rabbimiz, sonuna kadar sana yar-
dım edecektir. Çünkü sen asla doğruluktan ayrılmıyor-
sun, 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:
       …
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Güzel Çocuklar! 
“Ümmet”, topluluk demektir; bir peygambere inanan, 

onun emirlerine uyarak birlik olan kişilerin tümüne “üm-
met” 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 Keli-
me-i Şehadeti söylemelerini isterdi.  

Kelime-i Şehadet “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü 
enne Muhammedür 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 yö-
nüyle teslim olunacak birinin olmadığına tanıklık ede-
rim. 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 arasına girmem mümkün değildir. 
Ben ona uymaya, onun gibi davranmaya hazırım.” de-
mektedir.

Güzel Çocuklar!
Peygamberimiz, bize iki kaynak iletmiştir. Bunlardan 

birincisi doğrudan vahiy olarak gelen ayetlerden oluşan 
Kur’an-ı Kerim, diğeri Peygamberimizin Cebrail (as)’den 

Rabbim, bizleri Kur’an hizmetinden mahrum bırakmasın!

İlk Davet 
Güzel Çocuklar!
İnsanları Müslüman olmaya, İslam’ın emirlerine uyma-

ya çağrı işine “davet” veya “tebliğ” denir. 
Davet, peygamberlerin en önemli görevidir. Onlar, 

insanlara kötülükten vazgeçin, Allah’tan başkasına kul-
luk etmeyin ve iyiliğe dönün, Rabbinizin size emrettikle-
rini yapın demek üzere Allah tarafından gönderilmiş in-
sanlardır. 

İlk vahiyden kırk gün sonra Cebrail (as), tekrar Peygam-
berimize göründü. Peygamberimiz, kendisine vahyin gele-
ceğini 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 oldu-
ğunuz yol sizi dünyada mutsuzluğa sürüklüyor, ahirette 
cehenneme götürecek. Dünyada sıkıntı çekmekten, ahiret-
te cehennem ateşine girmekten korkun, bütün kâinatı ve 
sizi yaratan Rabbinizi tanıyın. Allah’ın yasakladıklarından 
uzak durarak temiz kalın ve putlardan uzak durun, diye-
cekti. Ama ona kim inanacaktı?

Peygamberimiz, vahiyden hemen sonra Hz. Hatice(ra) 
annemize sordu: “Bana kim inanır?” Hz. Hatice(ra) anne-
miz tereddütsüz cevap verdi: “Kimse inanmasa da ben 
inanırım.” 

Hz. Hatice(ra) annemiz bu cevapla Muhammed Musta-
fa (S.A.S.)’in ümmetinin ilk üyesi olarak tarihe geçti.    
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ve O’nun emirlerine uymayı kabul ettiğini gösteren söz-
ler söylemeye ve davranışlarda bulunmaya “ibadet” 
denir. 

Namaz kılmak, oruç tutmak, Hacca gitmek, zekât ver-
mek birer ibadet olduğu gibi dua etmek, salâvat getirmek, 
Kelime-i Tevhid’i (Lâ ilâhe illallah Muhammedür Rasûlul-
lah) söylemek de 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 davra-
nışı yalnız Allah rızası için yapmayı amaçlamaktır. Biz her 
iyiliği, Allah rızası için yapalım. Çünkü Allah’ın rızasını ka-
zanan, Peygamberimizin rızasını, Peygamberimizin rızasını 
kazanan salih müminlerin rızasını kazanır. Bunu şöyle de 
söyleyebiliriz.

Müminleri memnun eden Peygamberimizi; Peygamberi-
mizi memnun eden Allah’ı memnun etmiş; O’nun rızasını 
kazanmış olur. 

öğrendiği diğer bilgiler, davranışlar ve Kur’an-ı Kerim’le 
ilgili yorumlardır. 

Peygamberimizin Kur’an-ı Kerim dışında, dinle ilgili bu-
yurduğu 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 Peygam-
berimizin davranışlarına “Sünnet” deriz. Biri bize “Kayna-
ğınız nedir?” diye sorduğunda ona,

“Kaynağımız Kitabullah ve Sünnet-i Rasulullahtır, yani 
kaynağımız Allah’ın kitabı Kur’an ve O’nun elçisi Hz. Mu-
hammed (S. A. S.)’in sünneti’dir, onun söz ve davranışla-
rıdır.” deriz.

Biz Müslümanlar ayrıca sahabelerin ve âlimlerin Kur’an 
ve Sünnet ile ilgili açıklamalarını da önemser ve yol göste-
rici olarak görürüz. 

Sahabe; Hz. Peygamber’i gören, ona inanan ve onunla 
arkadaşlık yapan kişidir. Âlim de Kur’an ve Sünnet hak-
kında geniş bilgisi olan ve hayatını Kur’an ve Sünnet doğ-
rultusunda düzenleyen kişidir. Diğer bir deyişle âlim, bilgisi 
çok, ameli salih olan Müslümandır. 

Allah, bizi Kur’an ve Sünnet’i gerektiği kadar bilip ge-
rektiği gibi hayatına uygulayan kişilerden eylesin. Âmin!

Öğrendiklerimizi tekrarlayalım: 
Peygamberimizin ilk sahabesi Hz. Hatice annemizdir. 

Allah ondan razı olsun ve annelerimize onun gibi yaşama-
yı nasip etsin…        

Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed

İbadet ve İlk Müslüman Çocuk
Güzel çocuklar! 
“İbadet”, kulluk demektir. Kişinin Allah‘a inandığını 
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Peygamberimiz gülümseyerek:
— 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 şük-
rümüzdür. 

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 Muhammedür 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 söy-

lersiniz. Ancak ben babamdan izinsiz bir şey yapmak 

Güzel Çocuklar! 
Peygamberimiz vahiy almadan önce de Hz. İbrahim 

(as)’in dini üzerine ibadet ediyordu; ancak onun peygam-
berliğinden sonraki ilk ibadeti namazdır. 

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 kıldığı-
mızda Allah’a bağlılığımızı bildiririz. O’na ey Rabbimiz! 
Sen’in emirlerine hazırız, yasakladıklarını yapmayacağımı-
za söz veriyoruz. Sen, her şeyin sahibisin. Bize verdiğin 
nimetler için Sana şükrediyoruz. Sen’den bu nimetleri artı-
rarak devam ettirmeni diliyoruz. Sen, dünyada bütün in-
sanlara, ahirette ise yalnız müminlere merhamet edensin, 
bizi dünyada ve ahirette Sen’in merhametinden yararla-
nan kişilerden kıl. Kıyamet Günü’nün sahibi Sen’sin. Yal-
nız 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 kişiler-
den 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?
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Hz. Ebu Bekir(ra)’in Müslüman Oluşu 
Hz. Ebu Bekir(ra), Mekke’nin zenginlerindendi. Putlara 

saygı duymaz, yoksullara zulmetmez, onları yardımsız bı-
rakmazdı. 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. Ebu 
Bekir(ra)’e geldiğine inandı; onu İslam’a çağırdı. O da hiç 
tereddüt etmeden Müslüman oldu. 

Bir habere göre Hz. Ebu Bekir efendimizin Müslüman 
oluş olayı şöyledir:

Hz. Ebu Bekir(ra), ticaret amacıyla çıktığı bir yolculuk-
tan Mekke’ye dönerken şehrin girişinde Ebu Cehil’le karşı-
laştı. Ebu Cehil, Mekke’nin zalim büyüklerindendi. Yoksul-
lara, güçsüzlere zulmeder; Mekke’nin putperest zenginlerini 
sözleriyle yönlendirir, onların her konuda tavır belirleme-
sinde etkili olurdu.

Ebu Cehil alaylı bir tavırla gülerek Hz. Ebu Bekir(ra)’e:
—Ebu Talib’in yetiminin “Ben Peygamberim” dediğini 

duydun mu?
Hz. Ebu Bekir(ra):
-O söylemişse doğrudur. Biz yıllardır arkadaşız; o bir 

kez bile yalan söylemedi; dedi ve yoluna devam etti. 
Ebu Cehil, onun arkasından gitti ve: 
—Sen, onun peygamberliğine inandığını mı söylemek 

istiyorsun?
Hz. Ebu Bekir(ra):
—O, ne demişse doğrudur, O ne demişse doğrudur, 

dedi. 
Ebu Cehil, onun peşinden öfkeyle ayrıldı. Hz. Ebu 

Bekir(ra), devesini Peygamberimizin kapısına doğru sürdü, 
bir süre sonra kapıya vardı; onu güler yüzüyle Hz. Pey-

istemem. Ondan izin alayım, kararımı sonra size açıkla-
yayım, 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 Muhamme-
dür rasûlullah!

Güzel Çocuklar!
Siz, anne- babanızın dünyadaki en değerli varlığısı-

nız. Onlar sizi severler; siz de onları seversiniz. Ancak 
hiçbir sevgi, kişinin Allah’a karşı gelmesinin nedeni ola-
maz. Allah’ın emirlerine uymak için onlardan izin almak 
gerekmez. Hz. Ali(ra) efendimiz, bize bu gerçeği öğret-
miştir.

Bir aileden olmayanın o ailenin kurallarına uyması 
beklenmez. İyiliklerin kapısı Müslüman olmaktır. Müslü-
man 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 giz-
lemelerini 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 öne-
mini anlattım?

Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed
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1. Hz. Muhammed (S.A.S.), ------- yaşındayken pey-
gamber oldu.

2. Bozulan toplumlarını ıslah etmeye çalışma görevi ve-
rilen; ancak kendilerine yeni bir şeriat verilmeyen peygam-
berlere --------- 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. Ebu 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 birey-
leri midir? (       )

gamber karşıladı. Hz. Ebu Bekir(ra) devesinden indi, Pey-
gamberimizle kucaklaştı, Peygamberimiz:

—Ebu Bekir(ra), sevgili arkadaşım! Ben, seni Allah’ın 
birliğine ve benim O’nun elçisi olduğuma inanmaya çağırı-
yorum, dedi.

Hz. Ebu 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. Mu-

hammed Mustafa(S.A.S.)’nın ümmeti oluşacaktı. 
Ne mutlu O’nun ümmetinden olanlara! 
Allahüme salli alâ Muhammed ve alâ Ali Muhammed
Hz. Ebu Bekir’in çabasıyla Mekke’nin varlıklı ailelerin-

den Hz. Osman, Hz. Abdurrahman b. Avf, Hz. Sa’d b. 
Ebu Vakkas, Hz. Zübeyr b. Avam, Hz. Talha b. Übeydul-
lah Müslüman oldular. Allah, hepsinden razı olsun! Bize 
cennette onları görmeyi nasip etsin!

Öğrendiklerimizi tekrarlayalım mı?
Peygamberimizin ilk vahyi alışından hemen sonra önce 

aile bireyleri ardandan en yakın arkadaşı Hz. Ebu 
Bekir(ra) efendimiz Müslüman olmuş. Hz. Ebu Bekir(ra) 
efendimiz, Peygamberimizin isteği doğrultusunda yakın 
arkadaşlarına İslam’ı anlatmış, onların Peygamberimizin ilk 
sahabeleri arasında yer almalarına vesile olmuştur.

Allahüme salli alâ Muhammed ve alâ Ali Muhammed

Uygulama 1
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun bir şe-

kilde doldurunuz:
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zin ve onun büyük sahabelerin görevidir.
 C) İslam’ı iyice öğrenmeden anlatmak doğru değildir.
 D) Bütün sahabeler, toplumun zengin kesimine men-

suptur. 

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)

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 özellikle-
rinden 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 ol-
duğumuza

 C) Ailemizi haber vermeden namaz kılmamamız ge-
rektiğine

 D) Bazı konularda düşünmeden karar vermemiz ge-
rektiğine

5. Hz. Ebu 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 Peygamberimi-
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BÖLÜM 7
Araştırma İbadetimiz
1.Bir insanın inandığı gerçekleri anlatmasına hangi yol-

larla 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 başınız-
dan geçenleri birbirinize anlatınız.

4. Eskiden çağrılar doğrudan yapılırdı. Çağrı yapacak 
kişi yüksekçe bir yere çıkar ve düşüncelerini halka anlatır-
dı, sizce bugünün çağrı yerleri nelerdir? Bu konudaki ola-
nakları araştırınız.

5. Siz bir Müslüman olarak aynı zamanda bir İslam da-
vetçisisiniz. 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 aldır-

ma! (Şuara 214–216)” 
“Önce en yakın akrabalarını uyar. Sana uyan müminle-

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

Güzel Çocuklar!
Kur’an’daki emirleri ilk uygulayan Peygamberimizdir. 
Peygamberimiz, akrabalarını İslam’a davet etme emrini 

alır almaz yemekli bir toplantı hazırlığına başladı.  Hz. 
Ali(ra) efendimizi akrabalarına göndererek onları Ebu 
Talib’in evinde topladı, onlara yemek yedirdi, yemekten 
sonra onlara şu çağrıda bulundu:
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bilmezsen biz onu nasıl susturacağımızı biliriz, dedi.
Ebu 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:
– Ebu Talib’in yetiminin sözüne yalnız bir çocuk inanı-

yor, diyerek güldüler, Peygamberimizle alay ettiler.
Toplantı o gün için sonuçsuz kalmıştı; ancak, Güzel Ço-

cuklar! Hiçbir yararlı iş boşa gitmez.
Peygamberimiz, bu toplantıda yakınlarının kendisi hak-

kında düşüncelerini öğrendi. Onlardan kendisine yakın 
olanları belirledi. Onlara sonraki günlere yeniden ulaştı ve 
Allah’ın izniyle akrabalarının önemli bir bölümü Müslüman 
oldu. 

Allahüme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed

Peygamberimiz Bütün Mekkelilere
Çağrıda Bulunuyor
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. 

— Ey yakınlarım, sizi ortağı olmayan Allah’a inanmaya 
ve O’nun azabından korkmaya çağırıyorum!

Başta Ebu Leheb olmak üzere birkaç akrabası:
– Yazıklar olsun! Sen, bizi putlarımızdan vaz mı geçir-

meye çalışıyorsun? diye tepki gösterdi.  
Peygamberimiz üzüldü, öfkelendi; ancak soğukkanlılığı-

nı yitirmedi, onların öfkesine öfkeyle karşılık vermedi. On-
ların “Sen, bizi bunun için mi çağırdın?” diyerek onu alaya 
almalarına karşılık şöyle dedi:

– Yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun! Ben O’na güveni-
yorum. Ey yakınlarım, ben size Allah’tan başka ibadet edi-
lecek birinin olmadığını haber veriyorum. Allah birdir. 
O’nun eşi benzeri yoktur. Ben, (bu güne kadar) size asla 
yalan söylemedim. Bir gün uyur gibi öleceksiniz. Sonra 
yeniden canlanacaksınız. Dünyadayken iyilik ve kötülük-
lerle huzura çıkacaksınız.  İman edenler ve iyi işler yapan-
lar, kişilerin istedikleri her şeye sahip olabildikleri ve sonsu-
za 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 ce-
henneme gidecekler.

Akıl sahipleri elbette Cenneti seçer; ancak onlar öyle 
yapmadılar. 

Ebu Leheb:
– Ey akrabalarım, Ebu Talib’in yetiminin ne yaptığını 

görüyor musunuz? O, bizi putlarımızdan vazgeçirmeye ça-
lışıyor. Onu dinlemeye devam edecek misiniz? dedi ve 
Ebu Talib’e dönerek:

–Hey Ebu Talib! Biz hep sana saygı gösterdik. Bu yeti-
min bu şekilde konuşmasına engel ol. Sen, onu susturmayı 
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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 in-
sanlara O’nun tarafından gönderilmiş bir 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 Ebu Leheb gösterdi.

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 çağı-
rırdı.  Mekkeliler, onun çok önemli bir isteği olmadan o 
tepeye çakmayacağını bildiklerinden hemen çağrısına kar-
şılık verir ve etrafında toplanırlardı. Orası bir bakıma haya-
ti öneme sahip duyurular alanıydı. Bir gün Peygamberi-
miz, 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 söy-

lemedin.
Peygamberimiz:
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reddedilmişti; önce yakın akrabaları, sonra diğer Mekkeliler, 
Müslüman olmayı reddetmişlerdi. Ancak o, umudunu yitir-
memişti. Elbet bir gün bir topluluk ona inanacak ve onun 
ümmetinden olacaktı.

Ne mutlu onun ümmetinden olanlara!
Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed

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 anlatılmalıdır.

Rabbimiz, kendi rızası için yapılan işi karşılıksız bırak-
maz. 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. 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 ka-

Ebu Leheb:
– Sana yazıklar olsun, bizi bunun için mi çağırdın, diye-

rek Peygamberimize taş attı, Peygamberimizin konuşmasını 
engelledi ve halkı dağıttı.

Güzel Çocuklar! 
Biri sözünüzü kestiğinde, biri size taş attığında ona kızar-

sınız değil mi? Peygamberimiz de Ebu Leheb’e kızmıştı, 
ona karşı içinde dev bir öfke oluşmuştu. Ancak öfkeyi ey-
leme dönüştürmenin zamanı değildi. Rabbimiz, o günlerde 
onun müşriklerle kavga etmesini, onlarla savaşmasını de-
ğil, onlara İslam’ı anlatmasını ve onlardan gelecek sıkıntı-
lara karşı sabretmesini bekliyordu. O, Allah’ın elçisiydi. 
Öfke bir duygudur, duygularıyla hareket eden davasına 
zarar verir. O, öfkesi doğrultusunda davranmıyor,  Rabbi-
miz kendisinden nasıl dilemişse öyle davranıyordu. Biz de 
ona inanıyoruz, onun yolundayız, o nasıl davranmışsa 
öyle davranacağız.   

Böylece Peygamberimiz, bir topluluk tarafından daha 
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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, kendi-

lerine düşman olarak gördükleri kişilerle alay eder, onların 
saygınlığına zarar verir, onları küçük düşürür, böylece in-
sanların 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 görü-
yorlardı. Müslümanların sayısı arttıkça onların tavrı değiş-
ti. Müslümanların çoğu, kendini gizlediği için onlara bir 
şey diyemiyorlardı. Ancak Rasulullah, göz önündeydi. 
Müşrikler, onu takip ediyor; kaş göz işaretleriyle onunla 
alay ediyor ve “İşte gökten kendisine haber geldiğini id-
dia eden adam!” diyerek insanları ondan uzaklaştırmaya 
çalışıyorlardı.

Kur’an’ımız onların bu tutumunu bize şu şekilde bildir-
mektedir: “Suçlular, şüphesiz müminlere gülerlerdi. Yan-
larından geçtiklerinde, birbirlerine göz kırpıp kaş işaretiy-
le alay ederlerdi. Arkadaşlarına döndüklerinde, eğlenerek 
(neşe içinde) dönerlerdi. Müminleri gördüklerinde, “Bun-
lar gerçekten sapık kimseler.” derlerdi. (el-Mutaffifin Sü-
resi 29–30)” 

rarlı olması, sıkıntı ne kadar artarsa artsın bu mücadeleyi 
Allah’ın istediği gibi sürdürmesi; zorluklarla karşılaşmasına 
rağmen iyilikten ve iyilik için çalışmaktan vazgeçmemesi-
dir. Peygamberimiz, sabırlıydı; hiçbir zorluk onu Allah rıza-
sı için çalışmaktan vazgeçiremezdi.

O halde 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 vazgeç-

meyelim. 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 bil-
mediği 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. Müslüman-
ların sayısının arttığı haberleri ev ev duyuluyordu. 

Mekke’nin ileri gelenleri, gelişmeleri önce sessizce izledi-
ler. Çünkü Müslümanların varlığını kendileri için tehlike 
görmediler; ancak bu sessizlikleri günden güne bozuldu ve 
çok yönlü bir baskıya dönüştü.

Mekkelilerin Müslümanlara yönelik baskısı şu aşamalar-
dan geçti:

1- Alay ve Hakaret Dönemi 
2- İşkence Dönemi
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olduğuna inanmak istemiyorlardı. Bunun için bütün im-
kânlarıyla Müslümanlara karşı koyuyorlardı.

Müşriklerin Ebu Talib’e Başvurması
Müşriklerin ileri gelenleri, hakaret ve alaylarının işe ya-

ramadığını görünce Peygamberimiz baskı yapmaya, onu 
insanlara İslam’ı anlatmaktan zorla vazgeçirmeye karar 
verdiler. Bu amaçla Peygamberimizin amcası Ebu 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. Ebu Talib onları sa-
kinleştirecek sözler söyleyerek evinden uzaklaştırdı. 

Müşrikler, Peygamberimizin tavrında bir değişiklik gör-
meyince yeniden Ebü Talib’e gittiler, ona “Artık sabrımız 
kalmadı, ne olacaksa olsun, yok olacağımızı bilsek de ona 
karşı mücadele ederiz.” dediler. 

Ebu Talib, sevgili yeğeninin hayatının tehlikede olduğu-
nu düşündü. Zalimlerin ona zarar vermelerine izin verme-
meliydi; ancak onlara karşı koyacak gücü 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 çıkma-
yacağını düşünüp üzüldü. Müslümanlar, henüz sayıca azdı, 
Ebu 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 

Güzel Çocuklar!
Müşriklerin Peygamberimize El-Emin, yani güvenilir kişi 

unvanını verdiklerini hatırlıyorsunuz değil mi? Oysa şimdi 
onu yalan söylemekle suçluyorlar. Onların bu tavrı ne ka-
dar da çelişkili değil mi? Neden böyle davranıyorlar diye-
ceksiniz?

Güzel Çocuklar!
Müşrikler için İslam büyük bir tehlikeydi; çünkü onların 

zulüm yapmasını yasaklıyordu. Onlar, insanların mallarını 
zorla ellerinden alarak yiyorlardı, yoksul insanları zorla ça-
lıştırıyorlardı. 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 rahat-
sızlık 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. 

Tepki zamanı geldiğinde Rabbimiz, Kur’an’ımızda müş-
riklere söylenmek üzere “Siz de Allah’ı bırakıp tapmakta 
olduklarınız(putlar) da hiç şüphesiz cehennem odunusu-
nuz.(El-Enbiya Süresi 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, Müs-
lümanlar güçsüz görünüyordu. Tarihte pek çok küçük top-
luluk, büyük topluluklara galip gelmişti; ancak müşrikler 
bundan habersiz gibiydiler. Onların Allah’ın yardımını he-
saba katmıyor, Rabbimizin yardımının müminlerle birlikte 
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dakârlığa 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 tap-
maktan 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 müm-
kündür. Kim iman ederse mutlu olur, kim iman etmezse 
mutsuz olur.

Biz mutluluğun yolunu seçelim, bu yolu seçmeyenler 
kuşkusuz zarardadır. Sakın zarar edenlerden olmayalım! 

Allahüme salli alâ Muhammed ve alâ ali Muhammed

Öğrendiklerimizi tekrarlayalım mı?
Peygamberimiz, açık davet emrini alır almaz önce yakın 

akrabalarını, sonra bütün Mekke halkını açıkça İslam’a ça-
ğırdı. Müşrikler, Peygamberimizin çağrısını kabul etmek ye-
rine onu çağrısından vazgeçirmeye çalıştı. Görevi Rabbimiz-
den alan Peygamberimiz, onların isteklerine aldırış etmedi. 

Allahüme salli alâ Muhammed ve alâ ali Muhammed

Uygulama 1
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun bir şe-

kilde doldurunuz:

1. “Sana emrolunanı açıkça ortaya koy, müşriklere al-

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.

Ebu Talib, sevgili yeğeninin üzülmesine dayanamazdı. 
O, kardeşi Abdullah’ın ve babası Abdulmuttalib’in emane-
tiydi. Onu korumak kendisi için en büyük görevdi. O, gö-
revini ihmal edecek biri değildi. Peygamberimize yöneldi 
ve “ Ey kardeşimin oğlu, istediğini söyle, yemin ederim ki, 
seni hiçbir zaman, hiçbir şey karşısında himayesiz bıraka-
cak değilim!” dedi.  

Ebu Talib, babası Abdulmuttalib’e ölüm döşeğinde ver-
diği sözü yerine getirmiş, canı pahasına yeğenine sahip 
çıkmıştı. O, sözünden dönmeyecek kadar asil bir insandı. 
Hemen akrabalarını topladı, onlardan Peygamberimize 
sahip çıkmalarını istedi. Ebu Leheb, dışında bütün Haşi-
moğulları, bu isteği kabul etti; böylece Peygamberimiz, 
düşmanın tuzağından güçlenerek çıktı.

Müşriklerin Peygamberimize Başvurması
Müşrikler, Ebu 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 hepimiz-
den 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 baş-
kan seçelim. Evlenmeyi düşünüyorsan Kureyş’in en asil 
ve en güzel kadınları ile evlendirelim. Eğer cinlerin kötü-
lüğüne kapılmışsan seni tedavi ettirelim. İstediğin her fe-
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4. Peygamberimiz, akrabalarına İslam’ı anlattığında Ebu 
Leheb mi “Bizi bunun için mi çağırdın?” diyerek ona en 
büyük tepkiyi göstermiştir?

5. İlk Müslümanlar, Müslüman olduklarını hemen du-
yurmuşlar mıdır?

Uygulama 3
1. Peygamberimiz, Ebu Talib’in evinde akrabalarına 

“Bana hanginiz yardımcı olacak?” diye çağrıda bulundu-
ğunda 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 ol-
manın koşullarından değildir?

 A) Sabırlı olmak
 B) Planlı olmak
 C) Umudunu yitirmemek
 D) Toplumun desteğini kazanmak

3. Kureyş’in büyüklerinin İslam tebliğini kabul etmeme-
lerinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Putperestliğin kendilerini Cennete götüreceğine 
inanmaları 

 B) Müslüman olmanın onları konumlarından edeceği-
ne inanmaları

 C) Peygamberimizin anlattıklarının doğru olduğuna 
inanmamaları

 D) Müslümanlar hakkında yeteri kadar bilgi sahibi 
olmamaları

4. “Gizli tebliğ” sözünün anlamı aşağıdakilerden hangi-

dırma! (Şuara 214–216)” ayeti kerimesi Peygamberimize 
İslam’ı -------------------------------------- emrediyor.

2. Açık davetin başlamasından sonra da Peygamberi-
miz, tedbir amacıyla Müslümanların ---------------------- isti-
yordu.

3. Peygamberimiz, “Siz uykuya dalar gibi öleceksiniz. 
Uykudan uyanır gibi dirileceksiniz.” diyerek insanlara ------
---- hatırlatıyor.

4. Peygamberimiz, Mekke’de -----------------karşı müca-
dele etmiş, insanları putlara tapmaktan vazgeçirmeye çalış-
mıştır. 

5. Peygamberlerin müjdeleme(tebşir) ve korkutma (in-
zar) olmak üzere iki temel görevi vardır. Peygamberimiz, 
Safa Tepesinde müşriklere cehennemi hatırlatarak --------- 
görevini yerine getirmiştir.

Uygulama 2
Aşağıdaki soruları karşılarına “Evet” veya “Hayır” yaza-

rak cevaplayınız.

1. Açık tebliğ dönemi Alak Süresinin ilk beş ayeti ile mi 
başlamıştır?

2. Peygamberimiz, açık tebliği ilk önce akrabalarına mı 
yapmıştır?

3. Ebu Talib, müşriklerin tehditleri karşısında Peygam-
berimize yardım etmekten vazgeçmiş midir?
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BÖLÜM 8
Araştırma İbadetimiz
1. Kâfirlerin Müslümanları neden İslam’dan vazgeçirme-

ye çalıştıkları hakkında kendi aranızda tartışınız. 
2. Amerika, Güney Afrika gibi ülkelerde siyah beyaz 

ayrımı yüzyıllarca sürmüştür? Bunun nedenlerini büyükle-
rinize sorunuz.

3. “İşkence bir insanlık suçudur.” sözünün anlamını 
araştırınız. Günümüzde işkencenin devam edip etmediğini 
öğreniniz.

4. Yasir ailesi hakkında bilgi toplayınız.
5. Ebu Zer-i Gifari (ra)’nın hayatını öğreniniz.

2. İşkence Dönemi
Güzel Çocuklar!
Müşrikler, tehditlerin işe yaramadığını görünce öfkelen-

diler ve daha şiddetli tedbirler almaya karar verdiler. An-
cak her şeye rağmen Mekke’de akrabalık bağları güçlüydü. 
Müşrikler, ailesi güçlü Müslümanlara karışmaktan korku-
yorlardı. Bunun için zayıf Müslümanların üstüne gittiler. 
Onlara akıl almaz işkenceler yaptılar. Müslümanlardan is-
tedikleri belliydi: Dinlerinden dönmeleri. Oysa Müslüman-
ların dinlerinden dönmeleri mümkün değildi. Onlar dinleri-
ni canlarından daha çok seviyorlardı. Bunun için canları-
nın tehlikede olduğunu bilseler de dinlerinden vazgeçmele-
ri söz konusu olamazdı.

En Çok İşkence Gören Müslümanlar
1-Bilal-i Habeşi(ra):
Bilal(ra) zenciydi, Ümeyye adındaki zalim bir müşri-

kin kölesiydi. Hz. Ebu Bekir(ra)’in çağrısıyla Müslüman 
olmuştu. 

sidir?
 A) İslam’a çağrının açıkça yapılmaması
 B) İslam’ın bazı hükümlerinin anlatılmaması
 C) Peygamberimiz dışında kimsenin İslam’ı anlatma-

ması
 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
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çok öfkeleniyor, ona kamçılarla vuruyor, Bilal (ra)’in siyah 
bedeninden kan fışkırıyor; Ümeyye ve arkadaşları, onun 
acı çekmesinden zevk duyuyor, kahkahalar atarak eğleni-
yorlardı.

Ümeyye, bir gün Bilal(ra)’i Mekke’nin dışına çıkardı; 
onun göğsünün üstüne bir taş koydu ve ona ya inkâr 
edersin ya seni böyle öldürürüm, dedi. Bilal, yine ona “Al-
lah bir, Allah bir!” diye karşılık verdi. Bilal’ın gücü tüken-
mek üzereyken Hz. Ebu Bekir Efendimiz, durumu haber 
aldı, Ümeyye’nin yanına gitti, ondan Bilal’ı serbest bırak-
masını istedi. Ümeyye, onun kendi kölesi olduğunu ve ona 
dilediği gibi davranabileceğini söyleyip bu isteği geri çevir-
di. Hz.Ebu Bekir Efendimiz, Ümeyye’ye “Onu satmaz 
mısın?”dedi. Ümeyye, ondan veremeyeceğini düşündüğü 
miktarda çok para istedi.

Hz. Ebu Bekir (ra) efendimiz, hiç tereddüt etmeden ona 
dilediği parayı verdi. Ümeyye, şaşkındı, Bilal sevinçliydi, 
Hz. Ebu 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-Ebu Zer-i Gifari(ra)
Ebu Zer,  Mekke’nin kuzeyinde Kızıldeniz yakınlarında 

yaşayan Gifar kabilesindendi. Allah’a inanıyordu; ancak 
ona nasıl kulluk edeceğini bilmiyordu. 

Peygamberimizin çağrısı, günden güne yayılıyor, 
Mekke’nin dışına taşıyordu. Ebu Zer de bu büyük çağrıyı 
duyanlardandı. Bu çağrı onu çok ilgilendirdi. Ancak onun 
işleri vardı. Mekke’ye gidemezdi, bunun için kardeşini gön-
derdi.

Mekke’de Müslümanlar ağır bir baskı altındaydı. Ebu 

Müslümanlar kardeştir, İslam’da rengin, ırkın önemi 
yoktur. Bilal(ra), Müslüman olmakla Mekke’nin soylula-
rından Müslüman olanlarla kardeş olmuştu. Mekke’nin 
soylu Müslümanları Bilal(ra)’ı bağırlarına basmışlar, ona 
İslam nurunun insanları ne kadar yücelttiğini her an his-
settirmişlerdi.

Müşrikler, kendi Müslüman çocuklarının Bilal(ra)’la bir 
arada oturmasından rahatsızdılar. Onlara göre soylu biri, 
bir zenciyle bir arada oturamazdı. Bu, onların bütün gele-
neklerinin yıkılması anlamına gelirdi. Bunun için 
Bilal(ra)’den nefret ediyor, ona her fırsatta işkence edi-
yorlardı.

Bilal(ra), kimsesizdi; Bilal(ra)yoksuldu, Bilal(ra) savun-
masızdı. 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 re-
van içinde ağrılarına aldırış etmeden “Allah bir, Allah bir!” 
diye karşılık veriyordu. Ümeyye, bu sesi duydukça daha 
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—Sana böyle ibadet yapmayı kim öğretti?
Ali:
—Allah’ın Peygamberi.
Ebu Zer şaşırmışçasına sormaya devam etti:
—Allah’ın Peygamberi mi?
Ali:
—Allah’ın bir peygamber gönderdiğini duymadın mı?
Ebu Zer:
—Beni ona götürür müsün? dedi.
Ali:
—Elbette.

Güzel Çocuklar!
Rabbimiz, kendi rızası için bir iş yapana yardım eder. 

Ebu Zer, Mekke’ye Allah rızası için gitti. Rabbimiz, ona 
yardım etti, onun doğru kişiyle karşılaşmasını sağladı. Kar-
şılaştığı kişi Hz. Ali(ra) efendimizdi. Hiç kimse, onu Hz. 
Ali(ra) efendimizden daha kolay bir şekilde Peygamberimi-
ze ulaştıramazdı. Çünkü hatırlayacağınız gibi Hz. Ali(ra), 
Peygamberimizin evinde kalıyordu.

Bir habere göre Hz. Ali(ra) efendimiz, onu üç gün izle-
miş, onun iyi niyetli bir insan olduğunu anlamış, bunun 
için onun isteğini tereddütsüz kabul etmiş ve onu Peygam-
berimize götürmüştü.

Ebu Zer(ra), yanında Hz. Ali(ra) olduğu halde Peygam-
berimizin yanına gitti ve:

—Selam Sana, Senin Peygamber olduğunu duydum. 
Sana inenleri bana okur musun? dedi. Peygamberimiz, 
ona bazı ayetleri okudu. Ebu Zer Peygamberimizin oku-
duklarından çok etkilendi ve “Eşhedü en la ilahe illallah 
ve eşhedü enne Muhammedür rasulullah” diyerek Müslü-
man oldu.

Müslümanlar, o günlerde kendilerini gizliyorlardı. Ancak 

Zer’in kardeşi onlarla ilgili yeteri kadar bilgi toplayamadı. 
Sadece “Muhammed( S.A. S.), kendisine peygamber di-
yor, insanlara iyiliği emrediyor, kötülüğü yasaklıyor.  Ama 
Mekkeliler onun yalancı ve sihirbaz olduğunu söylüyor.” 
haberini getirebildi. Bu haber, Ebu Zer’in merakını artırdı; 
çünkü o müşriklerden de onların putlarından da nefret edi-
yordu. Onların karşı oldukları birine yardım etmeyi onun 
yanında yer almayı görev biliyordu.  Bunun üzerine 
Mekke’ye gitti.

Ebu Zer, Mekkelilerin Peygamberimizi tanımaya gelen-
lere yardım etmediklerini biliyordu. Kâbe’de çok kişiye gö-
rünmeden konakladı. Bir gün bir çocuğun Kâbe’ye gelip 
ibadet ettiğini gördü. Çocuğun ibadet şekli Mekkelilerin 
ibadet şekline benzemiyordu. Onun yanına gitti ve arala-
rında şu konuşma geçti:

—Korkma, ben puta tapanlardan değilim. Adın ne? 
Sana böyle ibadet yapmayı kim öğretti?

Çocuk:
—Adım Ali. 
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canlarını vermişse de ölü değildirler. Onlara cennettedirler. 
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 tered-
dütsüz kabul etti. Müşrikler, Habbab(ra) gibi yetenekli bir 
demircinin Müslüman olmasından rahatsız oldular, ona 
her tür işkenceyi yaptılar, onun kızgın demirlerini vücu-
dunda 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 müş-

riklerini kışkırtıyor,  Mekke müşrikleri Şeytana uyuyor, dur-
madan Müslümanlara işkence ediyorlardı.

5-Suheyb-i Rumi(ra)
Suheyb(ra), Anadolu’dandı; o zamanlar Anadolu Rum-

ların yönetiminde olduğundan Anadolululara Rumi denirdi.

Ebu Zer, kendini ilan etmeyi tercih etti. Mekke sokaklarına 
çıkıp yüksek sesle “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü 
enne Muhammedür rasulullah.”diyerek Müslüman oluşunu 
herkese duyurdu.

Mekkeliler, şaşkınlık içinde evlerinden çıkıp ona saldırdı-
lar, onu kan içinde bıraktılar. Aralarından biri, onun öldü-
rülebileceğini fark ederek:

—Bu adam, Gıfarlıdır, onu öldürürseniz, kabilesi sizi 
rahat bırakmaz, diye bağırdı.

Gıfar kabilesi güçlüydü, bu sesi duyan müşrikler korktu-
lar ve Ebu Zer(ra)’i bıraktılar. Ebu Zer(ra) bir kez daha 
Peygamberimizin yanına gitti, Peygamberimiz, ona kendi 
kabilesine dönmesini söyledi.

Ebu Zer (ra), her Müslüman gibi Peygamberimizin emri-
ne uydu ve kabilesine gitti; İslam’ı anlattı. Kabilesinin bir-
çok 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. On-
ların Ammar adında bir oğulları vardı. Ammar(ra), genç 
yaşta Müslüman oldu, anne- babasının da Müslüman ol-
masını sağladı.

Yasir ailesi kimsesizdi, müşrikler, bunu bildiklerinden 
onlara her tür işkenceyi ettiler, onları sıcak kumlara yatırdı-
lar, vücutlarına kızgın demirleri değdirdiler. Onları develere 
bağlayıp sürüklediler.

Sümeyye(ra), bir kadındı, bedeni zayıftı, işkencelere da-
yanamadı ve şehit oldu. O, İslam’ın ilk şehididir. 

Güzel Çocuklar!
Biz Allah yolunda canını verenlere “şehid” diyoruz. 

Rabbimiz, onlara ölü dememizi yasaklamıştır. Çünkü onlar 
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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 ellerin-
den 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 kala-
caktı. Onlar bunu bilmiyorlar mıydı, diyeceksiniz. Biliyor-
lardı elbette; ama çok para olma ve başkalarını yönetme 
hırsı onların bilincini yok etmişti. Doğru düşünemiyorlar, 
doğru kararlar veremiyorlardı.

Kimdi onlar?

1-Ebu Leheb
Peygamberimizin amcasıydı; ama ona en büyük düş-

manlığı da o yapıyordu. Peygamberimizin ardı sıra her 
yere gidiyor ve insanlara “Bu adam, sizi babalarınızın di-
ninden döndürmek istiyor, sakın ona uymayın!” diyor. 
Peygamberimizin Allah’ın dinini insanlara anlatmasına 
engel oluyordu. Hatırlarsanız, Peygamberimizin amcası 
Ebu Talib’in evinde akrabalarına İslam’ı anlatmasını en-
gelleyen de  onu Safa Tepesi’nde taşlayan da oydu. 
Onunla da yetinmemiş, ulaşabildiği her yere ve herkese 
gidip oralarda ve onların yanında Peygamberimizin aley-
hinde konuşmuştur.  

Bedir Savaşı’ndan sonra kahrından ölmüştür.

2-Ebu Cehil
Asıl adı Amr’dır, İslam’a düşmanlığından dolayı Müslü-

manlar ona bilgisizliğin babası anlamında bu adı verdiler.
İslam’ın ilk şehidleri Sümeyye(ra)  ve Yasir(ra)’in ka-

tilidir. 

Suheyb(ra), bir savaşta esir düşmüş ve köle olarak satıl-
mış, 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 Rabbi-
mizin yardımı sayesinde bu işkencelere sabretti ve İslam’ın 
büyükleri arasında yer aldı.

Güzel Çocuklar!
İslam, bir milletin dini değildir; bütün insanlığın yoludur. 

Gördüğünüz gibi, Peygamberimizin arkadaşlarından kimisi 
Yemen’dendi; kimisi Anadolu’dan; kimisi Kızıldeniz kıyısın-
dandı; kimisi Habeşistan’dan… Kimi beyazdı, kimi siyahtı; 
kimi melez. Ancak hepsi kardeşti, hepsi bir ailenin bireyi 
gibiydi.

Biz bugünün Müslümanları da kardeşiz, birimizin Arap-
ça, birimizin Farsça, birimizin Türkçe, birimizin Kürtçe ko-
nuşması bizim için ne bir üstünlük ne bir eksikliktir. Birbiri-
mizi 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 iyilik yapa-
lım, asla kötülük yapmayalım, olur mu çocuklar?

Salâvatımızı unutmayalım!
Allahüme salli ala Muhammed ve âlâ Muhammed
   
Peygamberimize En Çok
Düşmanlık Yapanlar
Güzel Çocuklar!
Hz. Âdem(as) babamızın çocukları Kabil ve Habil’den 
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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 kanmayaca-
ğız. İnsanlar ölseler de onların temsil ettiği karakterin kıya-
mete kadar yaşayacağını biliyoruz. Ebu Cehiller ölmüş ola-
bilir; ancak onların karakterindeki insanlar yaşıyor. Onların 
insanlığı kendilerine kul etmemeleri için biz de Hz. Ebu 
Bekir(ra) efendimiz gibi Hz. Ali (ra) efendimiz gibi müca-
dele edeceğiz ve dinimizi onlara rağmen her yerde ve her 
zaman anlatacağız. 

Allah, dinimizi her yerde ve herkesin karşısında anlat-
maya çalışanlardan razı olsun! 

Öğrendiklerimizi tekrarlayalım mı?
Müşrikler, özellikle kimsesiz Müslümanlara işkence et-

miş; onlara dinlerinden döndürmeye çalışmışlardır. Ancak 
müminler mükâfatlarını Rablerinden bekleyerek sabretmiş-
ler, Peygamberimizin yolundan ayrılmamışlardır. 

Ne mutlu onlara ve onların yolundan gidenlere!
Allahüme salli alâ Muhammed ve alâ Ali Muhammed

Uygulama 1
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun bir şe-

kilde doldurunuz:

1. İslam’ın ilk şehidi ------------ .

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

3. Mekke müşrikleri daha çok ---------------- Müslüman-
lara işkence yapmışlardır.

Güzel Çocuklar!
Bütün dinlerde ibadet kutsaldır, insanlar hangi dinden 

olurlarsa onlara ibadet esnasında zarar verilmez. Ama Ebu 
Cehil, insanlık adına hiçbir değere inanmıyordu.

Peygamberimiz, bir gün Kâbe’de secdedeyken bu kötü 
adam, ona 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 sabret-
melidir. Rabbimiz, elbette kendi yolunda yürüyenlere yar-
dım eder.

Nitekim Bedir Savaşı’nda Rabbimiz, Müslümanlara yar-
dım etti, müşrikler yenildi ve Ebu Cehil,  öldürüldü.

3-Velid b. Muğire 
Müşriklerin Müslümanlara nasıl eziyet edecekleri konu-

sunda onlara akıl veren adamdır. Peygamberimize yönelik 
pek çok hakareti o uydurmuştur.

4-As b. Vail 
Peygamberimizle alay eden müşriklerdendir. Peygam-

berimizin 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 Ebu Leheb gibi 

Ebu Cehil gibi düşmanlık edenler vardır. Onların tek isteği, 
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 C) İslam, evrensel bir dindir. 
 D) İslam, kişilerin kendilerini memleketleriyle anmala-

rını reddeder. 

2. Hz. Ali(ra)’nin Ebu 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 aşağıdakiler-
den hangisidir?

 A) Onların özgür bırakılmasını yadırgamaları
 B) Kendilerini onlardan üstün görmeleri
 C) Onların inançlarında samimi olduklarına inanma-

maları
 D) Mekkeli olmayan herkesi aşağılamaları

4. Suheyb-i Rumi’nin asıl memleketi aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A) Habeşistan B) Yemen
 C) İran D) Anadolu

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.

4. ------------- , Bilal’ı sahibinden satın alarak onu köle-
likten kurtardı.

5.İslam’ın büyük düşmanı Ebu Cehil ----------------------- 
Savaşı’nda öldürüldü.

Uygulama 2
Aşağıdaki soruları karşılarına “Evet” veya “Hayır” yaza-

rak cevaplayınız.

1. Ebu Zer-i Gıfari hazretleri Müslüman olmadan önce 
de putlardan nefret ediyor muydu? (        )

2. Habbab b. Eret, Anadolu kökenli bir Müslüman mı-
dır? (        )

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 ziyaretleri-
ni terk etmişler midir? (        )

Uygulama 3
1. Peygamberimizin arkadaşlarından kimisi, Mekke’nin 

soylularındandı, kimisi Yemen’dendi; kimisi 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.
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BÖLÜM 9
Araştırma İbadetimiz
1. İnsanların hangi nedenlerle memleketlerini terk ettik-

lerini araştırınız. Ailenizin memleketinden göç eden aileler-
den olup olmadığını büyüklerinizden öğreniniz. 

2. Ailesinden zorla ayrılan kişilerin duyguları hakkında 
bilgi toplayınız. 

3. Habeşistan, hangi kıta içinde yer alır? Çöl yolculuğu-
nun zorlukları, Mekke-Habeşistan arasındaki bir yolculuk 
için nerelerden geçmek gerektiği ve Habeşistan’ın bugün-
kü durumu hakkında bilgi toplayınız. .

4. “Kral, imparator, emir, devlet başkanı, elçi” kavram-
larının 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 
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Çöl yolculuğu her zaman tehlikelidir. Çölde su olmaz ve 
zaman zaman kum fırtınaları kopar. Kum fırtınalarında in-
sanlar dev kum dalgalarının altında kalarak can verebilir-
ler. 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 yol-
culuktan 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 güçsüz-
lere 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 al-
maz 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 ha-
bere göre 86 erkek 18 kadın, 104 kişi) Habeşistan’a hic-
ret etti. 

Müslümanlar, başıboş bir insan yığını değil, düzenli bir 
topluluktur. Bir Müslüman topluluk, dünyanın hiçbir yerin-

göç ederler. Büyük bir şehirde yaşıyorsanız çevrenize bir 
bakın: Belki bir komşunuz, bulunduğunuz şehre deprem-
den dolayı göç etmiştir, bir başkası memleketinde iş bula-
madığı için gelmiştir, bir başkası yakınlarıyla anlaşmazlığa 
düştüğü için doğduğu toprakları terk etmiştir. Bunların her 
biri, geçerli bir göç nedenidir.

Peygamberimize ilk vahyin gelmesinden beş yıl sonra, 
Miladi takvime göre 615yılında bir grup Müslüman doğdu-
ğu 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 ül-
keye 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 dini-
ne dönün!” diyorlardı.

Hâlbuki onlar, gerçekten inanmış kişilerdi. Gerçekten 
inanan kişiler, dinlerinden asla dönmezler. Onlar, müşrik-
ler 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 top-
rağı kuşkusuz geniştir.” deyip başka bir ülkeye doğru yol 
aldılar.

Müslümanların dinlerinin emirlerini yerine getiremeye-
cekleri 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 ül-
kedir. Mekke’den oraya varmak için çölleri aşmak gerekir. 
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Habeşistan yöneticilerine rüşvet vererek onlara isteklerini 
kabul ettireceklerini düşündüler, yanlarında pahalı mı pa-
halı hediyeler götürdüler. O hediyeleri kralın üzerinde etkili 
olduğunu düşündükleri kişilere dağıttılar. İyi kralın çevre-
sindeki kötü adamlar, hediyeleri aldılar ve kralı ikna ede-
ciklerine söz verdiler.

Kralın kötü adamları, kralın huzuruna çıktılar; ona bize 
sığınan bu adamları Mekke elçilerine teslim edelim, dedi-
ler. Ancak kral, Müslümanların ifadesini almadan onları 
teslim etmeyeceğini söyledi. Mekke müşrikleri bundan bü-
yük bir rahatsızlık duydular. Neden mi? Onlar, Kuran’ın 
krala okunmasından ve kralın Yüce Kitabımızdan etkilen-
mesinden korkuyorlardı. Kralı danışmanları aracılığıyla bu 
karardan vazgeçirmeye çalıştılar. Kral, kararından vazgeç-
medi; 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 kullanması-
dır. Müslüman, hem kendine güvenmeli hem dininin yüce-
liğinin farkında olmalıdır. Biz dinimizi doğru anlattıkça in-
sanlar mutlaka ondan etkileneceklerdir.

Kral, Müslümanları ve onları almaya gelen Mekke müş-
riklerini huzuruna çağırdı. Onlara: 

Kureyşliler, elçi göndermişler, sizi geri istiyorlar, ne der-
siniz, dedi.

Hz. Cafer(ra) ayağa kalkarak kralın müşriklerin tavrını 
sorgulamasını sağlayacak sorular sordu:

Ey hükümdar, sorunuz onlara, biz onların kölesi miyiz?

de başkansız kalmamalı; çünkü başkansız kalan bir toplu-
luk ne yapacağını bilemez, bireyleri kendi arasında tartışır 
ve dağılır.

Peygamberimiz, Habeşistan’a giden Müslümanların baş-
kanlığına amcasının oğlu ve Hz. Ali(ra) efendimizin kardeşi 
Hz. Cafer b. Ebu Talib(ra)’i seçti.

Müşrikler Müslümanları
Rahat Bırakmıyor
Mekke müşrikleri, Müslümanların büyük bir grup halin-

de hicret etmelerinden endişelendiler ve Habeşistan’a elçi 
gönderip onları zorla geri getirmeyi kararlaştırdılar. Arala-
rından başka ülkelerle ilişki kurma konusunda uzmanlaş-
mış iki kişiyi, Amr b. As ve Abdullah b. Ebu 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 
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yardımcı olun, komşularınızla güzel geçinin, diyor. 
Bize yalan söylemeyi, yetim malı yemeyi, namuslu ka-

dınlara 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.

Hz. Cafer(ra), İslam’ı bu şekilde anlattıktan sonra müş-
riklerin 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 söy-
ledi:

Sizin kimseye zulüm etmeyen, adil bir kral olduğunuzu 
duyduk. Sizin ülkenize geldik. Sizi başkasından iyi gördük. 
Sizden emin olduk, sizin bize zulüm etmeyeceğinize inan-
dık, 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 

konuşabili riz?” dediler.
Çocuk: “Ben şüphesiz Allah’ın kuluyum.(Allah) Bana Ki-

tab verdi ve beni peygamber yaptı; nerede olursam olayım, 
beni mübarek kıldı. Yaşadı ğım 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.” (29-33) 

Güzel Çocuklar!
İslam, tevhid dinidir, Rabbimizin Hz. Âdem (as) baba-

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 

alacaklar?
Amr:
Öyle bir durum yok.
Hz. Cafer(ra):
O hâlde bizden ne istiyorlar?
Amr: 
Bunlar, atalarımızın dininden çıktılar, ilahlarımıza haka-

ret ettiler, gençlerin inançlarını bozdular, aramıza ayrılık 
soktular.

Hz. Cafer(ra) bu soruların ardından  önce eski durumla-
rını 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, zen-
ginler 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 dürüstlüğün-
den kuşku duyamaz.

Peygamberimiz, bizi Allah’a davet ediyor, bize putlara 
tapmayın. Yalnız Allah’ a kulluk edin.

Doğru söyleyin, emanete ihanet etmeyin, akrabalarınıza 
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Böylece müşriklerin planı ters tepti ve Müslümanların 
yüce Kur’an’ımızı Necaşi’ye okuyup onun gönlünün 
İslam’a ısınmasını sağladı.

Müslümanlar, Habeşistan’da huzur içinde birkaç yıl kal-
dıktan sonra Medine’ye hicreti duydular ve gruplar halinde 
oradan Medine’ye hicret ettiler. Medine’de yüce Peygam-
berimizle yeniden buluşup Allah yolunda yaptıkları işleri 
sürdürdüler. Allah hepsinden razı olsun ve bizi de kendi 
dini uğruna çalışan insanlardan kılsın. Bizi ahirette Pey-
gamberimizle görüşmeyi hak kazanmış kişilerden eylesin. 
Âmin!

Öğrendiklerimizi 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.

Allahüme Salli Ala Muhammed ve Ala Ali Muhammed
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. Peygambe-

rimizle yaşıt sayılır. Mekke’nin karmaşık ortamından uzak 
duran, zamanının çoğunu ava giderek geçiren, kendi hâ-
lindeki bir insandı. Güçlü kuvvetliydi. Kimse onunla kavga 
etmeyi göze alamıyordu. Sessizdi, sessizliği çevresindeki 

mızdan sevgili Peygamberimize kadar insanlık için belirle-
diği yoldur. Bu yolun temel ilkeleri, hiçbir zaman değişme-
miştir ve hiçbir zaman değişmeyecektir. Bütün peygamber-
ler, insanlara:

Allah’a inanın, peygamberlerin size getirdiği mesajın 
doğru olduğunu kabul edin, meleklerin Allah’ın sadık kul-
ları olduğunu bilin. Ölümden sonra hesaba çekileceğiniz-
den 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 söz-

lerle aynı kaynaktandır, dedi ve Müslümanları Kureyş elçi-
lerine teslim etmeyeceğini söyledi.

Kureyş’in müşrik elçileri, onun bu sözlerini duyunca en-
dişelendiler ve Müslümanlara iftira attılar, Necaşi’ye:

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

Bunun üzerine Necaşi, Müslümanların Hz. İsa(as) hak-
kındaki görüşünü sordu.

Hz. Cafer(ra):
Biz, Hz. İsa (as) hakkında Rabbimizin Kur’an’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, yer-
den 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 yaşayabile-
ceklerini söyledi.
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Ömer’dir. Sizce neden? Büyüklerimiz, niçin bu adın sahibi-
ni 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)’in 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 kaçı-
nırdı. Çünkü o güçlüydü ve gücünü doğru yolda kullan-
masını sağlayacak iman denetiminden yoksundu. 

Güzel Çocuklar!
Hatırlıyor musunuz, size Darü’n Nedve diye bir yerden 

söz etmiştik? Darü’n Nedve, müşriklerin meclisiydi, müşrik-
ler önemli bir karar almaları gerektiğinde orada toplanır, 
konuşurlardı. 

Hz. Hamza(ra)’nın Müslüman olmasından sonra müş-

kötü insanlara daha çok korku veriyordu.
Peygamberimiz, bir gün Safa Tepesi’ndeyken Ebu Ce-

hil, yanından geçti ve o güzel insana hakaret etti. Peygam-
berimiz, çok üzüldü; ancak ortalığın karışmasını istemedi-
ğinden 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 döner-
ken köle kadın onu gördü ve ona durumu haber verdi. 
Hz. Hamza(ra), öfkelendi ve müşriklerin meclisine yöneldi. 
Ebu 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. 
Ebu Cehil’in kafasından kan fışkırdı.

Ebu Cehil, korkusundan ona karşı koyamadı, etrafında-
kilerin de sesini çıkarmasına izin vermedi; çünkü Hz. 
Hamza(ra)’nın kendilerine kızıp Müslüman olmasından 
korkuyorlardı.

Rabbimiz, Hz. Hamza(ra)’nın kalbine iman ışığı koy-
muştu, 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 kapıldılar.

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 kim-

leri çok sevdiğini gösterir. Aramızdan pek çok kişinin adı 
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Güzel Çocuklar!
Hz. Ömer’in kız kardeşi ve eniştesi Müslüman olmuşlar-

dı. 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 iste-
miyordu. Bunun bir yalan olmasını istiyordu. Aksi halde 
kız kardeşini ve eniştesini öldürebilirdi. Daha da öfkelene-
rek yönünü değiştirdi ve kız kardeşinin evine yöneldi.

Hz. Ömer(ra), kız kardeşinin evine vardığında eniştesi 
Kur’an 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!
Kur’an, Peygamberimizin en büyük mucizesidir. Kalple-

re 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 Kur’an’la karşılaşmıştı. Kur’an’ın zalim kalpleri iyileş-
tiren 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 üzeri-

ne yürüdü, araya giren kız kardeşinin yüzünü bir tokatla 
kanlar içinde bıraktı.

Kız kardeşi:
Ey Ömer, Allah’tan kork. Ben ve kocam Müslüman ol-

duk. Bundan gurur duyuyoruz ve korkmuyoruz. Öldürsen 

rikler Darü’n Nedve’de toplandılar ve ne yapmalarını ge-
rektiğini konuştular. Bunlar, her gün biraz daha artıyor, 
önlemimizi almazsak ilerde onların hakkından gelemeyiz, 
dediler. 

Müşriklerin büyükleri, değişik öneriler ortaya attılar. Ebu 
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. Ebu Cehil, sevinçliydi, her şeyin 
dilediği gibi olacağından emindi. Çünkü o, Rabbimizin 
yardımını hesaba katmıyordu.

Hz. Ömer(ra), Mekke sokaklarına öfkeyle çıktı. Peygam-
berimizin bulunduğu yeri araştırmaya başladı. Yolda Nu-
aym 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 Fatıma Müslüman oldular, dedi.
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çöküyordu? O hırçın adamı böyle sakinleştiren neydi?
Peygamberimiz, onun omzundan tuttu ve:
Benimle beraber tekrar et ey Ömer! dedi. Peygamberi-

miz, buyurdu:
Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü Enne Muhamme-

dür rasûlullah
Hz. Ömer(ra), tekrarladı:
Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü Enne Muhamme-

dür rasûlullah 
Darü’l Erkam’daki endişeli bekleyiş yerini büyük bir se-

vince bıraktı. Ev, tekbir sesleriyle inledi.
Allahü Ekber!   
Allahü Ekber!   
Allahü Ekber!   
Bu güzel ses, Safa’nın ufuklarında yankılandı. Müslü-

manlar, Hz. Ömer(ra)’le kucaklaştı, artık o onların karde-
şiydi. Çünkü bu dinde kardeşlik, imana dayanıyordu. Kuş-
kusuz 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 halde ne duruyoruz, haydi Kâbe’ye gidelim! dedi.
Önde Muhammed Mustafa (S. A. S.), sağında Hz. 

Ömer(ra), solunda Hz. Hamza(ra) arkada diğer Müslü-
manlar, Safa Tepesi’nden 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 görmüyor-
lardı. Kulakları vardı; ama doğruları işitmiyorlardı. Beyinle-
ri vardı; ama düşünmüyorlardı.

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 ge-
tirdi. Sayfalarda Hadid Süresi’nin ilk ayetleri yazılıydı. Hz. 
Ömer(ra), okumaya başladı:

“Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ı tesbih eder. 
O, aziz ve hâkimdir. Göklerin ve yerin mülkü O’nundur. 
O, hem diriltir hem öldürür. O her şeye kadirdir. O, ilktir, 
sondur, O’nun varlığı kesindir. Ancak insanların gözlerine 
görünmez. O, her şeyi hakkıyla bilir.(Hadid 1-3)”

Hz. Ömer, Kur’an-ı Kerim’in ayetleriyle sakinleşti, derin 
derin düşündü, ardından kendisinin derhal Hz. 
Peygamber’e götürülmesini istedi.

Peygamberimiz, Safa Tepesi’nde Darü’l Erkam’daydı. 
Hatırlarsınız, daha önce bu evden söz etmiştik. Peygambe-
rimizin sahabelerini düşmandan korumak için müşriklerin 
bilmediği o evde onlarla görüştüğünü belirtmiştik.

Hz. Ömer(ra), silahlı olduğu halde Darü’l Erkam’a doğ-
ru 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 var-
dır.” dedi ve elini kılıcına attı.

Amcasının bu cesur ve soğukkanlı halini gören Peygam-
berimiz gülümsedi. Bulunduğu yeri değiştirmeden “Telaş-
lanacak bir şey yok, bırakın gelsin!” diye buyurdu.

Hz. Ömer(ra), görenlere korku veren kılığıyla Peygam-
berimizin yanına gitti, diz çöktü. Herkes, sessizce bekliyor-
du: Acaba ne olacaktı? Ömer, niçin gelmişti, ne yapacaktı, 
niye böyle silahlıydı, Peygamberimizin önünde niye diz 
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rin baskılarının artması üzerine ------------------ hicret etti. 

2. Habeşistan’a hicret eden sahabe kafilesinin başkanı 
-----------------, kralın huzuruna çıkıp kendilerinin niçin 
onun ülkesine hicret ettiklerini anlattı. 

3. Müşrikler, Habeşistanlıları ikna etmek için onlara -----
-- vermişlerdir.

4.Peygamberimizin amcası-----------------, Ebu Cehil’in 
Peygamberimize yönelik hakaretlerini duyunca Müslüman 
oldu. 

5.Peygamberimizin canına kıymak için yola çıkan -------  
-----,  kız kardeşinin evinde okuduğu Kur’an-ı Kerim ayet-
lerinden etkilenip Müslüman olmaya karar verdi.  

Uygulama 2
Aşağıdaki soruları karşılarına “Evet” veya “Hayır” diye 

yazarak cevaplayınız.
1. Necaşi, danışmanlarının önerilerini kabul edip Müslü-

manları 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 Darü’l Erkam’da mıydı? (        )

4. Hz. Hamza(ra), kardeşi Ebu Leheb’in Peygamberimi-
ze hakaret ettiğini duyunca mı Müslüman oldu? (        )

5. Müşrikler, Necaşi’yi kendilerine inandırmak için Müs-

Büyük bir topluluğun Kâbe’ye doğru ilerlediğini görünce,
Ömer, hepsini önüne katmış, topluca getiriyor, dediler. 
Ancak topluluk, kendilerine yaklaşınca durumu anladı-

lar ve Hz. Ömer(ra)’e “Ne oluyor?” diye sordular. Hz. 
Ömer(ra):

Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü Enne Muhamme-
dür 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 çe-
kildi.

Hz. Hamza(ra)  ve Hz. Ömer(ra)’in Müslüman olmala-
rıyla Mekke’deki zayıf insanlar cesaretlendi. Müslümanların 
sayısı hızla arttı. Bir habere göre bir sonraki yıl bu sayı 
300’ü buldu.

Allahüme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed

Öğrendiklerimizi tekrarlayalım mı?
Müşriklerin baskısının artması üzerine bazı Müslüman-

lar, 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. 

Allahüme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed

Uygulama 1
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun bir şe-

kilde doldurunuz:

1. Bi’setin beşinci yılında bir grup Müslüman, müşrikle-
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lerdendir.
 D) Hz. Hamza(ra), ilk on Müslümandan biridir. 

lümanların Hz. İsa(as)’yı sevmediğini mi iddia ettiler?
(        )

Uygulama 3
1.Müslümanlar Habeşistan’a geçmek için çöllerden son-

ra aşağıdaki hangi denizi aştılar?
 A) Kızıldeniz B) Karadeniz
 C) Akdeniz D) Basra Körfezi

2. Hz. Cafer(ra), Necaşi’ye İslam’ı anlatırken hangi pey-
gamberin 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 Müslü-

man olmuştur. 
 B) Hz. Hamza(ra), Mekkeliler içinde cesaretiyle bilinirdi. 
 C) Hz. Hamza(ra), Dar’ul Erkam’da bulunan sahabe-
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BÖLÜM 10
Araştırma İbadetimiz
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 ola-

yı 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 ka-
rarlar almalarına yol açtı. 

Bi’setin yedinci yılında müşriklerin ileri gelenleri Ebu 
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Müşriklerin aldığı kararlar, Müslümanlara ve onları des-
tekleyen Haşimoğulları’na “boykot” uygulamak anlamına 
gelirdi. Boykot, bir topluluk veya kişiyle ilişkiyi kesmek de-
mektir. Boykotun türleri vadır ve her boykot türü kendine 
göre bazı yaptırımlar gerektirir. Örneğin ekonomik boykot-
ta sadece alışveriş yasağı vardır. Sosyal boykotta ise görü-
şüp konuşma dâhil her tür ilişki kesilir.

O halde güzel çocuklar, müşriklerin Müslümanlara uy-
guladıkları boykot, hem ekonomik hem sosyal boykottur. 
Biz, buna günümüzde “ekonomik ve sosyal boykot” diyo-
ruz.

Müşrikler bu boykotu uygulayarak Müslümanları aç bı-
rakmayı istiyorlardı, onlarla konuşmayarak onları bunalta-
caklarını sanıyorlardı, onlara kız vermeyerek ve onlardan 
kız almayarak onları akrabalık bağı kurulması sakıncalı ki-
şiler olarak tanıtmayı amaçlıyorlardı.

Güzel Çocuklar!
Sizce müşrikler Müslümanlardan ne istiyordu? Cevabı-

nızı ben vereyim:
Dinlerinden dönmelerini.
Bu mümkün müydü, daha önce en ağır işkencelere uğ-

rayıp da dininden dönmeyenler aç kalınca dinlerinden vaz 
mı geçeceklerdi? 

Güzel Çocuklar!
Boykot, vicdansızca uygulandı. Ama Mekke’de akraba-

lık bağları güçlüydü. Haşimoğulları bu vicdansızca uygula-
maya rağmen Peygamberimizi yalnız bırakmadı. Hepsi, 
Peygamberimizin amcası Ebu Talib Mahallesi’ne taşındı. 
Ebu Leheb ise yıllardır kaldığı bu mahalleden başka bir 
mahalleye göç etti.

Müslümanlarla her tür ilişki kesildi. Onlara selam ve-

Cehil’in başkanlığında toplandılar. Bütün Müslümanların 
öldürülmesi dâhil birçok öneriyi tartıştılar ve en son şu ka-
rarlar 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 alın-

mayacak.
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.

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 düş-
manlık 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 de-
mektir, diyeceksiniz. 

Allah’a hakkıyla inanmak, Peygamberimizin O’nun elçi-
si olduğuna inanmak ve onun bize bildirdiği hükümlere 
inanmak demektir. Bu da Kur’an’a inanmak anlamına ge-
lir. Rabbimizin Peygamberimize gönderdiği bu güzel kitaba 
inanmak ise O’nda yazıldığı gibi yaşamak olarak anlaşıl-
malıdır. İnsanlar, O’nda yazıldığı gibi yaşamaya başladıkla-
rında onların hiçbir sıkıntısı kalmayacak, yeryüzünde hak-
sızlık, yoksulluk, açlık bitecek. Bunların bitmesini istemiyor 
muyuz? Elbette istiyoruz, o hâlde hep beraber iyi Müslü-
manlar olmaya çalışalım.

Güzel Çocuklar!
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ölecek ve artık bu sesleri duyamayacağız!” deyip kahkaha-
lar 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 Peygamberi-

miz, amcası Ebu 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 insan-

ların korkularını aşıp vicdanlarının sesini dinlemelerini 

rilmedi, onların selamı alınmadı. Onlara mal satılmadı, 
onlardan mal alınmadı. Mekke’ye gelen kervanların on-
ların mahallesine girmesi değişik yollarla engellendi. 
Özellikle Ebu Leheb, o kervanların yolları üzerinde du-
rur ve onlara Müslümanlara bir şey satmamalarını söy-
lerdi. İkna edemediklerinin bütün mallarını çok pahalı 
bile olsa onlardan satın alırdı. Böylece kendi öz akraba-
larını aç bırakırdı.

Müslümanların ellerindeki yiyecekler günden güne tü-
kendi. Bazı Müslümanlar ağaç köklerini kaynatarak onun 
suyunu içecek kadar çaresiz kaldı. Hatta bir habere göre 
kimi Müslümanlar deri paçalarını bile kaynatıp yemeyi de-
nedi. Özellikle çocukların işi zordu. Çocukların bünyesi za-
yıftır, onlar açlığa karşı büyükler kadar dayanıklı değildir. 
Açlıktan dolayı ağlayan çocukların Ebu Talib 
Mahallesi’nden yükselen sesi, en zalim insanların yüreğini 
bile burkuyordu. Ama Ebu Cehil ve Ebu Leheb gibi müş-
rikler o sesleri duymaktan zevk alıyorlardı. “Yakında hepsi 
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Müslümanlar, bir baskı dönemini daha Peygamberimi-
zin 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 an-
lamazlıktan gelen müşriklerin sonu yavaş yavaş geldi, 
inatçı tavırları her gün biraz daha Cehenneme yaklaşma-
larına yol açtı.

Allahüme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed  

Hüzün Yılı (Bi’setin 10. yılı 620 M)
Güzel Çocuklar!
Hüzün, üzüntü demektir. Hepimiz, bir şeyler için üzü-

lürüz. Bazen bir yakınımızdan uzaklaştığımız için… Bazen 
bir yakınımız vefat ederek veya uzaklara giderek aramız-
dan ayrıldığı için… Eminim ki siz de bu tür bir durum 
için veya bir başka neden için üzülmüşsünüz. Belki göz-
yaşı döküp ağlamışsınız. Çünkü kaybettiğiniz veya elde 
edemediğiniz, sizin için değerlidir.

sağladı. Önce Müslümanların bazı akrabaları onlara giz-
lice yiyecek getirmeye başladı, bunun yetersiz kaldığını 
gören bir grup Mekkeli antlaşmayı bozmak için harekete 
geçtiler.

Hişam b. Amr adındaki bir adam, önce Müslümanlara 
gizlice yardım etti. Sonra vicdan sahibi arkadaşlarıyla gö-
rüştü, onlara bu insanlık dışı eyleme son verilmesi gerekti-
ğini 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 olduğu bir sırada, grubun sözcüsü Züheyr ayağa 
kalktı ve:

Ey Mekkeliler, hepimiz istediğimiz gibi yiyoruz, giyiniyo-
ruz, 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 Ebu Cehil, ayağa kalktı ve:
Sen yalancısın, anlaşmamızı asla bozmayız, dedi.
Bunun üzerine grubun üyeleri birbirlerinden haberleri 

yokmuş gibi bir bir ayağa kalkıp Ebu Cehil’e asıl yalancı 
sensin, biz de bu anlaşmaya razı değiliz, dediler. Duru-
mun bir iç kargaşaya dönüşmesinden korkan Ebu Cehil, 
geri adım attı ve anlaşma metninin yırtılmasına razı 
oldu.

Ama ortada bir antlaşma metni kalmamıştı. Peygambe-
rimizin, amcası Ebu Talib’e söylediği gibi metin bir ağaç 
kurdu tarafından yenilmişti, ondan geriye sadece “Allahın 
adıyla başlarım.”bölümü kalmıştı. Anlaşma sona erdi, 
Müslümanlar üzerindeki boykot bitti.

Güzel Çocuklar!
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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 Ebu Talib, Peygamberimizi çağırdı, 
ona yanındaki müşrik büyüklerinin isteklerini iletti. Pey-
gamberimiz:

- 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.

Onlardan Müslüman olmalarını istedi. Onlar Müslü-
man olsalardı, kendisi onlarla kardeş olacaktı. Ama müş-
rikler, buna razı olmadılar, putların kulu olmaya devam 
etmek istediler. Peygamberimizin isteğini duyunca öfke-
lendiler ve:

- Bu adam, bizim isteklerimizi kabul etmeyecek, deyip 
Ebu Talib’in evini terk ettiler. Onlar dışarı çıkarken Ebu 
Talib, Peygamberimize:

- Duyduğum kadarıyla sen onlardan kötü bir şey iste-
medin, diyerek Peygamberimize verdiği desteği ölüm dö-
şeğinde de devam ettirdi. 

Güzel Çocuklar!
Hatırlayacağınız gibi Ebu Talib, Peygamberimizin hima-

Güzel Çocuklar!
Bi’setin onuncu yılıydı. Müslümanlar boykottan yeni 

kurtulmuşlardı. Henüz kendilerini toparlamış sayılmazlardı. 
Üç yıllık boykot onları yoksullaştırmıştı.  Yaşlılarının be-
denlerini güçsüzleştirmişti. Gerek Ebu Talib gerek Hz. 
Hatice(ra) annemiz, Mekke’nin iki asil insanı olarak akra-
balarının kendilerine ambargo uygulamalarına çok içerle-
mişler, çok üzülmüşlerdi. Boykot onları hem bedenen hem 
psikolojik açıdan yıpratmıştı. 

Ebu 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 düşünüyorlar-
dı. Mekke müşrikleri de bu durumu duydular ve onu zi-
yaret ettiler, amaçları onun hastalık anından yararlan-
maktı. Ona:

- Aramızdaki konumun hâlâ eskisi gibidir. Biz, sana hep 
saygı duyduk. Şimdi hastasın, durumun bizi kaygılandırı-
yor. Bizimle kardeşinin oğlu arasındaki durumu biliyorsun. 
Onu çağır da aramızı bul, o bize ilişmesin, biz de ona iliş-
meyelim, dediler. 

Güzel Çocuklar!
Müşrikler, Müslümanların kararlılığı karşısında yılmışlar-

dı. Peygamberimizden “uzlaşma” istiyorlardı. Uzlaşma iki 
kişi veya topluluğun bir konuda tavizler verip bir orta yol-
da 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. 
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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!
Allahüme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed  

Taif Yolculuğu
(Bi’setin 10.yılı-620M)
Güzel Çocuklar!
Ebu Talib’in ölümünden sonra müşriklerin baskısı artmış-

tı. Mekke, Peygamberimiz için “yaşanılmaz” bir yer olmuş-
tu. 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 yakınların-

yesini daha Peygamberimiz, sekiz yaşındayken dedesinin 
ölüm döşeğinde olduğu günlerde üstlenmişti. Babasına 
onu her şart altında koruyacağına söz vermişti. O, bu sö-
züne daima sadık kaldı. Peygamberimiz için ticaret kerva-
nını yarı yoldan çevirdi,  boykot yıllarında onunla birlikte 
aç kaldı. Bu desteğini ölüm döşeğinde de sürdürdü. Bir 
habere göre, Haşimoğulları’nı çağırdı ve onlardan kendi-
sinden sonra de Peygamberimize sahip çıkmalarını istedi. 
Onlar da onu son nefeslerine kadar koruyacaklarına söz 
verdiler. 

Ebu Talib, sevgili yeğenini akrabalarına teslim etti ve bu 
dünyadan gönül rahatlığıyla ayrıldı. Peygamberimizse üz-
gündü. Kırk iki yıl kendisine her şart altında sahip çıkan o 
fedakâr amcadan yoksun kalmak onu derin bir üzüntüye 
sürükledi; ancak yapılacak bir şey yoktu.

Ebu Talib’in ölümünden birkaç gün sonra Hz. 
Hatice(ra) annemiz de rahatsızlandı ve ruhunu Allah’a tes-
lim etti. Bilmem hatırlar mısınız Peygamberimize ilk inanan 
o idi. Peygamberimize her zorlukta destek olan, ona güzel 
sözleriyle güç veren o idi. Onu kaybetmek, 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 Ra-
ciun… 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. 

Öğrendiklerimizi tekrarlayalım mı? 
Peygamberimizin değerli amcası Ebu Talib’in ardından 

Peygamberimizin hanımı Hz. Hatice(ra) annemiz, Bi’setin 
onuncu yılında vefat etti. Müslümanlar onların ölümünden 
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cak onlar çocuktu, bilirsiniz çocuklar büyüklerini dinler. 
Onların bir günahı yoktu. Büyükleri tarafından kandırılmış-
lardı. Onlara doğru, yanlış diye; yanlış doğru diye öğretil-
mişti. Onlar Zeyd’in bildiklerini bilselerdi taş attıkları insanı 
korumak için bedenlerini Zeyd’in yaptığı gibi ona siper 
ederlerdi. Suçlu olan onların büyükleriydi. Büyükleri, ger-
çeği anlamış; ama çıkarları gereği kabul etmek istememiş-
lerdi. Gerçeği bildiği halde ona uymayan insanların gerçe-
ğe 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 din-
lenmesine izin verdiler. Peygamberimiz, çardağın altında 
ellerini kaldırarak:

“—İlahi, gücümün yetersiz kalmasını, çaresizliğimi, hal-
kın gözünde hor görülmemi ancak sana bildiririm. Ey mer-
hametlilerin en merhametlisi! Sen, zayıfların Rabbisin. Sen, 
benim Rabbimsin. Sen, beni kimin eline bırakıyorsun? 
Bana kötü muamele yapan yabancıya mı? Yoksa beni eli-
ne 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 rızası-

nı önemsiyor, Rabbinin kendisinden memnun olmasını her 
şeyden daha önemli görüyor. Biz de öyle olalım, bizim için 
tek ölçü Rabbimizin rızası olmalı. Bu da Rabbimizin diledi-

daki bir küçük şehirdi. Orada Sakif kabilesi oturuyordu. 
Sakifliler de putperestti.     

Peygamberimiz, onlara iyilik yapacaktı, Allah’ın dinini 
anlatacak, onları içinde bulundukları kötü durumdan kur-
tarmaya 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 gider-
sen git!”diyerek onu şehirlerinden çıkardılar. Kendilerine 
iyilerden olunuz çağrısı yapan o yüce insana bizi kötülüğü-
müzle 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. Peygam-
berimiz, 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 be-
nim kanım aksın diyerek bedenini siper ediyordu. Ancak 
Zeyd’in çabası hınçla atılan taşlardan onu korumaya yet-
miyordu. Zeyd de yaralanmış, onun da her tarafından kan 
akmıştı. Peygamberimiz ve Zeyd, yürüyemeyecek durum-
daydılar. Yol üzerindeki bir bağa sığındılar. 

Güzel Çocuklar!
Şu anda o çocuklara kızgın olduğunuzu biliyorum. An-
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ni işitti, yaptıklarını gördü. Sana şu Dağlar Meleğini gön-
derdi. Kavmin hakkında ne dilersen bu meleğe emredebi-
lirsin, dedi.

Dağlar Meleği:
—Ya Muhammed, emrine hazırım. Şu iki dağın müşrik-

lerin üzerine devrilmesini 
İstiyorsan emret.
Peygamberimiz:
—Hayır, onların ezilip yok olmalarını değil, Rabbimin 

onların soyundan O’na hiçbir şey ortak koşmayan ve yal-
nız Allah’a ibadet eden bir nesil meydana getirmesini isti-
yorum, 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 insanla-
rın Allah yoluna dönmesidir. İnsanlar, bu yolu buldukların-
da onların kendisine yaptığı kötülüğü unutmaya hazırdır. 
Bunu güç sahibi olup onları cezalandırabileceği zaman 
göstermiştir. Kendisine en çok düşmanlık yapanları dilediği 
gibi cezalandırabilecekken onları affetmiştir.

Allahüme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed  

Uygulama 1
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun bir şe-

kilde doldurunuz. 

1. Boykot sadece Müslümanlara değil, bütün ------------- 
uygulanmıştır.

2. Boykot, ------------- sürmüştür.

ği gibi yaşamamızı gerektirir. Rabbimiz, bizden anne- ba-
bamıza saygı göstermemizi istiyor, onun emrine uyalım. 
Rabbimiz, namaz kılmamızı istiyor, namazımızı kılalım. Za-
man zaman bazı bilgisiz arkadaşlarımızın bizi kınamasına 
aldırış etmeyelim. Eğer yaptığımız davranış Allah’ın emirle-
rine uygunsa, O’nu memnun edecekse kim ne derse desin 
yaptığımız doğrudur. Bildiğimiz yoldan şaşmayalım. Arka-
daşlarımızın kötülüklerini benimseyeceğimize onlara bildi-
ğimiz 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 baş-
ladı. 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 şeh-

rindensin.
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! 
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 söyledikleri-
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 D) Müslümanların bir mahallede toplanması
 
2. Aşağıdakilerden hangisi boykot antlaşmasının mad-

delerinden biri değildir?
 A)  Haşimoğulları’na hiçbir şey satılmayacak.
 B) Haşimoğulları’ndan hiçbir şey satın alınmayacak.
 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 müşrik-
lerinin 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 iste-

mesiyle
 B) Ebu Talib’in vefat edip Ebu Cehil’in karar değiştir-

mesiyle 
 C) Peygamberimizin Taif’e gitmesiyle
 D) Bazı Müslümanların Habeşistan’a hicret etmesiyle

3. Taif’te oturan --------- kabilesi de Mekkeliler gibi müş-
rikti, putlara tapıyordu.

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

5.Ebu 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 ha-
ber 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 aşağı-

daki hangi amaca ulaşmak istiyorlardı? 
 A) Müslümanların dinlerinden dönmesi
 B) Müslümanların Mekke’yi terk etmesi
 C) Müslümanların toplu hâlde ölmesi
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Bölüm 11
Araştırma ibadetimiz
1. Umut ve umutsuzluk hakkında araştırma yapınız, 

İslam’da umutsuzluğun neden kınandığını öğreniniz. 
2. Festivalin ne olduğunu ve günümüzde hangi amaç-

larla festival düzenlendiğini öğreniniz.
3. “Biat nedir?” sorusunu anne-babanıza yöneltiniz.
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 gerektiği-

ne inanıyorsa o işte başarılı oluncaya kadar ısrarcı olmak 
zorundadır.

Peygamberimizin çağrısı, Mekke halkı tarafından redde-
dildi, Peygamberimiz Taif’e gitti.  Taif halkı da Peygambe-
rimize iman etmedi. Ama Peygamberimiz, umutsuzluğa 
kapılmadı. Rabbimizin kendisine verdiği görevi yerine ge-
tirmek için çalışmaya devam etti.

Günümüzde değişik amaçlarla festivaller, fuarlar düzen-
lendiğini duymuşsunuzdur. Eskiden Mekke’de de panayır-
lar 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 Peygambe-
rimiz, ne eğlenceyle ilgiliydi ne de ticaretle. Onun tek ama-
cı, insanlara Allah’ın dinini anlatmak, onları içinde bulun-
dukları kötülükten kurtarmaktı. İnsanlar, ona uymakta is-
teksiz olsa bile o bunda ısrar ediyordu.



P
ey

ga
m

be
ri

m
i 

T
an

ıy
or

um
abdulkadir turan

168

P
ey

ga
m

be
ri

m
i 

T
an

ıy
or

um

169

abdulkadir turan

şardı. Daha önce öğrenmiştik. Yahudiler Hz. Musa(as)’nın 
dini üzerinde olduklarını iddia ediyorlardı. Ama bozulmuş-
lardı, kutsal kitapları Tevrat’ı canlarının istediği gibi yorum-
luyorlardı. Müşriklerle sık sık çıkar çatışmalarına giriyor, 
her seferinde onlara “Yakında bir peygamber gelecek, biz 
onun etrafında toplanacağız ve sizi yeneceğiz.”diyorlardı.

Medineliler, Peygamberimizi dinleyince Yahudilerin o 
sözlerini hatırladılar ve onların sözünü ettikleri kişinin Pey-
gamberimiz olduğuna ikna oldular, ona inanıp Allah’ın 
dinini kabul ettiler. İslam’la şereflenip putların kulu olmak-
tan kurtuldular. Yalnız Allah’a inanan birer özgür kişi oldu-
lar. Böylece Taif halkının kabul etmediği güzelliği, armağa-
nı Medineliler kabul ettiler. Bakalım, kim kârlı çıkacak? 
Medineliler mi, yoksa Taif halkı mı?

Birinci Akabe Biatı
(Bi’setin 11.yılı - 621M)
Güzel Çocuklar!
Mü’min, inandığını başkalarıyla paylaşmalı, onları kendi 

iyiliğine ortak etmelidir. Peygamberimize inanan altı Medi-

Güzel Çocuklar!
Peygamberimiz Taif’ten döndüğünde Hac mevsimi yak-

laşmıştı. Bu mevsimde Mekke’de panayırlar kurulurdu. 
Peygamberimiz, panayır yerlerine gitti. Çadır çadır dolaştı 
ve Allah’ın dinini anlattı. İnsanlara “Ey insanlar putlara 
tapmaktan vazgeçin, sadece Allah’a kulluk edin.” dedi. 
Ancak bir yerde Allah’ın dinine çağrı yapılırsa İslam düş-
manları hemen ondan rahatsız olurlar. Mekkeli müşrikler 
de onun çağrısından rahatsız oldular. Ona karşı nasıl bir 
önlem alacaklarını kararlaştırmak için toplandılar. Toplan-
tıda 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 ulaştı-
rıyordu. Müşrikler de onu takip ediyor, onun girdiği her 
çadıra girip “Sakın ona inanmayın, o bir sihirbazdır.” di-
yorlardı. 

Bakalım, bu mücadeleyi kim kazanacak? İnsanlar, müş-
riklere mi, yoksa Peygamberimize mi inanacak? Kuşku yok 
ki ona inanan kurtulacak. Ona inanmayan dünyada mut-
suz olacak, ahirette cehennem ateşinde yanacak.

Akabe Görüşmeleri (Bi’setin 
11-12. yılları 621 - 622 M.)
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 ya-
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Musab(ra), Medine’de ulaşabildiği herkese İslam’ı an-
lattı. İslam, Medine halkı arasında hızla yayıldı. 
Musab(ra), gelişmeleri bir bir Rasulullaha bildirdi. Rasu-
lullah 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: “Ama-
cınız nedir? Neden halkı atalarının dininden ayırıyorsu-
nuz?” diyerek kavga çıkarmaya çalıştı. Musab, hiç öfkelen-
meden, ona saldırmadan “Yanımızda biraz otur. Sözümü-
zü dinle! Amacımızı anla!”dedi ve İslam’ı anlattı. Useyd, 
anlattıklarınız ne güzel! Sizin gibi olmak için ne yapabili-
rim? 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. Ar-
kadaşı Useyd’e “Sen, akrabam olmasaydın. Senin bu yap-
tığına asla katlanmazdım.”dedi. Hz. Musab(ra), daha önce 
Useyd(ra)’e davrandığı gibi ona da iyi davrandı ve “Öfke-
lenmeye gerek yok. Bizi dinleyin. Söylediklerimiz size uy-
gun gelirse kabul edersiniz, aksi halde reddedersiniz.”dedi. 
Sad, kendisinin öfkeli tutumu karşısında bu sâkin tutum-
dan etkilendi. Hz. Musab(ra)’ı dinledi ve Müslüman oldu.

Sad(ra), Müslüman olmakla mı yetindi? Hayır! Müslü-
man olduktan hemen sonra kendi akrabalarının yanına 
gitti. Onları İslam’a çağırdı. Akrabaları onun güvenilir birisi 
olduğunu bildiklerinden ona inandılar ve toplu halde Müs-
lüman oldular.

neli 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 emir-
lerine uyacaklarına söz vermeleridir. Medineli Müslümanlar 
Peygamberimize biat ederek o andan sonra onun emirleri-
ne uyacaklarına söz vermiş oldular. Aslında hepimiz, Pey-
gamberimize 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 Peygamberimizin 
onlardan ne istediğini ve onların Peygamberimize hangi 
sözü verdiklerini öğrenelim:

Medineli Müslümanlar, Peygamberimize şu sözleri ver-
diler:

—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 ve-
relim ve sözümüzde mutlaka duralım. Bu söz üzerinde du-
ran 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.
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çocuklarınız gibi koruyacağınıza dair sizden söz istiyorum.
Medineli Müslümanlar:
- Ey Allah’ın elçisi biz buraya sana bağlılığımız bildirme-

ye geldik. Siz nasıl isterseniz biz öyle yapacağız. Sizi yurdu-
muzda çocuklarımızı, ailelerimizi koruduğumuz gibi koru-
yacağız. Senin uğruna gerekirse canımızı vereceğiz. Buna 
karşılık bize hangi mükâfat verilecektir? diye sordular

Peygamberimiz, cevapladı:
—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 vermek-
tedir. Cenneti istememek sizce büyük bir hata değil mi? 

Güzel Çocuklar!
Fark ettiniz mi bilmiyorum,  Peygamberimizle Medineli 

Müslümanların bu buluşmalarından bir sonuç ortaya çıkı-
yor: Medine’ye hicret. 

Hatırlıyor musunuz, daha Peygamberliğinin başlangıcın-
da Hz. Hatice annemiz Peygamberimizi kendi bilge amcası-
na götürmüştü. Kimdi o bilge adam? Varaka b. Nevfel. Ne 
demişti? Peygamberimize bir gün yurdundan çıkarılacağını 
söylemişti. İşte o haberin doğrulanma zamanı gelmişti. Pey-
gamberimiz, Allah yolunda yurdunu terk edecek ve 
Medine’ye yerleşecek. Ama kendisinden önce ona inanla-
rın oraya gitmesi gerekir. Aksi hâlde onları düşman eline 
bırakmış olur. Bunun için bu buluşmada Mekkeli Müslü-
manların bir düzen içinde Medine’ye hicreti kararlaştırıldı.

Allahüme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed  

Allah, ondan ve onun gibi hakkı öğrenir öğrenmez baş-
kasına öğretenlerden razı olsun! İnşaallah biz de öğrendik-
lerimizi öğretenlerden oluruz. 

İkinci Akabe Biatı
(Bi’setin 12.yılı- 622M)
Birinci Akabe Biatı’ndan bir yıl sonra Bi’setin 12. yılın-

da, 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 çekme-
mişti. Buluşma yeri yine Akabe’ydi. Müslümanlar, bu işle-
rinin müşrikler tarafından duyulmasını istemiyorlardı. Bu-
nun görüşme yerine farklı zamanlarda ve ayrı ayrı geldiler. 
Akabe’de buluştular. 

Medineli Müslümanlar, Peygamberimizin Mekke’den 
hicret etmesini ve kendi şehirlerine yerleşmelerini istiyor-
lardı. Peygamberimizin yanında amcası Abbas vardı. On-
ların 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 Rasulul-
lah 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 kork-
mayacağınıza, yurdunuza hicret ettiğimde beni aileleriniz ve 
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Uygulama 2
Aşağıdaki soruları karşılarına “Evet” veya “Hayır” yaza-

rak cevaplayınız.

1. Taif halkının kötü tutumu Peygamberimizin umutsuz-
luğa sürüklenmesine neden olmuş mudur? (         )

2. Medineliler, Peygamberimizle karşılaşmadan önce 
Mekkeliler gibi putlara mı tapıyorlardı? (         )

3. Medineliler, ikinci Akabe Biatı’nda mı Peygamberimi-
zi kendi şehirlerine davet etmişlerdir? (         )

4. Medineli ilk Müslümanlar, Mekke’deyken Hz. 
Musab(ra)’ın kendilerine İslam’ı anlatmasıyla mı Müslü-
man olmuşlardır? (         )

5. Peygamberimiz, Medinelilerle Taif’e gitmeden önce 
mi görüştü? (         )

Uygulama 3
1. Peygamberimize İkinci Akabe Biatı’nda eşlik eden 

amcası hangisidir?
 A) Hz. Hamza(ra) B) Ebu Talib
 C) Hz. Abbas(ra) D) Hz. Zübeyr(ra) 

 2. Peygamberimizin Medine halkını İslam’a davet et-
mek üzere Medine’ye gönderdiği ilk sahabe kimdir?

 A) Hz. Ömer(ra) B) Hz. Musab(ra)
 C) Hz. Hamza(ra) D) Hz. Ebu Bekir(ra)

3. Peygamberimiz Akabe’de aşağıdakilerden hangisinin 

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 ça-
basının neticesinde Rabbimizin izniyle Medine halkından 
altı kişi Müslüman oldu, Akabe’de Peygamberimize biat 
etti. Medineli Müslümanların sayısı Hz. Musab(ra)’ın tebli-
ğiyle hızla arttı. Yesripli Müslümanlar, bir sonraki yıl daha 
kalabalık bir grup olarak Peygamberimize biat etti. 

Allahüme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed  

Uygulama 1
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun bir şe-

kilde doldurunuz.

1. Rabbimiz, ---------- denen o zor yıldan sonra Müslü-
manların 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.
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Bölüm 12
Araştırma ibadetimiz
1. Müslümanların ilk kıblesinin neresi olduğunu ve bu-

gün 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 arasın-

daki uzaklığı öğreniniz. 
5. “Namaz Müminin miracıdır.” hadisinin anlamını 

anne babanıza sorunuz. 

İsra ve Mirac Mücizesi
(Bi’setin 11. yılı- 621M.)
Güzel Çocuklar!
Her yıl Ramazan ayına yaklaşık bir ay kala Mirac 

Gecesi’ni kutlarız. 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 

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
5. Medine’den yaşayan iki Arap kabilesinin adı aşağıda-

kilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
 A) Beni Kureyza ve Beni Nadir
 B) Beni Kaynuka ve Sakif
 C) Beni Nadir ve Evs
 D) Evs ve Hazreç
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den? Çünkü Mescid-i Aksa’mız esirdir. Kudüs’ümüzle bera-
ber Yahudi işgali altındadır. Orada İsrail vardır. İsrail, onu 
serbestçe ziyaret etmemize izin vermemektedir. Bizim ora-
ya gidip Peygamberimizin yaşadıklarına tanıklık etmemizi 
engellemektedir. İnşallah bir gün onları oradan kovar ve 
Mescid-i Aksa’mıza özgürce gideriz. 

Güzel Çocuklar!
Peygamberimiz, göklerde ilkin kendisinden önceki pey-

gamberlerle 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 gel-
din 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 Süresi’nin son iki ayeti(Amene’r-rasulü…) vah-

yedildi.
Ümmetinden şirk koşmayanların cennete girecekleri 

müjdesi verildi.
 
Rabbimizin Mirac’da Peygamberimiz 
Aracılığıyla Bize Bildirdiği Hükümler
Bu hükümler, bizlere İsra Süresi’de bildirilmiştir. Haydi, 

onları birlikte okuyalım, Rabbimiz bu önemli olayda biz-
den ne istemiş, öğrenelim: 

“Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi ve ana ba-
banıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi 
senin yanında yaş lanırsa onlara öf bile deme! Onları azar-

kutluyoruz? “İsra” nedir, “Mirac” nedir?
“İsra” gece yolculuğu demektir. “Mirac” ise yükseliş an-

lamına gelir. Biz Mirac Gecesi’nde bir gece yolculuğuyla 
bir yükselişi kutluyoruz. Ama hangi yolculuğu, hangi yük-
selişi ve neden?

Güzel Çocuklar!
Bi’setin yani Peygamberimizin peygamber oluşunun 

11’inci yılında(621’de) bir gece Peygamberimize her za-
manki konuğu Hz. Cebrail(as) geldi. Bu sefer yanında  
“Burak” denen bir binek vardı. O binek Peygamberimiz 
için getirilmişti. Peygamberimiz, Burak’a bindi, Burak insa-
nın anlayamayacağı kadar yüksek ama selametli bir hızla 
Kudüs’e, Mescid- i Aksa’ya uçtu. Peygamberimiz, orada 
namaz kıldı. Sonra göklere yükseldi.

Güzel Çocuklar!
Rabbimiz, Kur’an’ımızda bu olayı şöyle anlatmıştır: 

“Kulu Muhammed’i bir gece Mescid- i Haram’dan kendisi-
ne bir kısım ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek 
kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı ne yüce-
dir. Doğrusu O işitir ve görür.(İsra Süresi-1)”

Mescid-i Haram, Kâbe’dir. O her tür günahın yasaklan-
dığı secde yeridir, namaz yeridir, ibadet yeridir. Ya Allah 
tarafından kutsanmış olan Mescid- i Aksa neresidir, nere-
dedir? 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. Ne-
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onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçek-
ten 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 aş-
mamalıdır; çünkü o, yeterince yardıma mazhar olmuştur. 

Rüşdüne erinceye kadar yetimin malına, güzel bir ni-
yetle olmadıkça yaklaşmayın. Ahde vefa gösterin; çünkü 
ahid sorumluluk do ğurur. 

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 sorum ludur. 

Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma! Ne yeri yarabilir ne 
de dağlar la boy ölçüşebilirsin.

Bütün bunların kötülüğü, Rabbinin katında sevimsiz ol-
masıdır. 

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.

lama! İkisine de gönül alıcı güzel söz ler söyle. 
Onlara merhametle ve alçakgönüllülükle kol kanat ger. 

“Rabbim! Onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiş-
tirdilerse şimdi sen de onlara merhamet göster.” diyerek 
dua et. 

Rabbiniz kalplerinizdekini en iyi bilendir. Eğer iyi olur-
sanız bilesiniz ki Allah kendisine yönelenleri bağışlayı cıdır. 

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 Rab-
binden umduğun bir lütfü beklemek durumunda olduğun 
için onlara ilgi gösteremiyorsan, hiç değilse kendilerine ra-
hatlatıcı bir söz söyle!

Eli sıkı olma, ölçüsüzce eli açık da ol ma; sonra kınana-
cak, kendi kendine hayıflanacak duruma düşersin! 

Rab bin rızkı dilediğine bol bol verir de kısar da. Şüphe-
siz ki O, kullarından ha berdardır, onları görmektedir. 

Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın! Biz 
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lardır.  Bazı gerçeklere inansalar da inanmamış gibi yapar-
lar ve başkalarının da kendileri gibi davranmaları için çaba 
gösterirler. Onların tavrı en kötü tavırdır!

Güzel Çocuklar!
Peygamberimiz, Mirac Gecesi’nin sabahında Rabbimi-

zin kendisine verdiği Mirac mucizesini ilan etti. Müslü-
manlar, ona inandılar; onu tebrik ettiler. Onun sevincini 
paylaşıp birbirlerine anlattılar. Ama müşrikler, her zaman 
yaptıkları gibi davrandılar. Önce Peygamberimizi sorgula-
dılar. 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 yolcu-
lukta bunlara hiç dikkat etmemişti. Çünkü onun yolculu-
ğu 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 Gecesi onlara hiç 
dikkat etmemiştim. Ama Allah, benimle Mescid-i Aksa ara-
sındaki mesafeyi kaldırdı. Ne sordularsa oraya bakarak 
cevap verdim.”

Güzel Çocuklar!
Rabbimiz, Mescid-i Aksa’yı Peygamberimizin gözleri 

önüne getirmiş, Peygamberimiz, önündeki tabloya baka-
rak onların her sorusunu doğru cevaplamıştı. Müşrikler, 
Peygamberimizin daha önce Mescid-i Aksa’yı hiç görmedi-
ğini biliyorlardı. Bu durumda hemen ona inanıp Müslü-
man olmaları gerekiyordu. Ama onlar, bu soruları Müslü-

Alışverişte dürüst olacağız. 
Dedikodu yapmayacağız.
Kibirli olmayacağız.
Rabbimizin emirlerine uymayanların sonunun Cehen-

nem olduğunu bileceğiz.

Mirac Mucizesine Karşı
Müşriklerin Tutumu
Güzel Çocuklar!
Bazı insanlar vardır, sadece gözleriyle gördüklerine ina-

nırlar. Onların akılları gelişmemiştir.  Gelişmiş bir akıl, gö-
zün görmediğini de kavrayarak anlar ve inanır. Biz, “gay-
be” inanırız. Gaybe iman, beş duyu organımızla seçemedi-
ğimiz; ancak aklın varlığını kabul ettiklerine inanmak de-
mektir. 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 kapılmış-
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2. Miraç, Peygamberimizin ------------  huzuruna çıkma-
sıdır. 

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” yaza-

rak 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
1. Aşağıdakilerden hangisi Mirac olayında gerçekleşen-

lerden değildir?

man olup olmamak için sormuyorlardı. Onların amacı 
Peygamberimizi güç durumda bırakmaktı. Peygamberimi-
zin soruları doğru cevaplamasına üzüldüler, kısa bir şaşkın-
lık geçirdiler. Sonra yeniden düşmanlıklarına devam etme 
kararı aldılar. Hemen Hz. Ebu Bekir(ra)’e gittiler. Ona “Se-
nin arkadaşın,  bir gecede Kudüs’e gidip geldiğini, hatta 
göğe yükseldiğini iddia ediyor. Buna da mı 
inanacaksın?”dediler. 

Hz. Ebu Bekir(ra), hiç tereddüt etmeden “O söylemişse 
doğrudur. Ben, ona her gün göklerden vahiy geldiğine 
inanıyorum. Onun göklere yükselebileceğine neden inan-
mayayım ki?”dedi. 

Hz. Ebu Bekir(ra), müşrikleri kızdırdı, Allah’ın Peygam-
berini sevindirdi. O gün Hz. Ebu 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 rehberliğin-

de Mekke’den Kudüs’e yolculuk yaptı. Oradan göklere 
yükselerek Rabbimizin huzuruna çıktı. Biz, bu yolculuk ve 
yükselişe “İsra ve Mirac” diyoruz. 

Mirac Gecesi dediğimiz geceyi bu büyük olayın hikmeti-
ni kavramak için kutluyoruz.

Haydi, hep beraber söyleyelim!
Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed

Uygulama 1
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

1. İsra ---------- anlamına gelir.
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BÖLÜM 13
Araştırma ibadetimiz
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. 

 A) Peygamberimizin kendisinden önceki peygamber-
lerle 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 alma-

ya çalışmaları
 D) Hz. Ebu Bekir(ra)’e giderek onun imanını sarsma-

ya 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
 
5. “Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma!” ayet-i kerime-

siyle Rabbimiz, aşağıdakilerden hangisini yasaklamaktadır?
 A) Yalanı B) Kibri
 C) Cimriliği D) Dedikoduyu
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manlar: “Ey Allah’ın Rasülü bize gel! Hepimiz, sizin yolu-
nuzu gözlüyoruz.”diyorlardı. Onların çağrısı karşılıksız bıra-
kılamazdı. Çünkü kim Allah’ın dinine hizmet etmek isterse 
Allah onun yolunu açar. Medineliler, Allah’ın dinine hiz-
met etmek istiyorlardı. Allah, onların yolunu onlara kendi 
sevgili Peygamberini göndererek açacaktı. Mekkeliler, 
Allah’ın dinine düşmanlık ediyorlardı. Allah kendi Pey-
gamberini 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 güçlen-
melerinden ve kendilerine saldırmalarından korkuyorlardı.

Müslümanlar, Mekke’den tek tek veya küçük gruplar 
hâlinde gizlice hicret ettiler. İlk hicret eden Ebu 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 
önünde ağır adımlarla Kâbe’den ayrılarak Medine yoluna 
doğru hareket etti. Hiçbir müşrik, peşine düşüp onu engel-
leme cesaretinde bulunamadı.

Medine’ye Hicret
Güzel Çocuklar!
Hani Hz. Hatice(ra) annemizin amcası Varaka b. Nev-

fel, Peygamberimize “Keşke seni yurdundan çıkardıkların-
da yanında olsaydım.” demişti. Ona daha önceki peygam-
berler hakkında edindiği bilgilerden yola çıkarak memleke-
tinden, çok sevdiği Mekke’den çıkarılacağını haber vermiş-
ti. İşte o gün gelmişti. 

Peygamberimiz, Mekke’de yapabileceğini yapmıştı. Ar-
tık yapacağı bir şey yoktu.  Müşriklerin olağanüstü önlem-
leri İslam’ın daha fazla yayılmasını engelliyordu. Ama bir 
yerde bir şey yapamamak, hiçbir yerde bir şey yapama-
mak anlamına gelmez. Yeterki Rabbinden umudunu kes-
meden çalışmaya devam etsin!

Medine, Peygamberimizi bekliyordu. Medineli Müslü-
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tini 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 yaya-
cak ve bir gün Mekke’yi ele geçirmek isteyecekti. Müşrikler, 
hemen meclislerini topladılar. O meclisin adını hatırlıyor 
musunuz: Darü’n – Nedve. Başkanları, yine Ebu Cehil’di.

Müşrik liderleri, Peygamberimizi engellemek için değişik 
teklifler öne sürdüler. Üç teklif öne çıktı:

-Ömür boyu hapis, ıssız bir çöle sürülme, öldürülme.
İlk iki teklif tartışılıp reddedildi. Üçüncü teklif Ebu 

Cehil’indi, kabul edildi. Ancak müşrikler bunda da tered-
düt ettiler. Çünkü onlar, Peygamberimizin canına kıyarlar-
sa Müslümanların onların sağ bırakmayacaklarını biliyor-
lardı. Müşrikler, canlarını çok seviyorlardı, onlardan hiçbiri 
Peygamberimizin canına kıyma görevini tek başına üstlen-
mek istemedi. Bunun üzerine Ebu Cehil “Her aileden bir 
kişi seçelim, onlar Muhammed’i topluca öldürsünler. Müs-

Güzel Çocuklar!
Bilmem, hatırlıyor musunuz? Hz. Ömer efendimiz(ra), 

Müslüman olurken de kendini gizleme ihtiyacı hissetme-
miş, 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 kıl-
sın! 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. 
Ebu Bekir(ra) ve onun en sevdiği genç ve amcasının oğlu 
Hz. Ali(ra). 

Bir gün Hz. Ebu Bekir(ra), Peygamberimize gelerek on-
dan hicret için izin istedi. Peygamberimiz, ona “Acele etme 
Allah, sana hayırlı bir arkadaş verecek.” diyerek onun hicre-
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Hz. Ali(ra), Peygamberimizin isteğini tereddütsüz kabul 
etti; o, müşriklerin kendisini öldürebileceklerini biliyordu. 
Ama “Her şeyim sana feda olsun, ey Allah’ın 
Rasulü!”diyenlerdendi. O, Peygamberimizin canını kendi 
canından daha çok önemsiyordu. Bunun için, Resulullahın 
yerine ölüm döşeğine yattı. Peygamberimizin hırkasını ba-
şına çekip uyudu.

Mekke’nin seçme canileri Peygamberimizin evinin et-
rafını sarmıştı. Onun dışarı çıkmasını sabırsızlıkla bekli-
yorlardı. Dışarı çıkar çıkmaz ona saldıracak ve onu ki-
min son darbeyi vurduğunun belli olmayacağı bir şekil-
de öldüreceklerdi. Planlarının başarıya ulaşacağından 
emindiler. Çünkü Allah’ın haberdar olduğundan haber-
sizdiler. 

Peygamberimiz, gecenin bir vakti evinden çıktı, yerden 
biraz toprak aldı ve Yasin Süresi’nin şu ayetlerini okuyarak 
onların üzerine savurdu: “Biz, onların önlerine ve arkaları-
na birer sed çektik, böylece gözlerini perdeledik. Onlar, 

lümanların 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 uyuma-
yacaksın. 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 durum-
da emanet mi düşünülür?” demiyor. O el-emindir, yani 
güvenilir kişidir, bizim de güvenilir olmamızı, emanete iha-
net etmememizi istiyor. Biz, onun ümmetindeniz, onun 
yolundayız, o hâlde onun emrine uyacağız, emaneti mut-
laka sahibine vereceğiz. 
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gamberimizin Hz. Ebu Bekir(ra)’le birlikte bulunduğu ma-
ğaranın kapısına geldiler. Onların arasında uzman iz sürü-
cüler vardı. Onları oraya kadar getiren o iz sürücülerdi. 
Ancak gördükleri şaşırtıcıydı. Çünkü Peygamberimiz ve 
sevgili arkadaşı mağaraya girdikten sonra bir örümcek ge-
lip mağaranın kapısında ağ örmüştü. Bir güvercin de ma-
ğaranın kapısına yumurtasını bırakmıştı.

Müşriklerin ayak sesleri içeriden duyuluyordu. Hz. Ebu 
Bekir(ra), Peygamberimiz için kaygılandı. “Bizi görecekler 
ey Allah’ın Rasulü!”dedi. Peygamberimiz, ona gülümseye-
rek “Kaygılanma, ey Ebu 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 doğma-
dan orada örümcekler ağ örmüş, 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. Ebu Bekir(ra)’in sürüsünü güden ço-
ban, koyunlarını mağaraya yakın yerlerde otlattı. Hz. Ebu 
Bekir(ra)’in oğlu Abdullah, her gün onları mağarada ziya-
ret 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 

elbette artık görmezler.(9)”
Peygamberimiz, müşriklerin gözleri önünde evinden 

çıktı; ama onlar Peygamberimizi görmediler. Peygamberi-
mizin savurduğu toprak gözlerine girdi ve onların kendisi-
ni görmelerini engelledi. Sabah vakti yaklaşırken müşrik-
ler durumdan kuşkulandılar. Peygamberimizin evini girdi-
ler. Onun yatağının dolu olduğunu görünce sevindiler. 
Yatağa doğru hücum ettiler. Ancak Hz. Ali, her şeyin far-
kındaydı, 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 öldürmeliy-
diler. Ancak bulamayacaklardı; çünkü Allah ona her an 
yardım ediyordu. Hz. İbrahim(as) babamızı ateşten, Hz. 
Yusuf(as)’u kuyudan, Hz. Musa(as)’yı Firavun’un şerrin-
den koruyan Allah, onu elbette düşmanlarının şerrinden 
koruyacaktı.

Güzel Çocuklar!
Medine, Mekke’nin kuzeyindedir, Peygamberimizin 

Medine’ye gitmek için Mekke’nin kuzeyine doğru yol al-
ması gerekiyordu. Ancak o, düşmanını şaşırtmak ve yor-
mak istedi, Mekke’nin güneyine doğru hareket etti. Cani 
müşrikler, onu Mekke’nin kuzeyinde arayıp zaman kaybet-
tiler ve çoğu umutsuzca geri döndü. 

Peygamberimizin Hz. Ebu 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 müşrik-
ler, onu aramadık yer, sormadık kişi bırakmadılar. Pey-
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Güzel Çocuklar!
Bazı insanlar için dünyada değerli tek şey para ve mal-

dır; onlar, adeta paraya tapıyorlar. Süraka da onlardandı. 
O, Peygamberimiz gibi değerli bir insanı mal ve para uğru-
na öldürmeyi göze alacak kadar kötüydü; ancak Peygam-
berimizin merhameti onu yola getirdi ve onun hak uğruna 
çalışmasını sağladı.

Medine’ye Varış
Peygamberimiz, Allah’ın yardımı sayesinde sekiz günlük 

bir yolculuğun ardından 12 Rebiulevvel (23 Eylül 622) Pa-
zartesi Medine yakınındaki Kuba’ya vardı. Kubalılar onu 
sevinçle karşıladı ve onun bir süre 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 cami-

lerdir. 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 

düşman takibini ve sıcağı dikkate alarak gece yol alıyor, 
gündüz dinleniyorlardı. Bunun için yolculukları ağır ilerli-
yordu. Bunu tahmin eden düşman, yeniden umutlandı. 
Ebu Cehil, Mekke sokaklarında “Kim Muhammed’i öldü-
rürse ona yüz deve ve yüz altın vereceğim.”diye ilan verdi. 
Bu ilan para peşindeki pek çok can düşmanını heveslen-
dirdi. Onlardan biri de Süraka adında bir adamdı. Süraka, 
Mekke’nin civarında adı en çok duyulan iz sürücüsüydü. 
Ebu Cehil’in ilanı onun aklını başından aldı. Hemen hazır-
lığını yaptı. Ardından Ebu Cehil’in yanına gitti. Ona “Ey 
Ebu Cehil, ben, mutlaka Muhammed’i yakalayıp öldürece-
ğim. Fakat o zaman siz sözünüzde duracak mısınız?”dedi. 
Ebu Cehil, sözünü bir daha tekrarladı.

Süraka, zenginlik hayallerini kura kura çölde yol aldı. 
Çölün her tür koşullarına alışmış atıyla kısa sürede Pey-
gamberimize ve onun arkadaşına yaklaştı.

Hz. Ebu Bekir(ra), arkalarında silahlı bir atlının geldiğini 
fark eder etmez Peygamberimize bilgi verdi. Peygamberi-
miz, ona “Kaygılanma ey Ebu 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. “Kur-
tulmam için dua et, ey Muhammed!”diye bağırdı.

Peygamberimiz, merhamet sahibiydi,  o en azılı düş-
manlarını 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.
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öğle vakti eda ettiğimiz bu namazdan önce “hatip” dediği-
miz 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 kılınmıştır? 

Peygamberimiz, Kuba’dan bir cuma günü ayrıldı, ken-
disini 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 anlattıkla-
rından 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 yaşayacağı-
mıza söz verelim ve Kur’an-ı Kerim’i öğrenip hayatımızda 
uygulayalım. Böyle yaparsak kurtuluruz. Aksi halde 
Allah’ın sevmediği kullardan oluruz. Onlardan olanların 

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 na-

maz 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 nazmına gitmişsinizdir. Cuma günü 
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Bir an için Peygamberimizin bizim bulunduğumuz şu 
yere şehrimize, semtimize, kasabamıza, köyümüze geldiği-
ni düşünün. Biz, onu görmek, onun sesini işitmek için yol-
lara 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 uğraşı-
yordu. 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. Pey-
gamberimiz, 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, 
Ebu Eyyüb el-Ensari(ra)’ye aittir. İşte Peygamberimizin 
Medine’de evinde misafir olduğu büyük insan, şanslı insan 
odur. Bilmem merak ettiniz 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 dün-
yamızdan 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 ço-

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 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. 
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istemiyor. Kendi ihtiyacını karşılayacak bir yeri daha gör-
kemli 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 emek-
lerini boşa çıkarmaz. Kendi yolunda bağışta bulunanları 
asla pişman etmez.

Öğrendiklerimizi tekrarlayalım mı?
Mekke’de kalmanın anlamsız ve oldukça tehlikeli olma-

sıyla Rabbimizin emriyle önce bazı sahabeler, ardından 
Peygamberimiz Bi’setin 13. yılında Medine’ye hicret etmiş-
lerdir.

Peygamberimiz, yolculuğu sırasında konakladığı 
Kuba’da İslam’ın ilk mescidi inşa edilmiş ve Kuba ile Medi-
ne arasında ilk cuma namazı kılınmıştır. 

Allahümme salli âlâ Muhammed ve âlâ âli Muhammed

Güzel Çocuklar!
Peygamberimiz, Hicret’ten sonra Hz. Ebu Bekir(ra) 

efendimizin kızı Hz. Aişe(ra) ile evlenmiştir. Biz, Peygam-
berimiz hakkındaki pek çok bilgiyi Hz. Aişe(ra) annemiz-
den öğrenmişiz. Allah, ondan ve Peygamberimizin bütün 
sahabelerinden razı olsun! Amin! 

Uygulama 1.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun bir şe-

kilde doldurunuz. 

1. Peygamberimiz, Hicret yolculuğuna arkadaşı ---------- 
ile birlikte çıkmıştır. 

cuklarımı çok seviyorum, deyip onlar için hiçbir şey yap-
maması 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. Ebu Eyyub-i Ensari, bunu bilenlerdendi. 
O, Müslüman olduktan sonra,  Rabbimizin emrettiği, Pey-
gamberimizin ve halifelerinin çağırdığı her savaşa katıldı. 

Emeviler zamanında Müslümanlar deniz yoluyla 
İstanbul’a kadar gelip şehri kuşattılar. O kuşatmaya katılan 
sahabelerden biri de Ebu Eyyüb el-Ensari(ra) idi. Rabbi-
miz o kuşatmada Müslümanlara İstanbul’un fethettiğini 
nasip etmedi. Ebu Eyyub-i Ensari, kuşatma esnasında şe-
hit düştü. Sahabeler, Müslüman savaşçılar onu İstanbul 
surlarının yakınlarını gömdüler. İstanbul, Allah’ın yardımıy-
la Fatih Sultan Mehmet komutasında fethedilince Fatih’in 
hocası Akşemseddin onu mezarını buldu. Müslümanlar, 
onun mezarının üzerinde bir türbe yaptılar. İstanbul’da ise-
niz veya bir gün İstanbul’a giderseniz o türbeyi ziyaret 
edin, orada bir fatiha okuyun, Peygamberimizin o güzel 
dostunun manevi misafiri olun.

Güzel Çocuklar!
Ebu Eyyüb el- Ensari’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) elindeki-
nin en iyisini Peygamberimize vermek istiyor. Ancak Pey-
gamberimiz, evine konuk olduğu bir insanı rahatsız etmek 
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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. Ebu 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 aşağıdakiler-
den hangisidir?

 A) Mekke’de kalan Müslümanları öncüsüz bırakmak 
istememesi

 B) Kendisindeki emanetleri Mekkelilere vermek iste-
mesi

 C) Kendisinden sonraki Mekke ortamı hakkında bilgi 
almak istemesi

 D) Hz. Ali(ra) Mekkelileri bir daha İslam’a davet et-
mesini istemesi

4. Peygamberimizin döneminde inşa edilen ilk mescid 
aşağıdakilerden hangisidir?

 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?

2. Müşrikler, Peygamberimizin Hicret edeceğini duyduk-
larında onu --------- kararı aldılar.

3. Peygamberimiz, Hicret için evinden çıkarken ------- 
süresinden ayetler okuyup düşmanın üzerine toprak savur-
du, düşman o an görme yeteneğini yitirdi. 

4. Peygamberimiz, Hicret yolculuğuna çıkarken yatağın-
da ------- bıraktı. 

5. İslam’ın ilk mescidi, Peygamberimiz Hicret yolculuğu 
üzerinde konakladığı -------- yaptırdığı mescittir. 

Uygulama 2
Aşağıdaki soruları karşılarına “Evet” veya “Hayır” yaza-

rak cevaplayınız. 

1. Peygamberimiz, Hicret yolculuğuna gizlice mi çık-
mıştır? (         )

2. Hz. Ömer(ra), Hicret edeceğini müşriklere duyurmuş 
mudur? (         )

3. Mekke müşrikleri Kâbe’de toplanarak Peygamberimi-
zi Mekke’den çıkarma kararı almışlar mıdır? (         )

4. Peygamberimiz, Hicret yolculuğuna Mekke’nin kuze-
yine doğru yol alarak mı başlamıştır? (         )

5. Hz. Ali(ra), Peygamberimizden önce mi Medine’ye 
hicret etmiştir? (         )



P
ey

ga
m

be
ri

m
i 

T
an

ıy
or

um
abdulkadir turan

206

P
ey

ga
m

be
ri

m
i 

T
an

ıy
or

um

207

abdulkadir turan

Merakımızı Giderelim: 

Bölüm 1
Uygulama 1
1. Mekke’de  
2.Ka’be
3. Hz. Cebrail(as)     
4. Hz. İbrahim(as), Hz. İsmail(as)
5. Mekke

Uygulama 2
1. Hayır 2. Evet
3. Evet 4. Hayır
5. Hayır

Uygulama 3
1. A 2. B
3. D 4. A
5. A

Bölüm 2
Uygulama 1
1. Kureyş, Hz. İbrahim(as) 2. Hıristiyanlık
3. Yesrib’de  4. Bizans, Sasani
5. Beni Zühre

Uygulama 2
1. Evet 2. Hayır
3. Evet 4. Hayır
5. Evet

 A) Peygamberimizin mucizesi
 B) Yorgunluk
 C) Müşriklere güvensizlik
 D) Ödülü az bulması
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Uygulama 3
1. A 2. B 
3.C 4. D
5. C

Bölüm 5
Uygulama 1
1. Ebu Talip 
2. Emanet ve İsmet 
3. Hacerü’l Esved’i yerine koyma  
4. Zeyd b. Harise
5. Hz. Ali(ra)

Uygulama 2
1. Hayır 2. Evet 
3. Hayır 4. Hayır 
5. Evet

Uygulama 3
1. D 2. B 
3. A 4. A
5. B

Bölüm 6
Uygulama 1
1. kırk 2. nebi
3. Hz. Hatice annemiz 4. namaz
5. Ebu Cehil

Uygulama 2
1.Evet 2. Hayır
3. Evet 4. Evet
5. Hayır

Uygulama 3
1. A 2. B 
3. D 4. B
5. D

Bölüm 3
Uygulama 1
1. 571
2. Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed
3. dedesi, annesi
4. Yer ve göklerin övdüğü kişi.
5. Halime

Uygulama 2
1. Evet 2. Hayır
3. Evet 4. Hayır
5. Evet

Uygulama 3
1. D 2. B
3. D 4. C
5. D

Bölüm 4
Uygulama 1
1. Bahira 2. çobanlık
3. Muhammedü’l Emin 4. ticaret  
5. haksızlığa uğrayanlara yardım

Uygulama 2
1. Hayır 2. Evet 
3. Evet 4. Evet
5. Hayır
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Uygulama 3
1. D 2. A
3.B 4. D
5. A

Bölüm 9
Uygulama 1
1. Habeşistan’a 2. Hz. Cafer(ra)
3. rüşvet 4. Hz. Hamza(ra)
5. Ömer

Uygulama 2
1. Hayır 2. Hayır
3. Evet 4. Evet
5. Evet

Uygulama 3
1. A 2. B
3. D 4. A
5. D

Bölüm 10
Uygulama 1
1. Haşimoğullarına  
2. üç yıl
3. Sakif 
4. İslam’ı tebliğ
5. Hüzün Yılı

Uygulama 2
1. Evet 2. Hayır
3. Hayır 4. Hayır
5. Evet

Uygulama 3
1. B 2. C
3. C 4. A
5. A

Bölüm 7
Uygulama 1
1.tebliğ etmesini 
2. kendilerini gizlemesini
3. ölümden sonraki dirilişi 
4.şirke 
5. korkutma

Uygulama 2
1. Hayır 2. Evet
3. Hayır 4. Evet 
5. Hayır

Uygulama 3
1. A 2. D
3. B 4. A
5. C

Bölüm 8
Uygulama 1
1. Hz. Sümeyye(ra)  2. Hz. Ammar(ra)
3. kimsesiz 4. Hz. Ebubekir Efendimiz(ra)
5. Bedir

Uygulama 2
1. Evet 2. Hayır
3. Evet 4. Evet 
5. Hayır
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Uygulama 3
1. D 2. C
3. B 4. A
5. B

Bölüm 13
Uygulama 1
1.Hz. Ebu Bekir(ra) efendimiz
2. öldürme
3. Yasin
4. Hz. Ali(ra) efendimizi
5. Kuba’da

Uygulama 2
1. Evet 2. Evet 
3. Hayır 4. Hayır 
5. Hayır

Uygulama 3
1. C 2. A
3. B 4. D
5. A

Uygulama 3
1. A 2. D
3. A 4. B
5. A

Bölüm 11
Uygulama 1
1. Hüzün Yılı 2. Taifliler(Sakif)
3. Cennet 4. Yahudilerden
5. altı, on iki

Uygulama 2
1. Hayır 2. Evet
3. Evet 4. Hayır 
5. Hayır

Uygulama 3
1. C 2. B
3. A 4. D
5. D

Bölüm 12
Uygulama 1
1. gece yürüyüşü 
2. Rabbimizle 
3. Kudüs’e  
4. Burak
5. Hz. Cebaril(as)

Uygulama 2
1. Evet 2. Evet 
3. Hayır 4. Hayır
5. Hayır



P
ey

ga
m

be
ri

m
i 

T
an

ıy
or

um
abdulkadir turan

214

P
ey

ga
m

be
ri

m
i 

T
an

ıy
or

um

215

abdulkadir turan



P
ey

ga
m

be
ri

m
i 

T
an

ıy
or

um
abdulkadir turan

216

P
ey

ga
m

be
ri

m
i 

T
an

ıy
or

um

217

abdulkadir turan


