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

davranışlarda bulunmayın, diyorlar.

O günlerin Mekke ve çevresi
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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 (s.a.s)...

Müslümanlar, onun adını her andıklarında ona ve ya-
kınlarına dua ederler. Biz bu duaya “salâvat” diyoruz. Bu 
güzel adı anmışken hemen salâvatımızı getirelim:

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ 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 “Allâhüme salli alâ Muhammed ve alâ âli Mu-
hammed” diyerek yolculuğumuza başlayalım.
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Bölüm 14 
Araştırma İbadetimiz

1. Caminin Müslümanlar için önemini araştırınız.
2. Bir namaz vaktinde camide cemaatle namazınızı kılınız 

ve cami imamından bir hafta boyunca camide neler ya-
pıldığı hakkında bilgi alınız.

3. Günümüzde devlet başkanlarının hangi konutlarda ya-
şadığı hakkında bir araştırma yapınız.

4. Kur’an eğitiminin nasıl olması gerektiği hakkında fikir 
yürütünüz.

5. Ezanın Arapça dışında bir dille okunmasının zararları 
hakkında anne babanızla konuşunuz.  

Medine’de İlk İş
Güzel Çocuklar!
Müslümanların Medine’de namaz kılacakları, toplana-

cakları, sohbet edecekleri, birbirlerine dertlerini anlatacak-
ları bir mescide ihtiyaçları vardı. Peygamberimiz, mescid 



P
ey

ga
m

be
ri

m
i 

Ta
nı

yo
ru

m
abdulkadir turan

10

için devenin çöktüğü meydanı uygun gördü. Arsa sahibi 
memnun edildikten sonra inşaata başlandı. Bütün Müslü-
manlar birlik içinde inşaatta çalıştı. Peygamberimiz de on-
lardan biri olarak bir işçi gibi çalıştı. Müslümanların “Siz, 
dinlenin ya Resullallah!” şeklindeki önerilerini kabul etme-
di. O, mescid inşaatında Müslümanlarla birlikte çalışmanın 
ne kadar faziletli bir iş olduğunu bizlere öğretmek istemiş-
tir. Biz de Allah yolunda yapılan hiçbir işten kaçmayalım. 
Nasıl olsa birileri yapıyordur, deyip Allah’ın mükâfatından 
geri kalmayalım.

Güzel Çocuklar!
Zor işler birlikte kolaylaşır, uzun sürecek işler birlikte 

kısa sürede biter. Rabbimiz, bize iyilikte yarışınız, demiştir. 
Müslümanlar, şiirler okuyup bir eğlence havasında,  bir-

birleriyle yarışırcasına çalıştılar. Mescid inşaatını kısa süre-
de bitirdiler. Peygamberimizin duasını; Rabbimizin rızasını 
kazandılar.

Güzel Çocuklar!
Bir an için gözlerinizi kapatın ve o mescidi hayal edin! 

Neler geliyor gözlerinizin önüne, mermerden yapılma bir 
saray mı, görkemli bir ev mi? Hayır, yanılıyorsunuz. O 
mescid, İslam’ın sadeliğinin bir simgesiydi. Onun dört du-
varı kerpiçtendi, çamurdan yapılma yapı malzemelerinden, 
hurma ağaçlarından elde edilen direklerin üzerine hurma 
ağaçlarından bir tavan yapılmıştı. Yönü o zamanlar kıble-
miz Kudüs olduğu için Kudüs’e dönüktü. Bugün Yahudi 
işgali altında olan kurtarılmayı bekleyen Kudüs’e…

Mescidin yanında Peygamberimiz için sade bir ev yapıl-
dı, bir de kimsesiz Müslümanların kalacakları ve Müslü-
manların eğitim alacakları bir yer… Burası Müslümanların 
ilk okuludur. Bu okulun adını biliyor musunuz? Sizin yeri-
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nize ben söyleyeyim: Suffa. Orada kalan Müslümanlara da 
Ashab-ı Suffa denmiştir. Onlar, yoksul insanlardı, odun 
toplayıp satarak veya başkalarının hayvanlarını güderek 
kazandıklarıyla geçiniyorlardı. Peygamberimiz de onlara 
yardım ediyor, kendi evindeki yiyecekleri onlarla paylaşı-
yordu.

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed

İlk Ezan 
Güzel Çocuklar!
Günde beş vakit namazın Mirac’da farz kılındığını öğ-

renmiştik. Ama ilk ezanın ne zamanın okunduğunu henüz 
söylemedik. Ezan İslam’ın en önemli işaretlerindendir. Bü-
tün Müslüman toplumlarda okunmaktadır. İslam orduları, 
insanların birbirlerini çok az tanıdıkları zamanlarda bir şeh-
re girmeden önce o şehirde ezan okunup okunmadığını 
anlamaya çalışırlardı. Orada ezan okunuyorsa orayı Müs-
lüman şehri kabul ediyorlardı. Ezan okunmuyorsa orayı 
Müslümanlara ait olmayan bir şehir olarak kabul ediyorlar-
dı. O hâlde ezan bir Müslümanla Müslüman olmayanları 
birbirinden ayıran bir işarettir. İlk ezanın ne zaman okun-
duğunu biliyor musunuz? Gelin bu güzel bilgiyi edinelim. 

İlk mescidin yapılışıyla Müslümanlar, topluca namaz kı-
lacakları bir yere kavuşmuşlardı. Ancak bir sorun vardı. O 
zamanlar bugün olduğu gibi saat yoktu. İnsanlar, güneşin 
hareketlerini izleyerek vakitleri tahmin ediyorlardı. Ancak 
herkes doğru tahminde bulunamıyordu. Özellikle bulutlu 
günlerde vakitleri tahmin etmek zordu. Bazı Müslümanlar 
mescide erkenden geliyor, işlerinden oluyor; bazıları geci-
kiyor, cemaatle namaza yetişemiyorlardı. 

Peygamberimiz, önemli işleri sahabeleriyle konuşarak 
bir karara bağlardı. Namaza çağrı konusunda da öyle yap-
tı. Kimileri, çan veya boru çalalım, kimileri ateş yakalım, 
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Güzel Çocuklar!
İslam, Allah’ın hak dinidir. Bu güzel dinin kuralları baş-

ka dinlerin kurallarının taklidi değildir. 
Peygamberimiz, çan Hıristiyanlarındır, boru Yahudile-

rindir, ateş Mecusilerindir, diyerek bu görüşleri kabul etme-
di. Bayrak da bir çağrı aracı olarak işe yarar görülmedi. 
Müslümanlar, bu görüşmeden sonra Allah’ın kendilerine 
yol göstermelerini beklemek üzere dağıldılar. 

Bir gün Ensardan Abdullah b. Zeyd(ra), rüyasında bi-
rinin elinde bir naküs(bir tür zil) gördü ve namaz vakitle-
rini duyurmak için o naküsü almak istedi. Ancak naküs 
sahibi ben sana daha güzelini öğreteyim diyerek ona 
ezanı öğretti. Abdullah(ra), gördüğü rüyayı hemen Pey-
gamberimize duyurdu. Peygamberimiz, ona rüyanı 
Bilal(ra)’a da anlat, dedi. Abdullah(ra), rüyasında duy-
duklarını Hz. Bilal(ra)’a anlattı. Hz. Bilal(ra), bu habere 
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çok sevindi, onun sesi çok güzeldi,  Peygamberimizin is-
teği üzerine yüksekçe bir yere çıkıp o güzel sesiyle ezanı 
okudu. Bilal(ra)’in sesi Medine’nin her yerinde büyük bir 
heyecana yol açtı. O güzel sesi duyan Müslümanlar mes-
cide koştular. Bugün duyduklarında camilere koştukları 
gibi… 

Aynı rüyayı Hz. Ömer(ra) de görmüştü. Ancak Hz. 
Abdullah(ra) ondan daha önce davranmış ve ezan müjde-
sini Peygamberimize ondan önce vermişti. Allah ikisinden 
de razı olsun!

Medine’de Topluluklar
Güzel Çocuklar!
Bir zamanlar adı Yesrib olan şehir artık Peygamberin 

şehri anlamında Medinet’ü Nebi adını almıştı. Müslü-
manlar ona kısaca Medine dediler. Medine Peygamberi-
mizin yerleşmesiyle bağımsız bir devlet oldu. Tek şehir-
den oluşan devletlere tarihte “şehir devleti” denmiştir. 
Medine de Hicretten sonra bir şehir devleti oldu. O dev-
letin başkanı Peygamberimizdi. Acaba halkları arasında 
kimler vardı? 

Medine’de şu topluluklar yer alıyordu:
1-Ensar: Medine’nin yerli Müslümanlarıydı. Evs ve Haz-

rec olmak üzere iki kabileden oluşuyorlardı. Peygamberi-
miz, onlara “yardım edenler ”anlamında Ensar adını ver-
mişti. Onlar Allah’ın dini uğruna ve O’nun Peygamberinin 
yolunda hicret edenlerin dostları ve yardımcılarıydı. 

2-Muhacirler: Mekke’den hicret eden Müslümanlardı. 
Onlar, her şeylerini bırakıp Allah rızası için O’nun Peygam-
beriyle birlikte hareket edip Medine’ye gelmişlerdi. Ensarın 
kendilerine sağladığı imkânlardan yararlanıyorlardı. 

3- Münafıklar: Müslüman olmadıkları hâlde bir çıkar 
elde etmek ya da Müslümanlarla alay etmek, kimi za-



P
ey

ga
m

be
ri

m
i 

Ta
nı

yo
ru

m
abdulkadir turan

14

man onların sırlarını öğrenmek için kendilerine Müslü-
man diyenlerdi. Onların başında, Peygamberimiz 
Medine’ye gelmeden önce kendisini Medine kralı ilan 
etmeye hazırlanan Abdullah b.Übey vardı. Abdullah b. 
Übey ve adamları Müslümanlar hakkında her kötülüğü 
düşünecek kadar kötü kişilerdi. Rabbimiz,  Müslümanları 
sık sık onlarla ilgili uyarırdı. Onlarla ilgili ayetlerden bazı-
ları şunlardır:

“ Müna fıklara, acı bir azabın kendilerinin olacağını müj-
dele! 

Onlar müminleri bırakıp kâfirleri dost ediniyorlar. Onla-
rın yanında şeref mi arı yorlar? Bütün şeref, tamamen 
Allah’a aittir. 

(Allah) Size Kitâb’da indirmişti ki: Allah’ın âyetlerinin 
inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, 
onlar (bu sözü bırakıp) başka bir söze dalıncaya kadar on-
larla beraber oturmayın; yoksa siz de onlar gibi olursunuz- 
Şüphesiz Allah, bütün ikiyüzlüleri ve kâfirleri cehenneme 
toplayacaktır. 

Onlar sizi gözetleyip dururlar. Eğer size Allah’tan bir fe-
tih nasip olursa: “Biz de sizinle beraber değil miydik?” der-
ler. Ve eğer savaşta kâfirlerin bir payı olur(savaşta düş-
manlarınız kazanır)sa, (bu kez onlara); “Biz size üstünlük 
sağlayıp, sizi müminlerden korumadık mı? “ derler. Artık 
Kıyamet gününde Allah, aranızda hükmedecek ve mümin-
lere karşı kâfirlere asla yol ver meyecektir. 

İkiyüzlüler, Allah ‘ı aldatmaya çalışırlar. Oysa O, onları 
aldatır. Namaza kalktıkları zaman da üşene üşene kalkar-
lar, insanlara gösteriş yaparlar, Allah ‘ı pek az anarlar.   
Arada yalpalayıp dururlar. Ne bunlara (bağlanırlar), ne 
de onlara. Allah’ın şaşırttığı kimseye bir (çıkar) yol bula-
mazsın! 

Ey inananlar, müminleri bırakıp kâfirleri dost tutmayın! 
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Allah’a, aleyhinizde olacak açık bir delil vermek mi isti-
yorsunuz?

Doğrusu ikiyüzlüler, ateşin en aşağı tabakasındadırlar. 
Onlar için hiçbir yardımcı bulamazsın.” (Nisa: 137–145)

Bu ayetlerden öğrendiklerimizi sizinle beraber sıralayalım:
1- Münafıklar, ikiyüzlüdür. Müslüman olmadıkları halde 

kendilerine Müslüman diyorlar.
2- Münafıklar, İslam düşmanlarının(kâfirlerin) dostlarıdır.
3- Münafıklar, İslam’ın değerleriyle gizlice alay ederler.
4- Münafıklar, Müslümanlar başarılı olduklarında biz de 

Müslümanız, derler. Kâfirlerin görünüşteki başarılarına 
kandıklarında onlara biz Müslüman değiliz, biz sizdeniz di-
yerek Müslümanlarla alay ediyoruz, derler.

5- Münafıklar, Allah’a aldattıklarını sanırlar, oysa asıl 
aldananlar kendileridir.

6- Münafıklar, namazı üşenerek kılarlar.
7- Münafıklar, Allah adının anılmasından rahatsız olurlar.
8- Münafıklar, kararsız, şaşkın insanlardır.
9- Münafıklar, cehennem ehlidir.
10- Müslümanların kâfirler ve münafıklarla dost olmala-

rı yasaktır. Onlarla dost olmak kişinin cehenneme girmesi-
ne neden olur.

Güzel Çocuklar!
Müslüman, kötülere benzememeli. Münafıklar kötü in-

sanlardır. Biz, onlara benzememeliyiz:
Asla yalan söylemeyeceğiz.
Kötü kişilerle dost olmayacağız. 
İslam’ın değerlerine saygı duyacağız, İslam’a saygı duy-

mayanlara biz de saygı duymayacağız.
Namazımı dosdoğru kılacağız.
Allah’ın adını çokça ve her yerde anacağız. 
İslam’ın emirlerini yerine getirme konusunda kararlı 
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olacağız.
Cennet ehlinin Kur’an’ımızda belirtilen bütün özellikleri-

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

yaşıyorlardı. Ama Hz. Musa(as) ile bir ilgileri kalmamıştı. 
Onun dinini keyiflerine göre değiştirmişlerdi. Helâlarla ha-
ramları karıştırıyorlardı. İnsanları fakir zengin diye ayırıyor-
lardı. Bir fakir suç işlediğinde ona ağır cezalar veriyor, bir 
zengin suç işlediğinde ise ona hiç ceza vermiyor ya da çok 
az ceza veriyorlardı.

Yahudiler, kendilerine ait mahallelerde yaşıyorlardı. Me-
dine halkı ile araları iyi değildi. Buna karşılık Mekke müş-
rikleri ile ticarete dayalı dostluklar kurmuşlardı. Peygambe-
rimizin Medine’ye yerleşmesinden rahatsız oldular. Çünkü 
Onun Medinelileri birleştireceğini kendilerinden daha güç-
lü bir konuma çıkaracağını biliyorlardı. Müslümanları sev-
miyorlardı. Ama bunu açıkça dile getirmekten çekiniyorlar-
dı. Münafıklarla baş başa kaldıklarında onları Müslümanla-
ra karşı kışkırtıyorlardı. Ayrıca Mekke müşriklerine haber 
yollayıp Müslümanları yok etme konusunda onlara yardım 
edeceklerini söylüyorlardı. Peygamberimiz, onların yaptık-
larını haber alıyordu. Ancak Rabbimizin ona bu konuda 
yol gösterinceye kadar sabretti.

Muhacirlerle Ensar Arasında Kardeşlik
Güzel Çocuklar!
İki tür kardeşlik vardır: Birincisi, kan bağına dayalı kar-

deşliktir. İkincisi İslam kardeşliğidir. Muhacirler, Mekke’den 
hicret etmişlerdi. Kan bağıyla kardeş oldukları kişileri terk 
etmişlerdi. Medine’de onları Müslüman kardeşleri karşıla-
mıştı. 

Muhacirler, her şeylerini Mekke’de bırakıp Medine’ye 
gelmişlerdi. Bazıları boş arsalara kurulan çadırlarda yaşı-
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yordu. Bazıları ise Ensarın evinde kalıyordu. Ancak nerede 
kalırlarsa kalsınlar Ensarın yardımıyla yaşıyorlardı. Bu du-
rum onları üzüyordu. Çünkü onlar hep kendi emekleriyle 
geçinmiş. Başkalarından asla yardım almamışlardı. 

Ensar ise onları yabancı gibi görmüyor, onlara ellerin-
den geldiğince yardım ediyordu. Öyle ki yıllarca çalışarak 
elde ettikleri malları onlarla paylaşmak istiyorlardı.

Peygamberimiz, bir gün Ensar ve Muhacirleri bir evde 
topladı. Onlardan her birini bir diğeriyle kardeş ilan etti. 
Her Ensar, Muhacir kardeşini alıp evine götürdü. Onun o 
günden sonra öz kardeşi gibi olduğunu ilan etti.

Ensar tarım işleriyle uğraşıyordu. Muhacirlerse ticaretten 
anlıyor, tarım işlerini bilmiyorlardı. Ensar, mallarını Muha-
cirlerle paylaşmak istedi. Ancak Peygamberimiz buna izin 
vermedi. O, Ensar ile Muhacirlerin birbirini tamamlayaca-
ğını belirtti. Gerçekten öyle oldu. Muhacirler, bir yandan 
Ensar kardeşlerinden tarımı öğrendi, bir yandan ticaretle 
uğraştılar. Gün geçtikçe yardıma muhtaç olmadan geçindi.

İşte onlardan birinin hikâyesi:
Abdurrahman b. Avf(ra), Mekke’nin zenginlerindendi. 

Ancak her şeyini Mekke’de bırakıp Medine’ye hicret etmiş-
ti. Sad adında bir Müslümanla kardeş olmuştu. Sad(ra), 
ona istiyorsan sizi kendimize ortak edelim, dedi. Abdurrah-
man b. Avf(ra), ona “Malın sana hayırlı olsun, bana çarşı-
nın yolunu göster, dedi. Sad(ra), ona Medine çarşısını gös-
terdi. Abdurrahman(ra) Medine çarşısına gitti. Yağ, peynir, 
süt gibi ürünler alıp sattı. Kısa sürede başarılı oldu ve yeni-
den zenginleşti.

Müslümanlarla Yahudiler Arasında
Vatandaşlık Anlaşması
Güzel Çocuklar!
İslam, bir düzen dinidir, hiçbir şeyi başıboş bırakmaz. 
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Daha önce Medine’de Yahudilerin de yaşadığını söylemiş-
tik. Peki, Müslümanlarla onlarla nasıl geçineceklerdi. On-
larla bir sorun yaşadıklarında nasıl davranacaklardı? Bu-
nun bir kuralı, bir kanunu olmalıydı.

Peygamberimiz, Ensar ile Muhacirler arasında kardeşlik 
anlaşmasından sonra Yahudilerle bir araya geldi. Onlarla 
yazılı bir sözleşme yaptı. Bu sözleşmeye günümüzde “Me-
dine Sözleşmesi” denmektedir. O sözleşmeye göre Yahu-
diler, dinlerinde serbest olacaklardı. Ama asla düşmanlarla 
işbirliği yapmayacaklardı. Müslümanlarla aralarında bir 
sorun olursa Peygamberimizin hakemliğini kabul edecek-
lerdi. Medine saldırıya uğrarsa şehri savunma konusunda 
Müslümanlara yardım edeceklerdi. Bakalım Yahudiler söz-
lerinde duracaklar mı?

İlk Nüfus Sayımı
Müslümanlar, asla gelişigüzel yaşamazlar. Onların ha-

yatlarının her aşaması planlıdır. Ancak hayatı planlamak 
için bazı verilere sahip olmak lazım. Örneğin, sayısı bilin-
meyen bir topluluk üzerinde hesap yapılamaz. O toplulu-
ğun ihtiyaçları doğru belirlenemez. Hangi işlerin o toplu-
luktan yararlanılarak yapılabileceği bilinemez. Diyelim ki 
eve ekmek alacaksınız. Evde kaç kişinin bulunduğunu bil-
mezseniz az ekmek alabilir çok da alabilirsiniz. Az alırsanız 
yetmet, çok alırsanız bayatlar. Ama sayıyı öğrenip de al-
maya gitseniz işinizi olması gerektiği gibi yapmış olursunuz. 

Peygamberimiz, Medine’de kaç Müslümanın bulundu-
ğunu öğrenmek istedi. Bunun için yazılı nüfus sayımının 
yapılmasını istedi. “Bana Müslüman olduklarını söyleyen-
lerin isimlerini yazınız.”diye buyurdu. Sahabeler, 
Medine’de sayım yaptı ve 1500 Müslümanın var olduğunu 
bildirdi.
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İlk Seriyye ve Gazveler
İslam, barış dinidir, boş yere savaş çıkarmaz. Sorunların 

öncelikle savaşsız çözülmesini ister. Ancak gerektiğinde sa-
vaştan kaçınmaz. Hatta savaşı bir zorunluluk olarak görür. 

Müslümanları, Medine’de de rahat bırakmıyorlardı. 
Medine’nin çevresinde pek çok başıboş kabile vardı. On-
lar, zayıf buldukları herkese saldırır, onların mallarını 
yağma ederlerdi. O kabileler, Mekke müşriklerinin ve 
sözde, Müslümanlarla anlaşma yapan Yahudilerin teşvi-
kiyle Müslümanlara zarar vermeye çalışıyorlardı. Pey-
gamberimiz, onların gözünü korkutmak için Medine etra-
fına silahlı keşif kuvvetleri gönderdi. Bazı keşiflere bizzat 
kendisi de katıldı. Sahabelerine bize saldıran olmadıkça 
biz kimseye saldırmayacağız, diyerek savaş çıkaran taraf 
olmak istemediklerini belirtti.

Peygamberimizin katıldığı askeri keşiflere “Gazve”, bir 
sahabesinin komutasında düzenlenen keşiflere “Seriyye” 
diyoruz.

İslam tarihinde ilk Seriyye Peygamberimizin amcası Hz. 
Hamza(ra) komutasında çıkarılan otuz kişilik bir Seriyye-
dir. Bu Seriyyede çatışma olmamıştır. İkinci Seriyye Sad b.  
Ebi Vakkas(ra) komutasında düzenlenmiştir. Bu Seriyyede 
Hz. Sad(ra), düşmana bir ok atmıştır. Müslümanların Allah 
yolunda attıkları ilk ok budur.

Öğrendiklerimizi tekrarlayalım mı?
Peygamberimiz, Medine’ye geldikten hemen sonra bir 

mescid inşa etti, mescidin yanına yoksul Müslümanlar için 
yurt ve okul gibi olan Suffa’yı yaptı, Medine’nin Müslüman 
nüfusunu saydırdı ve Yahudilerle Müslümanların ilişkilerini 
düzenleyen bir sözleşme yaptı. 

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed
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Uygulama 1
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun bir şe-

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

2. Hicretten hemen sonra Medine’de ----------------------- ol-
mak üzere dört topluluk vardı.

3.Müslüman olmadığı halde kendisine Müslüman diyen 
kişiye ------------- denir.

4. Peygamberimiz, kendisine ve Mekke’den hicret eden 
sahabelerine ve kendisine yardımcı olan Medineli Müs-
lümanlara --------------- demiştir. 

5. Ezanı ilk okuyan kişi, sesinin güzelliğiyle bilinen sahabi 
-----------------------dir. 

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

rak cevaplayınız.

1. Rabbimiz, kâfirlerle dost olmamıza izin vermiş midir?         
(         )

2. Peygamberimiz, Medine’de kendi mescidinin yanında 
yoksullar için bir barınma ve ilim öğrenme merkezi mi 
açtı? (         )

3. Peygamberimizin katıldığı askeri keşiflere seriyye mi de-
nir? (         )
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4. Münafıklar, namazı üşenerek mi kılarlar? (         )

5. Münafıklar, Müslümanların zafer kazanmalarına sevinir 
mi? (         ) 

Uygulama 3
1. Münafıkların Müslümanların yanındayken biz, sizdeniz; 

onlardan ayrılırken biz onlarla alay ediyoruz, onlardan 
değiliz demeleri aşağıdaki hangi kavramla açıklanır?

 A) İkiyüzlülük B) Cimrilik
 C) Düşmanlık D) Saygısızlık
 
2. Aşağıdakilerden hangisi Medine’ye hicretin ilk yılında 

yapılan etkinliklerden değildir?
 A) Nüfus sayımı
 B)Yahudilerle vatandaşlık antlaşması
 C) Ezanla namaza çağrı
 D) Mekkelilere karşı savaş

3. Aşağıdakilerden hangisi münafıklığın işaretlerinden de-
ğildir?

 A) Kâfirlerle dost olmak
 B) İslam’ın değerleriyle gizlice alay etmek
 C)Müslümanlara karşı açıkça savaşmak
 D) Allah’ın adının anılmasından rahatsız olmak
 
4. Medine’deki Yahudilerle ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez?
 A) Peygamberimizin Medine’ye gelmesinden rahatsız 

olmuşlardır.
 B) İslamiyet’ten önce bütün Medine halkı ile iyi ilişkiler 

içindeydiler.
 C)Mekke müşrikleriyle ticari ilişkileri vardı. 
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 D) Hz. Musa(as)’ın dini üzerinde olduklarını iddia edi-
yorlardı. 

5. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
 A)Ensar, bütün malını Muhacirlerle paylaşmıştır.
 B)Ezan metnini bir Müslüman rüyasında görüp Pey-

gamberimize anlatmıştır. 
 C) Münafıklar, Yahudilerin ve diğer kâfirlerin gizli dostu 

idiler.
 D)Çan çalma, ateş yakma ezandan önce namaza çağrı 

için dile getirilip kabul edilmeyen önerilerdendir. 
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Bölüm 15
Araştırma İbadetimiz

1. Savaşların nedenleri hakkında bir araştırma yapınız.
2. “Cihad” kelimesinin anlamını arkadaşlarınıza sorunuz.
3. Hz. Musa(as)’ın kıssasını okuyunuz.
4. Kâfirlerin Müslümanlara yönelik planları ve mücadele 

türleri (propaganda, rahatsız etme, yoksul bırakma, sa-
vaş, işgal) hakkında anne-babanızla konuşunuz.

5. Müslümanların kendilerini neden savunmak zorunda 
oldukları hakkında fikir yürütünüz.
 
Savaşa İzin Verilmesi (Hicretin 2.yılı)
Müslümanların sayısı gittikçe artıyor, maddi durumla-

rı da düzeliyordu. Bu durum, Müslümanları 
Medine’deki işbirlikçilerinden yararlanarak gün gün izle-
yen Mekke müşriklerinin zoruna gidiyordu. Müslüman-
lar aleyhine sürekli propaganda yapıyor. Değişik aracı-
lar kullanarak Müslümanları tehdit ediyor, onların huzu-
runu kaçırmaya çalışıyorlardı. Müslümanların daha 
Mekke günlerinde dile getirdikleri “Ey Allah’ın Rasülü 
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nedir bu çektiklerimiz? İzin ver de şunları öldürelim.” 
şeklindeki isteğe karşı Peygamberimiz onlara, “Henüz 
savaş izni verilmedi, sabredin Allah’ın yardımı yakındır, 
çektiğiniz çilelerin mükâfatını göreceksiniz.”sözleriyle ce-
vap veriyordu.

Hicretin ikinci yılının başlarında inen şu ayetlerle Müslü-
manlara kendilerini savunma izni verildi: “Zulüm ve hak-
sızlığa uğratılarak kendilerine savaş açılan kimselere savaş 
izni verildi. Allah onlara yardım etmeye elbette kadirdir. 
Rabbimiz, Allah’tır, dediler diye haksız yere yurtlarından 
çıkarıldılar. (El-Hacc Süresi 39-40)” 

Güzel Çocuklar!
Bu ayetler, bize şunları anlatmaktadır:
Müslümanlar, sadece Müslüman oldukları için haksızlığa 

uğradılar. Onlar putları reddetmeselerdi Rabbimiz Allah’tır 
diyerek Mekke’deki zulüm düzenine karşı çıkmasalardı onla-
ra zulüm yapılmazdı. Onlar, kimseye haksızlık etmemiş, kim-
senin canına kıymamış, kimsenin malını gasp etmemişlerdi.

Müslümanlar sayıca az olmalarına rağmen onlara savaş 
izni verildi; ama endişelenecek bir durum yok, çünkü onla-
rın yardımcısı Allah’tır. Allah kimden yanaysa zafer kaza-
nacak olanlar da onlardır.

O halde günümüzde de düşmandan korkmamıza neden 
yok, biz doğru yolda olursak Allah bize yardım edecektir. 

Güzel Çocuklar!
Müslümanlar, kendilerini ve düşüncelerini İslami kav-

ramlarla anlatırlar. Biz Allah yolunda savaşmaya “cihad” 
deriz. Allah yolunda cihad eden kişilere de mücahid denir.

Kıblenin Değişmesi 
Güzel Çocuklar!
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Müslümanların ilk kıblesi bugün israil işgali altında olan 
Kudüs’tür. Ancak Peygamberimiz Mekke’deyken yönünü 
hem Kâbe’ye hem Kudüs’e dönük olacağı şekilde namaz 
kılıyordu. Medine’de bu imkân yoktu. Çünkü Medine 
Mekke’nin kuzeyindeydi. Peygamberimiz ve Müslümanlar 
Kudüs’e döndüklerinde Mekke ve Kâbe arkalarında kalı-
yordu. Bu durum Peygamberimizi üzüyordu. Rabbimizin 
kendisine bu yönde izin vermesi için dua ediyordu. 

Peygamberimiz, bir gün Medine’nin bir mahallesinde 
sahabeleriyle öğle namazını kılarken ikinci rekâtta şu ayet-
ler indi:

“Yüzünü gökyüzüne çevirip durduğunu görüyoruz. Seni 
elbette hoşnut olduğun kıbleye çevireceğiz. Hemen yüzünü 
Mescid-i Haram’a doğru çevir. Ey müminler siz de nerede 
olursanız namazda yüzlerinizi onun tarafına çeviriniz. (El-
Bakara Süresi 144)”

Allah’ın emri ertelenemezdi, onun için kılınan namaz 
onun dilemediği bir şekilde kılınamazdı. Peygamberimiz, 
yüzünü hemen Mescid-i Aksa’dan Mescid-i Haram’a, 
Kudüs’ten Mekke’ye çevirdi. Arkasında namaz kılan saha-
beler de ona teslim olmuşlardı. Peygamberimiz, ne yap-
maya çalışıyor, diye sormadan acaba doğru mu yapıyoruz 
diye düşünme ihtiyacı hissetmeden onun gibi yönlerini 
değiştirdiler. O, onların Peygamberiydi. Onun yaptığı her 
işin doğru olduğundan emindiler. Ona uyduklarında ka-
zançlı çıkacaklarını, ona uymadıklarında zarar edeceklerini 
biliyorlardı.

Güzel Çocuklar!
Biz de sahabelerin dinine mensubuz, onlara ne farz ise 

bize de farzdır; onlara yasak olan bize de yasaktır. O halde 
biz de Rabbimizin emirlerini, Peygamberimizin bize söyle-
diklerini öğrendiğimizde geç kalmayalım. O emirleri mutla-
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ka yerine getirelim. Sonra yaparız, demek yanlışına düş-
meyelim. Çünkü Allah kendi emrine uymayı erteleyenleri 
sevmez.

Bedir Savaşı
(17 Ramazan 2 H-13 Mart 624M.) 
Güzel Çocuklar!
Bedir, Medine’ye 80mil uzaklığında bir köydür. Suriye 

yolu üzerindedir. Eskiden kervanların uğrak yeriydi. Bir de 
yılda bir kez panayırın kurulduğu bir ticaret merkeziydi. 
Onu böyle merkez yapan senenin her günü içinde su bulu-
nan kuyularıydı. Allah’a Müslümanlara ilk zaferi o kuyula-
rın başında nasip etti.

Güzel Çocuklar!
Daha önce belirtildiği gibi Kureyş müşrikleri Müslüman-

ları Medine’de de rahat bırakmıyorlardı. Medine’nin eski 
lideri ve münafıkların ileri gelenlerinden Abdullah b. 
Übey’e başvurmuş, ayrıca Mekke’ye giden ve Müslüman 
olmayan diğer Medinelilerle görüşmüş onlara “Ya Müslü-
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manları Medine’den çıkarırsınız ya da biz Medine’ye saldı-
rır size de zarar veririz.”demişlerdi.

Mekke’nin çete başları Medine etrafından hiç eksik ol-
muyordu. Müslümanların mallarına zarar veriyor ve hay-
vanlarını yanlarına alıp kaçıyorlardı. Müslümanlar da on-
lara ve onlarla işbirliği yapanları kendilerinden uzaklaştır-
mak için seriyyeler düzenliyorlardı. Bu seriyyelerden Ab-
dullah b. Cahş(ra)’ın komutasında yapılanında bir müşrik 
ölmüştü. Bu durum Mekkelilerin daha da aşırılaşmalarına 
ve Müslümanlara karşı savaş hazırlığı yapmalarına yol 
açmıştı. 

Mekke’nin liderleri Mekke sokaklarında naralar atıyor, 
kadınları şarkılar, şairleri şiirler söylüyordu. Herkes, ken-
dinden emindi: Medine, işgal edilecek, Ensar öldürülecek, 
Muhacirler elleri ve kolları bağlanarak Mekke’ye getirile-
cek, öldürülecek veya ömür boyu hapsedilecekti.

Bu onların hesabıydı. Bir de Allah’ın hesabı vardır. Ba-
kalım, bu işin sonu onların dilediği gibi mi olacak? Göre-
lim, Mevla’m neyler, neylerse güzel eyler.
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Mekkelilerin Kervanı
Mekkeliler, açık açık savaş hazırlığı yapıyorlardı. Savaş, 

masraflı bir işti. Bunun için Şam’a bir kervan göndermeye 
karar verdiler. Kervana kadın erkek, zengin yoksul  herkes 
katkıda bulundu. Ayrıca kimi Müslümanların Mekke’de 
kalmış ve yağmalanmış malları da kervana dâhil edildi. 
Kervanın başkanı Mekke’nin önde gelenlerinden Ebu 
Süfyan’dı. Onun yanına çok sayıda hizmetli ve kervanı 
korumak üzere 30–40 savaşçı verilmişti.

Suriye yolunu sürekli denetleyen Müslümanlar kervanın 
döndüğünü ve Bedir yakınlarında geçmek üzere olduğunu 
haber aldılar. O kervan engellenmezse düşman ondan 
elde ettiği gelirle aldığı kılıçlarla, zırhlarla, atlarla kendileri-
ne saldıracak, onları kendi parasıyla vuracaktı. Peygambe-
rimiz, bunu kabul etmek istemedi. Ancak birçok konuda 
olduğu gibi önce kendi sahabelerinin görüşüne başvurdu. 
Çünkü birlikte alınan bir kararı uygulamak daima daha 
kolaydır. Ayrıca birlikte alınan kararlar yanlış olsa bile o 
kararlar birlikte alındığı için daha az zararlı olur.

Güzel Çocuklar!
Bir zamanlar İsrailoğulları da denen Yahudilere savaş 

emrolunmuştu. Ancak onlar kendi Peygamberleri Hz. 
Musa(as)’ya “Sen, git Rabbinle birlikte onlarla savaş, biz 
burada bekleyeceğiz.”demişlerdi. Acaba sahabeler, ne 
diyeceklerdi. Onlar daha önce Mekke’de canlarıyla imti-
han olmuş ve imtihanı kazanmışlardı, şimdi yeniden imti-
han oluyorlardı. Çünkü imtihan süreklidir. İnsan, yaşadığı 
sürece imtihan olur. Önüne çıkan her imtihanı kazanana 
ne mutlu!

Muhacirin büyük sahabeleri, Peygamberimizi destekle-
diler. Ona “Ya Resulullah, Allah’ın emrettiği gibi davran! 
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Biz Senin emrine uyarız. Biz, İsrailoğullarının Hz. Musa’ya 
dediği gibi Sana: Sen, git de Rabbinle birlikte onlarla sa-
vaş, biz burada duracağız, demeyiz. Biz Senin sağında, 
solunda, önünde, arkanda savaşırız.”dediler. 

Sıra Ensar’daydı. Hatırlarsanız onlar Mekke’de 
Akabe’de Peygamberimizi koruyacaklarına söz vermişlerdi. 
Ancak bu söz, Medine’ye yönelik bir saldırıyla ilgiliydi. 
Medine’nin dışında yapılacak bir savaşla ilgili Peygamberi-
mize bir söz vermiş değildiler. Şimdi bir söz daha vermeleri 
gerekirdi. Bakalım ne diyecekler?

Ensarın liderlerinden Sad b. Muaz(ra) ayağa kalktı ve 
“Ya Resulullah, biz sana inandık, Allah tarafından getirdi-
ğin vahyin hak olduğunu söyledik. Sana uyduk. Artık siz 
ne dilerseniz öyle yapın! Seni gönderen Allah hakkı için 
eğer denize atlarsanız biz de sizinle atlarız. Hiçbirimiz, bu 
işten geri kalmaz. Biz düşmana karşı koymaktan çekinme-
yiz. Savaştan kaçmayız. Savaşın zorlukları karşısında sab-
rederiz ve doğruluktan ayrılmayız. Buna karşılık Allah’ın 
bizden memnun olmasını dilerim. O ne diliyorsa onu he-
men yapalım.”

Güzel Çocuklar!
İşte bir Müslümanın Allah’ın emri karşısındaki durumu 

ve bu emri yerine getirdiği için Allah’tan beklediği: 
Müslüman, Allah’ın emrettiğini gecikmeden yapar ve 

buna karşılık Rabbinin rızası dışında bir şey beklemez. 
İnşaallah biz de Hz. Sad(ra) ve onun sevdikleri gibi bir 
Müslüman olacağız.

Güzel Çocuklar!
Sahabelerin sözleri Peygamberimizi duygulandırdı. Pey-

gamberimiz, kendisine böyle arkadaşlar nasip eden Allah’a 
şükretti, O’ndan Müslümanları mükâfatlandırmasını diledi 
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ve düşmanın kervanını takip etmek için hazırlığa başladı.

İki Tarafın Durumu
Müslümanlar, 305 kişiydi. Müslümanların üç atı ve yet-

miş devesi vardı. Çölde yürümek zordu. Müslümanlar, at 
ve develere sırayla biniyorlardı. Peygamberimiz de bu sıra 
içinde yer alıyor, sırası geldikçe deveye biniyor. Sıra kendi-
sinden sonrakine geldikçe deveden iniyor. Sahabeleriyle 
birlikte çölde yol alıyordu. 

Güzel Çocuklar!
Siz de duyuyor ve görüyorsunuz. Bu çağda yöneticiler 

hep en güzel yerlerde oturur. Halkları aç da olsa kendile-
ri tok olur. Halkları üşüse de kendileri sıcacık yerlerde 
olur. Halkları yaz sıcağında kavrulsa kendileri ülkenin en 
güzel yerlerine gider, en lüks şartlar altında tatillerini ya-
parlar. Oysa Peygamberimiz, Müslümanların öncü ve 
başkanı, kendi arkadaşları gibi yaşıyordu. Ben Peygam-
berim, sizin başkanınızım, sizden farklı yaşarım, demiyor. 
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İşte İslam’la diğer görüşlerin farkı budur. Diğerleri sürekli 
eşitlikten söz eder, halklarına zulmederler. Oysa İslam, 
gerçek adaleti sağlar.

Güzel Çocuklar!
Müşriklerin ordusu yaklaşık bin kişiden oluşuyordu. 

Onlardan yüzü atlı, yedi yüzü develi, sadece iki yüzü 
yaya idi. Orduda Mekke’nin bütün ileri gelenleri vardı. 
Hepsi zırhlıydı. 

Güç konusunda iki taraf arasında büyük bir dengesizlik 
vardı. Düşman sayısı Müslümanların üç katıydı. Düşmanın 
imkânları ise Müslümanlarınkinden kat kat fazlaydı. Nor-
mal şartlar altında müşriklerin savaşı kazanması gerekirdi. 
Müşrikler de öyle düşünüyordu. Özellikle Ebu Cehil, sürek-
li naralar atıyor, biz kazanacağız, diye bağırıyor, kendisine 
her iki tarafta akraba olanlar var, çarpışmayalım, bir barış 
yolu bulalım, diyenleri korkaklıkla suçluyordu. Bedir bizim 
zaferimizin yeri olacak, diyordu. Çünkü onun gözü maddi 
olandan başka bir şey görmüyordu. O, “görünmeyenlere” 
inanmıyordu,  iki tarafın gücünü karşılaştırıyor ve mutlaka 
kazanacağız, diyordu. Mutlaka kazanacağı bir savaştan ise 
vazgeçmek istemiyordu. 

Güzel Çocuklar!
Müslümanlara düşen, Allah için ellerinden geleni yap-

tıktan sonra O’ndan yardım dilemeleri ve işin sonucunu 
O’na bırakmalarıdır. Yol belli: Biz, her tür hazırlığı yapa-
cağız, sonra Rabbimizden yardım dileyeceğiz, işin sonu-
nu da O’na bırakacağız. Bunu biz, Peygamberimizden 
öğreniyoruz:

Müslümanlar, Bedir’de kendilerinden daha kalabalık bir 
topluluğun karşısına çıktılar. O topluluğun içinde kendi 
kardeşleri, amcaları, dayıları vardı. Ancak onlar Peygam-
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berimizi tercih ettiler. Bir zamanlar, biz seni “Annemizden, 
babamızdan, kardeşlerimizden, akrabalarımızdan daha çok 
seveceğiz. Onlar, bizi sizin yolunuzdan döndürmeye çalışır-
larsa onlara uymayacağız. Sana saldırırlarsa senin yanında 
yer alıp onlara karşı duracağız.”diye söz vermişlerdi. Bedir 
günü, bu sözlerini bir kez daha tekrarlamış oldular ve düş-
mana karşı durdular. Düşman daha kalabalık ve daha do-
nanımlıydı, Allah yardım etmezse düşmanı yenmek müm-
kün değildi. Müslümanlar, onlar bizden çok; ama umulur 
ki Allah bize yardım eder ve biz onları yeneriz. Biz, O’nun 
adına buraya geldik, O’nun kendi adına yola çıkanları sa-
hipsiz bırakmayacağını düşünüyoruz, diyorlardı. 

Güzel Çocuklar!
Dua, Müslümanlar için büyük bir güç kaynağıdır ve za-

fer vesilesidir; çünkü Allah elinden geleni yapıp kendisin-
den yardım dileyenin dileğini boşa çıkarmaz. İşte Peygam-
berimizin durumu:

Peygamberimiz, savaştan önce yanına Hz. Ebu Bekir’i 
de alarak bir gölgeliğe çekildi ve ellerini kaldırıp dua etme-
ye başladı:

“Ya Rabb, işte Kureyş bütün gurur ve görkemiyle Senin 
dinini ortadan kaldırmak için geldi. Sana meydan okuyor, 
Peygamberini yalanlıyor. Ya Rabb, peygamberlerine yardım 
edeceğine dair bana verdiğin zafer sözünü lütfet. Şu bir 
avuç mümin telef olup yok olursa bugünden sonra yeryü-
zünde Sana ibadet ve kulluk edecek kimse kalmayacak…” 

Peygamberimiz, duayı o kadar derinleştirdi ki hırkası 
omzundan düştü; ancak o, bunu fark etmedi. Hz. Ebu 
Bekir(ra) yanına gidip: “Ey Allah’ın Rasulü, bu kadar ye-
ter, duan arşı titretti, Allah va’dini yerine getirecektir.”dedi. 
Peygamberimizin durumunu gören bütün Müslümanlar 
ağlıyorlardı. Onlar, kendilerini bu kadar seven, kendilerine 
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bu kadar değer veren bir öncüye sahip oldukları için 
Allah’a şükrediyorlardı. Derken Rabbimiz,  müjdeyi verdi: 
“Toplulukları bozulacak, arkalarına dönüp kaçacaklar.(Ka-
mer 45)” Peygamberimiz, bu ayet-i kerimeyi okuyarak sa-
habelerinin arasına geldi.

Güzel Çocuklar!
Rabbimizin müjdesi kesin, bakalım bu müjde yerini na-

sıl bulacak.

Savaş Başlıyor 
Zafer kazanacaklarından emin olan müşrikler, savaşı 

başlatmak için çok beklemediler. Aralarından biri Müslü-
manlara bir ok atarak Hz. Ömer(ra)’in özgürlüğünü verdiği 
kölesi Mihca(ra)’yı şehit etti. Artık iki ordunun karşılaşması 
kaçınılmazdı. Müslümanların bayraktarı Musab bin 
Umeyr(ra)’di. Müşriklerin bayraktarı onun kardeşi Ebu 
Aziz’di. Hz. Ebu Bekir(ra)’in bir oğlu Abdullah kendisiyle 
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beraber diğer oğlu Abdurrahman müşriklerin ordusunday-
dı. Müşriklerin komutanlarından Utbe b. Rabia’nın bir oğlu 
Velid kendi yanında, diğeri Ebu Huzeyfe(ra) Müslümanla-
rın yanındaydı. Bu ağır bir savaştı. Bir tarafta Hak, diğer 
tarafta batıl. Bir taraf çokluğuna güveniyor, yurdundan 
çıkardığı, çoluk çocuğundan ayırdığı, mallarını pazarlara 
çıkarıp sattığı bir topluluğu şimdi toplu halde öldürmek isti-
yordu. Diğer topluluk sayısı ve gücü az da olsa, Allah’a 
güveniyor, O’nun adına karşı koymaya çalışıyordu.

Sonuç: Hakk’ın Batılı Yenmesi
Önce teke tek, sonra toplu çarpışmalar oldu. Müslü-

manlar, ellerinden gelen her şeyi yapıyorlardı. Elinden ge-
len her şeyi yapan bir Müslüman Rabbimizin yardımını 
hak eder. Rabbimiz, herkese hakkını verir. Bedir’de de 
öyle oldu. Allah’ın yardımıyla müşriklerin ordusu bozguna 
uğradı. Rabbimiz, nasıl yardım etti diyeceksiniz?

Güzel Çocuklar!
Rabbimizin yardımları çeşitlidir, Bedir’de o yardımlar-

dan birkaçı görüldü: Müslümanların karargâhları, yani or-
dularının bulunduğu yer kumluktu, kolaylıkla yürünemi-
yordu. Ayrıca su sıkıntısı da vardı. Müslümanlar, abdest ve 
gusül için yeterli su bulmakta güçlük çekiyordu. 

Rabbimiz o gece bir yağmur yağdırdı. Vâdiden seller 
aktı. Müslümanlar kaplarını doldurdular, abdest aldılar, 
guslettiler ve hayvanlarını suladılar. Yağmur aynı zamanda 
tozları yatıştırdı ve zemini sağlamlaştırdı. Kureyş müşrikleri 
ise yağmur sebebiyle yerlerinden ayrılamadılar, hareketsiz 
kaldılar. Rabbimiz, ayrıca Müslümanları sakinleştirici bir 
uykuya daldırdı. Bu kadar mı? Değil, elbette.

Rabbimizin gönderdiği bir melekler ordusu müşriklere 
saldırdı, onları darmadağın etti. Sonuçta, müşrik ordusu 
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dağıldı. Onlardan yetmiş kişi öldü, yetmiş kişi de esir düş-
tü. Ölen müşrikler arasında kimler yoktu ki: Ebu Cehil, 
Utbe bin Rabia, Umeyye bin Halef… Bunları hatırlıyorsu-
nuz, değil mi çocuklar, hani o Mekke’de Müslümanlara 
en büyük işkenceleri edenleri… Allah’a karşı isyan bayra-
ğı açanları… Keşke öyle yapmasalardı… Müslümanlara 
ve kendilerine zulmetmeyip Müslüman olsalardı.

Güzel Çocuklar!
Müslümanlar on dört şehit vermişlerdi. Onlar Rableriyle 

buluşmaya gittiler. Kendilerine söz verilen cennete girdiler. 
Müşrikler ise cehenneme…

Müslümanlar kazandı, müşrikler kaybetti. Çokluklarına 
güvenenler yenildi. Allah için çalışıp O’ndan yardım dile-
yenler kazandı. 

Müslümanların şehidleri Peygamberimizin dualarıyla 
gömüldü. Müşriklerin cesetleri kuyulara atıldı.

Müslümanlar tekbirler getirerek Medine’ye, müşrikler 
korku içinde Mekke’ye döndü. Müslümanların kadın ve 
çocukları, Bedir Aslanları’nı kutluyordu. Müşriklerin kadın 
ve çocukları onlara size yazıklar olsun, diyorlardı. 
Medine’de şenlik, Mekke’de yas vardı. Keşke Mekke ken-
dine yazık etmeseydi. Allah’a karşı isyan etmeseydi…

Bedir Esirleri
Güzel Çocuklar!
Müslümanların savaşta düşmanlarından aldıkları mallara 

“ganimet” denir. Peygamberimiz, Bedir dönüşünde Safra de-
nilen yerde ganimetleri gaziler arasında paylaştırdı. Mazeretle-
ri nedeniyle savaşa katılamayan sekiz Müslümana da pay ver-
di. Geriye bir sorun kalmıştı: esirlerin durumu. Müslümanların 
elinde 70 esir vardı. Onlarla ilgili bir karar vermek gerekirdi. 
Bakalım yüce Peygamberimiz nasıl bir karar alacaktı.
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Güzel Çocuklar!
Karar almada iki şey çok önemlidir: Kararın alınış şekli 

ve kararın içeriği. 
Müslümanların bir konu hakkında görüş alış verişinde 

bulunmalarına, diğer bir deyişle Müslümanların birbirlerine 
danışmalarına “istişare” diyoruz. Peygamberimiz, yönetim-
le ilgili kararlarını sahabeleriyle istişare ederek alırdı. Esirler 
konusunda da öyle yaptı. Her sahabe ona özgür bir şekil-
de düşüncesini açıkladı. 

Hz. Ömer(ra), hepsinin boynunu vuralım, dedi. Bunu 
boşuna söylemiyordu. Çünkü onlar İslam düşmanlığında 
ısrarcı kişilerdi.

Hz. Ebu Bekir(ra) ise onları öldürmenin Müslümanlara 
yarar getirmeyeceğini, Müslümanların yoksul, Mekkelilerin 
zengin olduğunu, esirlerin fidye karşılığında serbest bırakıl-
masını öneriyordu.

Peygamberimiz, Hz. Ebu Bekir(ra)’in görüşünü uygun 
buldu. Ancak bir sorun vardı. Mekkelilerden bazılarının 
parası yoktu. Peygamberimiz, bu sorun için bir çözüm 
önerdi. Bu çözüm o güne kadar Arap diyarında hiç denen-
memişti. Dedi ki yüce Peygamberimiz, parası olmayanlar 
on Müslüman çocuğuna okuma yazma öğretsin ve serbest 
kalsın. Karar herkesi şaşırttı. Öyle ya on kişiye okuma yaz-
ma öğret, savaştığın kişi senin canını bağışlasın.

Güzel Çocuklar!
Bu karar, Peygamberimizin kendisine kötülük yapan-

lara karşı ne kadar merhametli olduğunu göstermesinin 
yanında onun eğitime, okuma yazmaya ne kadar önem 
verdiğini de gösterir. İslam, bir ilim dinidir. Bilginin en 
kolay edinme yolu ise okumaktan geçer. Uğruna canla-
rın bağışlandığı okumayı ihmal etmeyin çocuklar! Oku-
yun ama Rabbimizin Alak Süresi’nde buyurduğu gibi 



P
ey

ga
m

be
ri

m
i 

Ta
nı

yo
ru

m

37

abdulkadir turan

Yaradan Rabbinizin adıyla okuyun! 
Öncelikle Allah’ın kitabını, onun yüce elçisinin hayatını, 

hadislerini, İslam “fıkhı” dediğimiz namaz, oruç gibi iba-
detleri anlatan eserleri, ardından insanlık için yararlı her 
şeyi okuyacağız. Bilgileneceğiz, bilgilendireceğiz, gelişece-
ğiz ve geliştireceğiz.

Güzel Çocuklar!
Müslümanlar çok okuyup Allah’ın kitabını okudukları 

sürece geliştiler, dünyaya hakim oldular. Okumayı bırakıp 
Rablerinin emirlerinden uzaklaşınca gerilediler. O halde 
gelişmenin yolu bellidir: Rabbimizin emri doğrultusunda 
okumak. Siz, bu emri yerine getirenlerden olun. Ne mutlu 
Allah’ın emirlerini hakkıyla yerine getirenlere!

Öğrendiklerimizi tekrarlayalım mı?
Hicretin ikinci yılında Bedir’de Müslümanlarla Mekke 

müşrikleri arasında yapılan ve adını yapıldığı yerden alan 
Bedir Savaş’ı Müslümanların kesin zaferiyle sonuçlanmış-
tır. Allah Müslümanlara hep zafer nasip etsin!

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed

Uygulama 1
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun bir şe-

kilde doldurunuz.

1. Kureyş’in Şam’a gönderdiği kervanın başında –-----------
-------- vardı.

2. Peygamberimiz, Bedir esirlerini -------------------------------
----------------------------- karşılığında serbest bıraktı.
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3. Bedir esirleri hakkındaki karar, Hz. --------------------‘in 
görüşü doğrultusunda verilmiştir.

4. Bedir’de savaşmak konusunda Ensar adına konuşan 
Hz. ----------------------, Peygamberimize her konuda 
uyacaklarını bildirdi. 

5. Bedir Savaşı’ndan sonra --------‘de bayram, --------‘de 
matem vardı. 
 
Uygulama 2
Aşağıdaki soruları karşılarına “Evet” veya “Hayır” yaza-

rak cevaplayınız.

1. Mekke müşrikleri Müslümanları Medine’de de mi rahat 
bırakmıyorlardı? (         )

2. Savaş izni ilkin sadece Müslümanların kendilerini savun-
malarına mı yönelikti? (         )

3. Rabbimiz, Bedir’de Müslümanların yardımına melekleri 
mi gönderdi? (         )

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

5. Peygamberimiz, Mekke esirlerini Medine’ye götürmeden 
mi serbest bırakmıştır? (         )
 
Uygulama 3

1. Bedir Savaşı’nın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Müslümanların Mekke’yi ele geçirmek istemesi
 B) Mekke müşriklerinin savaş hazırlığı için Şam’a ticaret 

kervanı göndermeleri
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 C) Hz. Ali(ra) ve Hz. Hamza(ra)’ın Bedir’de iki müşrik 
büyüğünü öldürmeleri

 D) Müşriklerin Bedir Kuyuları’nı taşlarla doldurmaları
 
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
 A) Bedir Savaşı’nda müşrikler, Müslümanlardan daha 

çoktu.
 B) Bedir Savaşı’nda 70 müşrik öldürülmüştür.
 C) Bedir Savaşı’nda hiçbir Müslüman şehid olmamıştır. 
 D) Bedir Savaşı’nda birçok Mekke ileri geleni de öldü-

rülmüştür.
 
3. Bedir Savaşı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylene-

mez? 
 A) Az bir topluluğun çok topluluğu yendiği savaş
 B) Meleklerin Müslümanlara yardım ettiği savaş 
 C) Mekkelilerin kendi topraklarında vuruldukları savaş
 D) Müşriklerin ilk büyük yenilgiye uğradıkları savaş
 
4. Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı’nın sonuçlarından 

değildir?
 A) Mekke müşriklerinin büyük bir yenilgiye uğraması
 B) Mekke müşriklerinin Müslümanlarla savaşmaktan 

vazgeçmesi 
 C) Mekke müşriklerinden bazılarının esir düşmesi
 D) Savaş kazanmanın sadece çokluğa bağlanamayaca-

ğının anlaşılması 

5. Hicret’in kaçıncı yılında Müslümanlar namazda yüzlerini 
Mescid-i Aksa’dan Kâbe’ye çevirmişlerdir. 

 A) 2.   B) 3. 
 C) 4.  D) 5. 
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Bölüm 16
Araştırma İbadetimiz

1. Başörtüsünün Müslümanlar için önemi hakkında anne-
nizden bilgi alınız ve günümüzde başörtüsünün nereler-
de yasak olduğunu araştırınız.

2. Günümüzde Yahudilerle Müslümanlar arasındaki ilişki-
nin ne durumda olduğunu öğreniniz.

3. Zekât, oruç ve kurbanın kişi ve toplum için yararı konu-
sunda bir araştırma yapınız. Ramazan ve Kurban bay-
ramlarının önemi hakkında bir konuşma hazırlayınız.

4. Hz. Ali(ra) Efendimizle Fatıma annemizin çocukları hak-
kında araştırma yapınız.

5. Uhud Dağı’nı haritada gösteriniz ve onun Medine’ye 
göre konumunu belirleyiniz.
  
Peygamberimizin Kızı Hz. Rukiye(ra)
Güzel Çocuklar!
Peygamberimizin kızı Hz. Rukiye(ra), Hz. Osman(ra) 

Efendimizle evliydi. Bedir Savaşı sırasında hastaydı. Hz. 
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Osman(ra) Efendimiz onunla ilgilenebilmek için Bedir 
Gazvesi’ne katılmadı. Onun yanı başında bulundu. Bedir 
Gazvesi devam ederken hakkın rahmetine kavuştu. Pey-
gamberimiz, onun vefatına üzüldü. Ancak yapılacak bir 
şey yoktu. Ölüm herkes için geçerlidir. Bir Müslümanın 
vefatını duyduğumuzda ne diyeceğimizi daha önce öğren-
miştik, değil mi? Bize düşen, inna lillah ve inna ileyhi ra-
ciun (yani) biz Allah’tan geldik ve yine O’na döneceğiz, 
demektir.

Medine’den Temizlenen ilk Yahudiler: 
Beni Kaynuka Gazvesi
(Şevval 2H-624 Nisan)
Güzel Çocuklar!
Daha önce belirttiğimiz gibi Medine’de Yahudiler de 

vardı. Onlar, birkaç kabileden oluşuyorlardı. Zengindiler 
ve her kabile kendisi için yaptırdığı kale gibi mahallede 
oturuyordu. Medine Yahudileri Bedir zaferine hiç sevinme-
mişlerdi. Müslümanlarla alay ediyor, onların zaferini Ku-
reyşliler savaşmayı bilmediği için zafer kazandınız, yoksa 
sizin savaş kazanacak gücünüz mü var diyerek küçümsü-
yorlardı.  O günlerde basın yayın yoktu. Halkı yönlendir-
me işini şairler yapıyordu. 

Yahudi şairler sürekli Müslümanların aleyhine şiir 
okuyorlardı. Hatta aralarından bazıları Bedir’de öldürü-
len Mekke müşrikleri için ağıt bile yakmıştı. Müslüman-
lar, onların şairlerinden haddini aşan Ka’b bin Eşref’i 
öldürdüler. Bu durum onların daha da öfkelenmelerine 
yol açtı.

Müslümanlar Yahudilerin yaptıklarından çok rahatsızdı-
lar. Ancak Peygamberimiz, onlara sabretmelerini tavsiye 
ediyordu. Çünkü her şeyin bir zamanı vardı ve o zamanı 
beklemek gerekiyordu.



P
ey

ga
m

be
ri

m
i 

Ta
nı

yo
ru

m

43

abdulkadir turan

Yahudiler Hadlerini Aşıyor
Medine Yahudilerinden Müslümanlara en çok düşman-

lık yapanlar, Beni Kaynuka kabilesiydi. Bir gün bir Müslü-
man kadın onların çarşısında alışveriş yaparken onun örtü-
süne el attılar, onu zor durumda bıraktılar ve onunla alay 
ettiler. Bu durumu gören bir sahabe yalnız olmasına rağ-
men Yahudilere saldırdı ve Müslüman kadının örtüsüne el 
atan Yahudiyi öldürdü. Yahudiler de onu orada şehid etti. 
Artık onların hakkından gelmek gerekirdi. Çünkü Müslü-
man kadının örtüsüyle alay etmek affedilmez bir suçtur.

Peygamberimiz, Yahudilere haddinizi bilin, yoksa Mek-
ke müşriklerinin başına gelen sizin de başınıza gelir, dedi. 
Ancak Yahudiler,

 -Ey Muhammed, siz savaşın ne olduğunu bilemeyen Ku-
reyşlilerle karşılaştınız, bu durum sizi aldatmasın, bizimle 
savaşın da o zaman savaşın ne olduğunu anlarsınız, dediler.

Onlar saygısızlık etmiş, meydan okumuş ve hadlerini 
aşmışlardı ve artık yapılacak bir şey yoktu. Savaşa hazır 
hâldeki Müslümanlar, onların üzerine yürüdüler, kalelerini 
kuşattılar. Daha önce Müslümanlara meydan okuyan Ya-
hudiler karşılarında yiğit sahabeleri görünce korktular. Ka-
lelerine kapandılar. Bir daha kalelerinden çıkmadılar. Bu 
durum on beş gün sürdü.

Sonra araya bir adam girdi. Onu daha önce size ta-
nıtmıştık: Abdullah b. Übey. Kimdi bu adam? Münafıkla-
rın başı. Bakalım, bu sefer ne münafklık yapacak?

Güzel Çocuklar!
Münafıklarla kâfirler birbirlerinin dostudurlar. Onlar zor 

günlerinde birbirlerine sahip çıkarlar. Abdullah b.Übey, 
münafıklığını sürdürdü Yahudi dostlarının zor durumda 
olduğunu görünce onların yardımına koştu. Peygamberi-
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mizden dostlarının affedilmesini istedi. Peygamberimiz, 
Medine’deki dengeleri göz önünde bulundurarak kuşatma-
yı sona erdirdi. Ancak Beni Kaynuka Yahudilerinin 
Medine’yi terk etmesini istedi. Bunun üzerine 300’ü atlı 
olmak üzere 700 Yahudi Medine’yi terk etti. Böylece Me-
dine bir Yahudi kabilesinden temizlenmiş oldu.

Güzel Çocuklar!
Gördüğünüz gibi bir Müslüman kadının başörtüsü için 

bir Müslüman şehid olmuş, Peygamberimiz bu olay üzeri-
ne bir topluluğa savaş ilan etmiştir. Neden? Çünkü Müslü-
man kadının başörtüsü, İslamiyet’in bir simgesidir. Ona 
uzanan el İslam’a uzanmış sayılır. O sahabenin davranışı 
dini uğuruna canından vazgeçmek olarak anlaşılmalı, Pey-
gamberimizin tutumu da İslam’ın bir simgesine uzanan 
kötü bir eli kesmek olarak kabul edilmelidir.

Allahüme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed

Mübarek Bir Düğün
Güzel Çocuklar!
Hz. Ali(ra)’nin Peygamberimizin amcasının oğlu olduğu-

nu biliyorsunuz. Bunun yanında şunlar da aklınızdadır in-
şaallah. Peygamberimiz, amcası Ebu Talib’in yükünü 
azaltmak için Hz. Ali(ra)’yi yanına almıştı. Hz. Ali(ra), o 
zamanlar bir çocuktu. İşte o çocuk yaşta İslam’la onurlan-
mış, ilk Müslümanlardan olmuştu. Peygamberimiz 
Medine’ye hicret ederken onun yerine yatağına yatmıştı. 
Bedir Savaşı’nda düşmanları perişan etmişti. 

Artık o 21 yaşında, evlilik çağı gelmiş bir delikanlıydı. 
Evlenmesi gerekiyordu. Peygamberimizin mübarek kızı Hz. 
Fatıma(ra) da 18 yaşındaydı. Onun da evlilik çağı gelmişti. 
Hz. Ali(ra), Peygamberimizin evinde büyüdüğü için Hz. 
Fatıma’yı iyi tanıyordu. Hz. Fatıma(ra) da onu iyi tanıyor-
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du. Hz. Ali(ra), onunla evlenmek istediğini Peygamberimize 
bildirdiğinde Peygamberimiz çok sevindi. O iki çocuğunu 
evlendiren bir baba gibiydi. Buna rağmen hemen “Evet!” 
demedi. Kızı Hz. Fatıma(ra)’nın rızasını almak istedi. Duru-
mu ona açtı. Fatıma annemiz babasından utandığından 
sustu. Peygamberimiz, bunu olur olarak kabul etti ve düğün 
hazırlıkların başladı. Onlara bir ev lazımdı, Harise b. Numan 
adlı bir sahabe onlara bir ev hediye etti. Adet üzerine Hz. 
Fatıma(ra)’ya çeyiz yapmak gerekiyordu. Ama Peygamberi-
miz devlet başkanı olduğu halde onun çeyiz için parası yok-
tu. Onlara ancak bir yatak, bir şilte, bir su tulumu, bir el de-
ğirmeni, bir suibriği ve bir su kabı verebildi.

Küçük bir ziyafet verilerek dualarla düğünleri yapıldı ve 
kendi evlerine taşındılar. Şimdi sizinle bir kez daha düşü-
nelim çocuklar! Medine İslam devletinin başkanın damadı-
nın evinde bulunan eşya listesini öğrendiniz değil mi? Bir 
de bugünün devlet başkanlarının evlerini düşünün! Onla-
rın düğünlerini akla getirin! İşte Peygamberimizin üstünlü-
ğü! O dünyanın en büyük, en sade yaşayan ve halkı tara-
fından en çok sevilen devlet başkanıydı. Ne mutlu onun 
yolundan gidenlere! 

Allahüme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed

Güzel Çocuklar!
Haydi, birlikte dua edelim! Rabbimiz, bizi yüce Pey-

gamberinin yolundan ayırma, bizi onun gibi Senin isteğin 
doğrultuda yaşayanlardan kıl!  Erkeklerimiz Hz. Ali(ra) gibi 
yiğit ve Peygamber emrine hazır olsun! Kadınlarımız, Hz. 
Fatıma(ra) annemiz gibi hayâ ve ibadet ehli olsun! Âmin! 

Hicretin İkinci Yılının Diğer Olayları
Güzel Çocuklar!
İslam’ın bütün ibadetlerinin temel amacı, Rabbimizin 
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emrini yerini getirip O’nun rızasını kazanmaktır. Ancak her 
ibadetin gerek ibadet yapan için gerek toplum için kendine 
özgü amaç ve faydaları vardır. Örneğin namaz kılan biri 
hem Rabbimizin rızasını kazanır, hem şahıs olarak huzura 
erer hem de sorumluluğunu bilen, zamanın öneminin far-
kında olan biri olarak topluma daha faydalı biri olur.

Zekâtın ve Fıtır Sadakasının Farz Olması
Güzel Çocuklar!
Çevrenize bir bakın, varlıklı olanlar var, yoksul olanlar 

var. Kiminin ihtiyaç fazlası malı var, kiminin neredeyse 
hiçbir şeyi yok. Ayrıca okumak isteyip parasızlıktan okuya-
mayan var. Bir yere doğru yol alırken parası tükenenler 
var. Hastasını tedavi edemeyen var…

İslam, kişilerin ve toplumun hiçbir sorununu ihmal et-
memiş, her soruna bir çözüm getirmiş. Ekonomik sorunla-
rın çözümü yine ekonomik olur kuşkusuz. 

Rabbimiz, Hicret’in ikinci yılında Müslümanlara malları-
nın bir kısmını fakirlere, yolda kalmışlara ve Kur’an-ı 
Kerim’de belirtilen diğer ihtiyaç sahiplerine zekât olarak 
vermelerini emretti. Aslında Müslümanlar, daha Mekke 
Döneminde mallarının bir kısmını ihtiyaç sahiplerine veri-
yorlardı. Zekât emriyle bu, İslam’ın gereklikleri içinde bir 
farz olarak yerini almış oldu.

Aynı dönemde Müslümanlara Ramazan ayı içinde “fıtır” 
sadakası dediğimiz kişisel sadaka emredildi. Anne-babanız 
her Ramazanda sizin adınıza bir sadaka çıkarır, ihtiyaç sa-
hiplerine verir. O sadakanın hikmetini ve kimlere verildiği-
ni onlarla konuşunuz. Sadaka sizin adınıza veriliyor, sada-
kanın bilinçli sahibi olunuz.

 
Orucun Farz Olması
Oruç, Rabbimizin dininin en önemli gerekliliklerinden-
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dir. Biz, onunla yokluğu, açlığı anlarız, Rabbimizin emri 
uğruna aç kalabileceğimizi, kendi bedeni isteklerimizle 
Rabbimizin emirleri arasında kaldığımızda Rabbimizin em-
rini kendimize tercih edeceğimizi kanıtlarız. Çevremizde ve 
görmediğimiz yerlerde ihtiyaç sahibi insanların var olduğu-
nun bilincine daha çok varır, onların sıkıntılarını anlarız. 
Kendimizi zor günlere hazırlarız. 

İşte bunca yararı olan oruç eskiden beri Müslümanların 
ibadetleri arasında vardı; ama İslam’da bir farz olarak yeri-
ni alması Hicret’in ikinci yılında olmuştur.

İki Bayramın Kutlanması 
Her dinin simgeleri vardır, bayramlar da İslam’ın simge-

leridir. Müslümanların birbirlerini ziyaret edip kaynaştıkları, 
kardeşliklerini pekiştirdikleri günlerdir. 

İslam’ın iki bayramı vardır: Ramazan Bayramı ve Kur-
ban Bayramı. Bu iki bayram da ilk kez Hicret’in ikinci yı-
lında kutlandı. 

Aynı yıl Kurban Bayramı’nda kurban kesimi de yapıldı. 
Müslümanlar kurban keserek hem rehberleri Hz. 
İbrahim(as) ve Hz. İsmail(as) gibi Allah’ın her tür emrine 
hazır olduklarına, O’nun emirlerine ne olursa olsun teslim 
olacaklarını göstermiş olurlar hem de ihtiyaç sahibi insan-
ları doyururlar. 

Bize din olarak İslam’ı seçen Rabbimize şükürler olsun! 
O’nun yüce Resulü Peygamberimiz Muhammed’e salât ve 
selam olsun! Amin!

Uhud Savaşı(11 Şevval 3H-27 Mart 625M)
Güzel Çocuklar!
Mekkeliler, Bedir’i unutmamışlardı. İntikam için bir fırsat 

kolluyorlardı. Ticaret yollarını Müslümanların korkusuyla 
değiştirmişlerdi. Bu da onların ticaret yolları üzerinde yer 
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alıp onlardan yararlanan kabileleri zarara uğratmıştı. Bu 
kabileler Mekkelilere,  Müslümanlara saldırırsanız biz de 
size yardım ederiz; çünkü Müslümanlardan biz de zarar 
gördük diyorlardı. Ayrıca Bedir’de kocaları, kardeşleri, 
oğulları öldürülen kadınlar hâlâ yas tutuyorlar ve erkekleri 
Müslümanlara karşı kışkırtıyorlardı. Kâbe’de toplanan şair-
ler, Bedir’de öldürülenler üzerine ağıt yakıyor, Mekkelileri 
intikam almadıkları için kınıyorlardı.

Güzel Çocuklar!
Bedir Savaşı’nın nedenini hatırlıyor musunuz? Hani 

Ebu Süfyan denen müşrikin komutasındaki kervana Müs-
lümanlar saldırmak istemişlerdi de o müşrik ve kervanı 
Müslümanların elinden kurtulmuştu. İşte o kervanın malları 
Kâbe’de duruyordu. Müşrikler, o malları almıyoruz, onlarla 
Müslümanlara karşı savaşacağız, diyorlardı. 

Sonuçta Kureyşliler Müslümanlara karşı savaşmak üzere 
yola çıktılar. Bu sefer kadınları da onlarla beraber yola çık-
mıştı. Özellikle Ebu Süfyan’ın karısı Hind, savaşa katılmak-
ta istekliydi.  “Siz, Bedir’de kaçıp karılarınızın yanına sığın-
dınız, biz de sizinle savaşa çıkacağız, böylece kaçacak bir 
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yer bulamazsınız.” diyerek onları kışkırtıyor, ağıtlar yakıp 
şarkılar söyleyerek müşriklerin daha hızlı hareket etmesine 
neden oluyordu.

Güzel Çocuklar!
Peygamberimizin mübarek annesi Amine’nin mezarı 

neredeydi? Biliyorum unutmamışsınız, Mekke ile Medine 
arasındaydı, diyeceksiniz. Devamını da ben söyleyeyim: 
Ebva denen köydeydi. 

Güzel Çocuklar!
Müşrikler, Peygamberimizin mübarek annesi, o gönlü 

yaralı, o gencecik yaşta, çocuğunu çöl sıcaklığında yanın-
daki hizmetçi kadına bırakarak vefat eden insanın mezarını 
eşmek, onun kemiklerini çıkarmak istediler. Onların Pey-
gamberimize karşı kini onları böyle kötü bir davranışa sü-
rüklemek üzereydi. Ama aralarından bazıları, böyle bir 
davranış Arap geleneğinde yoktur, buna izin verirsek yarın 
öbür gün birileri de bizim mezarımızı eşer, diyerek onları 
engelledi. 

Güzel Çocuklar!
Bundan ötesi de var. Ebu Süfyan’ın karısı Hind’in ba-

bası, kardeşi ve amcası Bedir’de öldürülmüştü. Hind, Müs-
lümanlardan intikam almak isteyenlerin başında geliyordu. 
Onun hedefinde Müslümanların en cesuru Hz. Hamza(ra) 
vardı. Ancak hiçbir müşrik Hz. Hamza(ra)’yla karşılaşmak 
istemiyordu. 

Mekke’de Habeşli bir köle vardı. Adı Vahşi’ydi. Ünlü bir 
nişancıydı. Bir cariyeye âşıktı. Ancak onunla evlenemiyor-
du. Hind, onu buldu ve onu Hz. Hamza(ra)’yı şehid etme-
si karşılığında o cariyeyle evlendirme sözü verdi.

Müslümanlarla hiçbir sorunu olmayan hatta İslam’ın hâ-
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50 kim olması durumunda durumu düzelecek olan Vahşi bu 
söz üzerine büyük bir heyecana kapıldı ve Hz. Hamza’yı 
şehid edeceğine söz verdi. Bakalım vahşi ne yapacak?

Hz. Abbas’ın Mektubu
Güzel Çocuklar!
Peygamberimizin amcası henüz Medine’ye hicret etme-

mişti; ama Peygamberimize büyük bir sevgiyle bağlıydı. 
Müşrik ordusu harekete geçtikten hemen sonra durumu 
Medine’ye bir mektupla bildirdi. Peygamberimiz, okuma 
yazması olmadığı için mektubu Ubey b. Kab(ra)’a okuttu 
ve ondan haberi gizli tutmasını istedi. Ancak haberi duyan 
bir kadın durumu halka bildirdi ve Müslümanların çalışma-
larını gizli yürütmelerini engelledi. 

Düşman hakkında bilgi sahibi olmak zafer kazanmak 
için önemlidir. Peygamberimiz, düşman hakkında bilgi 
toplamak için iki sahabesini Mekke’ye doğru yola çıkardı. 
İki sahabe çok geçmeden geri döndü; çünkü müşrik or-
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dusu Medine’nin etrafındaki otlaklara ulaşmıştı. Düşman-
ların at ve develeri Müslümanların hurma bağlarında ot-
lanıyordu.      

Düşman ordusu Mekke- Medine arasındaki kabilelerin 
de katılmasıyla 3000 kişiden oluşuyordu. Onlardan 700’ü 
zırhlıydı. 200 atları ve 3000 develeri vardı. 

Müslümanlar derhal hazırlıklara başladılar. Bir baskına 
uğramamak için şehrin önemli yerlerine nöbetçiler yerleş-
tirdiler. 

Güzel Çocuklar!
Daha önce söylediğimiz gibi Peygamberimiz, önemli 

konularda karar vermeden önce sahabelerinin görüşlerini 
alırdı. Daha önce söylemiştik, değil mi? Biz, Müslümanlar 
arasındaki görüş alış verişine “istişare” diyoruz.

Peygamberimiz, sahabelerine “Medine’de kalıp şehrimi-
zi mi savunalım; yoksa düşmanı Medine dışında mı karşı-
layalım?” diye sordu.

Peygamberimizin Rüyası
Peygamberimiz, savaş kararını vermeden bir gün önce 

bir rüya gördü. O rüyada kılıcında bir gedik açılmıştı. Ya-
nında bir sığır boğazlanıyordu. Elini zırhı içinde tutuyordu. 
Peygamberimiz, kılıcında açılan gediği ehl-i beytinden biri-
nin şehit olması, sığırın boğazlanması ashabından bazıları-
nın şehit olması, zırhı da Medine olarak tabir etmiş. Bunun 
için Medine içinde kalıp şehri savunmayı Medine dışına 
çıkmaya tercih etmişti. Hz. Ebu Bekir, Sad b. Muaz ve di-
ğer büyük sahabeler de bu görüşteydi. Hatta Abdullah b. 
Ubey adlı münafık da akıl ehlinin yanında yer alarak onlar 
gibi görüş belirtmişti. 

Ensarın yaşlı Müslümanları da biz bu şehirde kaldığımız 
sürece hiç yenilmedik, şehirden çıkmayalım, diyorlardı. 
Ancak genç sahabeler, özellikle Bedir Savaşı’na katılma-
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yanlar “Biz, böyle bir günü bekliyorduk. Düşmanla Medi-
ne dışında savaşalım.”diyor ve görüşlerinde ısrar ediyor-
lardı. Onlar çoğunluktaydı ve kararlarında ısrarcıydılar, 
Peygamberimiz, istemeyerek onların görüşünü kabul etti. 
Birbiri üzerine iki zırh giyip miğferini başına geçirdi, evin-
den çıktı. Yön, Medine dışındaki Uhud Dağı’ydı. Bu arada 
biz Medine dışında savaşalım diyenler, Peygamberimizi 
istemediği bir karara zorladıklarını düşündüler ve ondan 
özür dileyip ona dilediği kararı uygulayabileceğini söyledi-
ler. Ancak o,

“Bir peygamber zırhını giydikten sonra, savaşmadan 
onu çıkarmaz.”dedi ve “Eğer sabreder, görevinizi tam ya-
parsanız, Allah’ın yardımıyla zafer bizimdir.” diye ekledi.

Güzel Çocuklar!
Müslümanlar kendi aralarında durumu görüşüp kararı 

almışlardı. Karar alındıktan sonra artık ona uymak gere-
kirdi. Müslümanların aldıkları bir karardan dönmeleri bun-
dan sonra alacakları kararların uygulanıp uygulanmayaca-
ğı konusunda bir belirsizliğin meydana gelmesine neden 
olurdu. Peygamberimiz, buna meydan vermek istememiş 
olabilir. 

Bir de dikkat etmişseniz Peygamberimizin zafer kazan-
mayla ilgili söyledikleri de şartlıdır. Peygamberimiz, saha-
belerine sabretmeleri ve görevlerini tam yapmaları duru-
munda zafer kazanacaklarını söylüyor. Bunun anlamı şu-
dur: Siz, sabretmez ve görevinizi tam yapmazsanız zafer 
kazanamazsınız. 

Diğer bir nokta gençlerin ısrar gerekçesidir. Genç saha-
beler, mutlaka savaşmak istiyorlardı. Hâlbuki Müslümanla-
rın amacı savaşmak değil, amacına ulaşmak olmalıdır. On-
lar farkında olmadan yanlış bir yol edinmişlerdi. Bakalım 
Mevla’m neyler, neylerse güzel eyler.
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Müşriklerin ordusu, Medine’ye 5 km. uzaklıktaki Uhud 
Dağı eteklerinde konuşlanmıştı. Peygamberimiz, 
Medine’de Abdullah b. Ümmi Mektum(ra)’u bırakarak 
1000 kişilik bir orduyla cuma namazından sonra 
Medine’den çıktı. İslam ordusu o geceyi yolda geçirdi. Sa-
bahleyin şafakla Uhud’a vardı. Orada savaş için elverişli 
yeri seçti.

Münafıkların Tavrı
Güzel Çocuklar!
Daha önce de söylediğimiz gibi bir karar alındıktan 

sonra Müslümanlara düşen o karara uymaktır. Herkes, 
katıldığı bir karara uyabilir, önemli olan bizim katılmadığı-
mız bir karara uymayı kendimize kabul ettirmemizdir. O 
karara katılmış gibi gönül rahatlığıyla uymamızdır. Böyle 
yapmazsak birlik beraberlik bozulur. Müslümanların arası-
na fitne girer.

Münafıklar, Medine dışına çıkma kararına karşı çıktıkları 
halde bir Müslüman gibi davranarak,  Peygamberimizin 
ordusuna katıldılar. Ancak başkanları Abdullah b. Ubey 
“Muhammed, bizim gibi tecrübeli olanları dinlemedi, ço-
cukların sözüne uydu. Ben, meydan savaşını uygun gör-
memiştim” diyerek arkadaşlarını savaşmaktan vazgeçirdi. 
Münafıklar onun başkanlığında 300 kişilik bir grup olarak 
Medine’ye geri döndüler.

Güzel Çocuklar!
Başta münafıklar olmak üzere İslam düşmanları Müslü-

manların moralini bozmak için çaba gösterir. Abdullah b. 
Ubey ve arkadaşları daha başlangıçta Medine’de kalabilir-
lerdi. Onları Uhud’a doğru hareket etmeye zorlayan yoktu. 
Ama onlar sahabelerin moralini bozmak istediler, bunun 
için yarı yoldan dönmeyi tercih ettiler. Davranışlarıyla 
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Mekke müşriklerine cesaret verdiler. Çünkü onlar Müslü-
manların dostu değil, müşriklerin dostu idiler. Müşriklerin 
savaşı kazanmasını istiyorlardı. Müslümanların moralini 
bozarak düşmana moral veriyor, düşmanın savaşma hırsı-
nı artırıyorlardı. Allah bizi onların şerrinden korusun! 
Amin! 

Güzel Çocuklar!
Bir İslam âlimi der ki sayısı çok olan bir düşmana karşı 

başarılı olmamız için amacımız Allah rızası olmalı, güzel bir 
plan yapmalı, planımızı uygulamada kararlı olmalı ve bu 
planı uygularken karşılaşacağımız güçlüklere karşı sabırlı 
olmalıyız.

Peygamberimiz, Uhud’da güzel bir plan yaptı. Düşma-
nını zor durumda bırakacak bir savaş düzeni kurdu. Ordu-
sunun arkasını Uhud Dağı’na, yüzünü Medine’ye çevirdi. 
Abdullah b. Cübeyr(ra)’in komutasında elli kişilik bir okçu 
birliğini solundaki Ayneyn Tepesi’ne yerleştirdi. Onlara:

-Galip de gelsek mağlup da olsak benden emir gelmedik-
çe yerlerinizden ayrılmayacaksınız. Düşman atlıları şu vadi-
den arkamıza dolaşıp bizi kuşatabilirler. Onlara oklarınızla 
engel olun. Çünkü atlar ok karşısında ilerleyemez, dedi.

Güzel Çocuklar!
Bedir’de olduğu gibi savaş, önce teke tek karşılaşmalar-

la başladı. Müslümanlar, karşılarına çıkan her müşriki öl-
dürdü. Düşmanın morali kırıldı. Kadınlarının Bedir 
Savaşı’nın intikam çağrısını yenileyen kışkırtıcı çağrıları işe 
yaramadı. Hz. Hamza(ra), Hz. Ali(ra), Hz. Musab b. 
Umeyr (ra)gibi yiğitler düşmana ikinci bir Bedir yaşatıyor-
du. O günün büyük bir kahramanı daha vardı: Ebu 
Dücane(ra). Haydi, onun yaşadıklarına ortak olalım!
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Peygamberimizin bir kılıcı vardı. Üzerinde,
“Korkaklıkta utanç ve zillet, ileri atılmakta şeref ve izzet 

vardır.
Kişi korkaklıkla kaderinden kurtulamaz” dizeleri yazılıy-

dı. Peygamberimiz o mübarek kılıcı göstererek:
-Kim bu kılıcın hakkını ödemek ister? diye sordu. 

Ensar’dan Ebu Dücane(ra):
-Bunun hakkı nedir, Ya Resullallah? diye sordu. 
Peygamberimiz:
-Eğilip bükülünceye kadar düşmanla savaşmak, diye 

cevap verdi.
Ebu Dücane, kılıcı aldı ve düşman üzerine saldırdı. Düş-

man saflarını kahramanca yardı. Önüne çıkan her düşman 
onun kılıç darbelerini yedi ya da ödlekçe kaçtı. Bir ara kılı-
cını kaldırmıştı ki birden bir kadın çığlığı duydu. Kılıcının 
altındaki Ebu Süfyan’ın karısı Hind’di. Peygamberimizin 
kılıcını böyle bir kadının kanına bulaştırmak benim için 
şerefsizliktir, dedi ve onu öldürmekten vazgeçti. Cepheye 
Müslüman kanı içmeye gelmiş olan Hind, çığlık çığlığa 
kaçtı ve kılıç darbelerinden kurtuldu. 

Düşman ordusu dağılıyordu. Müslümanlar tekbirler geti-
rerek düşmanı kovalıyordu. Herkes, bu işin bittiğini sanı-
yordu. Ancak Peygamberimiz, henüz okçulara yerlerini 
terk etmelerini söylememişti.

Peygamberimizin Emrine Uyulmadı
Okçulardan kırk kişi, komutanları Abdullah(ra)’ın gitme-

yin, henüz emir almadık, demesine rağmen yerlerini terk 
ettiler. Geriye on kişi kalmıştı. O günlerde müşrik olan Ha-
lid b. Velid bu durumu fırsat bildi. Ayneyn Tepesi’ne sal-
dırdı. Orada bulunan on kişilik birliği şehid etti. Ardından 
savaş meydanındaki Müslümanlara saldırdı. Savaşın bitti-
ğini düşünen Müslümanlar neye uğradıklarını şaşırdılar. 
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Tekrar savaş düze-
nini alamadan da-
ğıldılar. Pek çok 
Müslüman daha ilk 
saldırıda şehid 
oldu.

Güzel Çocuklar!
Savaşın silahla-

rından biri de pro-
pagandadır. Düş-
man, propaganda-
lar yaparak Müslü-
manların moralini 
kırmaya, onların 
mücadele azmini 
kırmaya çalışır. 
Uhud’da da böyle 

oldu. Düşmanlardan biri, “Onu öldürdüm.”diye çığlıklar 
atarak Peygamberimizi şehid ettiği yalanını uydurdu. 
Onun sesini duyan Müslümanlardan kimileri savaşma gü-
cünü yitirdi. Kimileri ise Peygamberimizi aramaktan düş-
mana saldıramadı. Aslında düşman, Peygamberimizin ne-
rede olduğunu bilmiyordu. Peygamberimiz, başına miğfer 
geçirmişti ve yüzü tam görünmüyordu. Onu görenler tanı-
yamıyordu. Düşman bu haberi yayarak aynı zamanda 
Müslümanların karşılık vermesini, böylece Peygamberimi-
zin yerinden haberdar olmak istiyordu.

Bu, bir savaş oyunuydu. Ne yazık ki kimi Müslümanlar 
bunu bilemedi. Peygamberimizi ilk gören Kab b. Malik adlı 
sahabeydi. Kab(ra), Peygamberimizi görür görmez “Ey 
Müslümanlar Resulullah burada!”diye seslendi. Müslüman-
lar hızla Peygamberimizin etrafında toplandı. Ama düşman 
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da Peygamberimizin yerini öğrendi. Düşman ordusu hızla 
Peygamberimizin bulunduğu noktaya yöneldi. Onun etra-
fında Hz. Ali(ra) gibi yiğitler vardı; ancak bütün düşman 
askerleri ona ulaşmak için çabalıyordu. 

Müşriklerden birinin attığı taş Peygamberimizin dudağı-
nı yardı, bir kılıç darbesi de onu miğferinin mübarek yüzü-
ne batmasına ve yüzünü yarmasına neden oldu, yan dişi 
de kırıldı. Ama Peygamberimiz, bir yandan savaşmaya de-
vam ediyordu. Bir yandan da askerlerini yönetiyordu. 
Yanı başında kahramanca savaşan Sad b. Vakkas(ra)’a 
sürekli ok yetiştiriyor, bunu da at bunu da diyerek ona ce-
saret veriyordu. Sonuçta düşman pes etti, geri çekilmek 
zorunda kıldı. Ama Müslümanlar, pek değerli cengâverleri-
ni, kılıçlarının şakırtısı düşman titreten fedakâr yiğitlerini 
şehid vermişlerdi. Okçuların bir emir ihlali, Müslümanlar 
için belki yenilgiyle değil; ama dünya anlamıyla ağır bir 
kayba neden olmuştu. 

Hz. Hamza(ra)’nın Şahadeti
Güzel Çocuklar!
Hz. Hamza(ra)’nın Müslüman olmasını hatırlıyorsunuz 

değil mi? Hani Ebu Cehil’in Peygamberimize yönelik ha-
karetlerini duyunca Müslüman olmuş ve Müslümanlar 
onun sayesinde büyük bir güce kavuşmuştu. 

Bedir Savaşı’nda müşriklerin öncülerini öldürmüş ve 
Allah’ın yardımıyla Müslümanların zafer elde etmesine çok 
katkısı olmuştu. Uhud Savaşı’nda da aynı kahramanlığı 
gösterdi. Ama bu savaşta onu kollayan, onu öldürmek is-
teyen biri vardı: Vahşi. Aşkın aklını başından alıp adeta bir 
av hayvanı haline getirdiği Vahşi savaş boyunca Hz. 
Hamza(ra) efendimizi kolladı. Onun kahramanlığından ha-
berdardı. Karşısına çıkmaya cesaret edemiyordu. 

Hz. Hamza(ra), kılıcını kahramanca sallayarak savaş 
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meydanında müşrik kovalıyordu. Onu gören müşrikler, 
korkudan kaçıyor, Hz. Hamza(ra), onların kovalıyordu. 
Vahşi, onun bu hâlini fırsat bildi. Bir taşın arkasına saklan-
dı ve Hz. Hamza(ra)’nın yanından geçmesini bekledi. Hz. 
Hamza(ra)’nın bir müşrike saldırdığı bir anda Vahşi ona 
haince bir mızrak fırlattı, mızrak efendimizin bedenine sap-
landı ve efendimiz orada şehid oldu. 

Vahşi, durumu hemen Hind kadınına haber verdi. O 
sırada Müslümanlar bir dağınıklık içindeydiler. Hind, Hz. 
Hamza(ra) efendimizin naşının başına geldi ve ne yaptı, 
biliyor musunuz? Efendimizin göğsünü yardı, onun ciğerini 
çıkardı ve hunharca çiğnedi, yutmaya çalıştı, yutamadı. 
Bazı haberlere göre onun kulaklarını kesti ve bir ipe takıp 
boynuna astı. 

Güzel Çocuklar!
İşte müşriklerin Müslümanlara karşı kini! Onlar, çok kö-

tüydüler ve Müslümanlara kötülükte sınır tanımıyorlardı. 
Peygamberimizin amcasını şehid edip onun göğsünü yar-
dılar ve onun mübarek ciğerini çiğnediler. İnanılmasın güç 
bir durum değil mi? Ama bütün bunlar birer gerçek. 

Güzel Çocuklar!
Bu konuda asıl şaşırtıcı olan Peygamberimizin Hind ve 

Vahşi’ye karşı tutumudur. Sizce Peygamberimiz, onlara ne 
yapmış olabilir? Onları öldürmüş mü, öldürtmüş mü? Kılıç-
la mı vurmuş? Yoksa ateşlere mi atmış ya da af mı etmiş? 
Bu soruları zamanı gelince cevaplayacağız inşaallah.

Musab b. Umeyr(ra)’in Şahadeti 
Güzel Çocuklar!
Musab b. Umeyr(ra)’i hatırlıyor musunuz? Mekke’nin 

yakışıklı genci Musab(ra)’ı… Mekke’nin en güzel giyinen 
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gencini…  Müslüman oldu diye annesinin kendisine işken-
ce ettirdiği buna rağmen yolundan döndüremediği o sabır-
lı Müslümanı… Medine’ye hicret edip orada Peygamberi-
mizin görevlendirmesiyle Allah’ın dinini en güzel şekilde 
anlatıp Medine halkının Müslüman olması için gecesini 
gündüzüne katan İslam tebliğcisini…

Musab(ra), Uhud gününde Müslümanların sancağını 
taşıyordu. Kâfirlerin hedefindeydi. Kâfirler ona hücum et-
tiler. Kılıç darbeleri önce onun sağ eline değdi, sağ eli ke-
sildi, Musab(ra) sancağı sol eliyle tuttu. Bu sefer kılıç dar-
beleri Musab(ra)’ın sol eline değdi, sol eli de kesildi. Mu-
sab, sancağı gövdesiyle sarılarak tutmaya çalıştı. Ama 
düşman Müslümanların sancağını düşürmeye kararlıydı. 
Musab(ra)’ı şehid ettiler; ancak sancağı düşürmediler, 
çünkü canını vermeden sancağı başka bir Müslümana 
uzatmıştı.

Peygamberimiz, Musab(ra)’ın mübarek naşının başına 
geldi ve şu ayetleri okudu: “Müminlerden öyle kişiler var-
dır ki, Allah’a verdikleri sözde sadakat ettiler. Kimi adağını 
ödedi, şehid oldu. Kimi de (şehid olmayı) bekliyor. Onlar 
verdikleri sözü asla değiştirmediler.” (el-Ahzab 33/23).

Musab(ra), sözünü asla değiştirmemişti; canını Allah yo-
lunda vermişti ve ruhunu teslim eden her mümin gibi gö-
mülecekti. Mü’minler can verdiğinde yıkanır ve “kefen” 
denen dikişsiz, katlamalı bir örtüye sarılır. Savaşta can ve-
ren mü’minlerse üzerlerindeki elbiseyle gömülür. Ancak 
Musab(ra)’ın üzerindeki giysi bedenini örtmeye yetmiyor-
du. Başı örtüldüğünde ayakları, ayakları örtüldüğünde başı 
açıkta kalıyordu. 

Güzel Çocuklar!
İşte ilk Müslümanların İslam uğruna çektikleri… Bu din 

onların fedakârlıklarıyla dünyaya yayılmıştır, bize kadar 
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ulaşmıştır. Dinimizin değerini bilelim çocuklar! Dinimize 
onlar gibi sahip çıkalım, bu dini biz de kendimizden sonra-
kilere ulaştıralım, Allah onlardan razı olsun! Allah yardım-
cımız olsun!

Medine’ye Dönüş ve
Mağlupken Galip Olmak
Güzel Çocuklar!
Peygamberimiz, Medine’ye yüzü yaralı ve kalbi hüzün 

içinde döndü. Onu üzgün gören Müslümanlar daha da üzül-
dü, münafık ve Yahudiler sevindi. Neredeyse her Müslüma-
nın evinde yas varken onlar adeta bayram yapıyorlardı.

Ancak Peygamberimiz, onların küstahlığını yok saydı, 
üzüntüsünün işine engel olmasına izin vermedi. Medine’yi 
ve Müslümanları bekleyen büyük bir tehlike vardı: Mekke 
müşrikleri her an Medine’ye saldırabilirlerdi. 

Nitekim müşrikler savaşın ardından bir yerde toplanmış 
ve kendi aralarında Medine’ye saldırma fikrini tartışmışlar-
dı. Bu tartışmada kimileri Medine’ye saldırıp zaferimizi ta-
mamlayalım, demişti. Kimi, biz onlara çok zarar verdik. Bir 
de Medine’ye saldırsak onların bütün imkân ve cesaretle-
riyle bize karşı koyabilir, zaferimizin yenilgiye dönüşmesine 
yol açabilirler. En iyisi Mekke’ye dönmemizidir, demişlerdi.

Peygamberimiz, zaman kaybetmeden düşmanı takip 
etme kararı aldı. Müslümanlar da daha savaştan yine çıktık, 
yorgunuz demeden Peygamberimizin kararına uydu. İslam 
ordusu, Mekke müşriklerini takip etmeye başladı. Bunu öğ-
renen Mekke müşrikleri korktu ve onlardan Mekke’ye döne-
lim diyenlerin görüşü daha çok kabul gördü. Müşrikler, ağır 
kayıplar verdirdikleri Müslümanların karşısına çıkmaya cesa-
ret edemediler. Mekke’ye doğru adeta kaçtılar. Bu durum 
onların savaşı kazandığı görüşünü çürüttü. Müslümanlar ise 
savaşı kazanmış gibi sevindiler. 



P
ey

ga
m

be
ri

m
i 

Ta
nı

yo
ru

m

61

abdulkadir turan

Güzel Çocuklar!
Bu son aşamayla Uhud Savaşı üç aşamalı bir nitelik ka-

zandı:
Birinci aşama: Müslümanlar galipti.
İkinci aşama: Müslümanlar mağluptu.
Üçüncü aşama: Müslümanlar yeniden galip oldu.

Güzel Çocuklar!
Farkındaysanız sahabeler Peygamberimiz itaat edince 

kazandılar, onun emirlerine uymayınca kaybettiler. Bu, 
bizim için de geçerlidir. Biz, onun emirlerine uyarsak kaza-
nacağız, onun yolundan uzaklaşırsak kaybedeceğiz. Şimdi 
hep birlikte düşünelim. Biz kazanmak mı istiyoruz, yoksa 
kaybetmek mi? Sizce hangisini yapmamız daha akıllıca 
olur? Elbette ki kazançlı yolu seçmek, öyle değil mi?

O hâlde Peygamberimizin emirlerine uyalım, onun dile-
diği gibi yaşayalım. Bu da onu ancak iyi tanımakla müm-
kündür. Bunun için hem Peygamberimizin hayatını öğre-
nelim, hem de onun hadislerini anlamaya çalışalım.

İşe şimdi başlayalım: Acaba biz, Peygamberimizin kaç 
hadisini biliyoruz? Bir de hadis mi ezberleyeceğiz, diyecek-
siniz. İnanın bu hiç de zor değil, örneğin her gün bir hadis 
ezberlesek bir ay içinde otuz, bir yılda üç yüz altmış beş 
hadis ezberlemiş oluruz. 

Bir salâvat getirerek hadis ezberlemeye niyetlenelim: 
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed
Niyet ettim, bugünden sonra her gün gücüm oranında 

hadis ezberlemeye. 
Niyet ettim, bugünden sonra her gün gücüm oranında 

hadis ezberlemeye. 
Niyet ettim, bugünden sonra her gün gücüm oranında 

hadis ezberlemeye. 
Allah yardımcınız olsun!
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Öğrendiklerimizi tekrarlayalım mı?
Uhud’da Müslümanlar galipti, ancak okçuların çoğunun 

Peygamberimizin emrini unutup yerlerini terk etmesiyle 
durum değişti. Hz. Hamza ve Hz. Musab(ra) gibi büyük 
sahabelerin de içinde bulunduğu yetmiş sahabe şehid 
oldu. Buna rağmen Müslümanlar cepheden kaçmadı, ak-
sinde savaştan sonra müşrik ordusunu Medine civarından 
uzaklaşıncaya kadar takip etti. 

Uygulama 1
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun bir şe-

kilde doldurunuz:

1- Müslümanların herhangi bir konuda karar vermek için 
kendi aralarında görüş alış verişinde bulunmalarına -----
--------- denir.

2- Müslümanların Uhud Savaşı’nda zafere ulaşmamaları-
nın nedeni --------------------

3- Vahşi’nin Hz. Hamza(ra)’yı şehid etmesinin nedeni 
onun ------------ adlı kadın tarafından sevdiği kızla evlen-
dirilmesi vaadiyle kandırılmasıdır.

4- Peygamberimiz, Uhud Savaşı ile ilgili kararı sahabeleri-
ne danışarak, yani onlarla ---------------------------- ederek 
almıştır.

5- Peygamberimizin “Hakkını ödemek şartıyla bu kılıcı kim 
ister?” diyerek vermek istediği kılıcı ------------------ adlı 
sahabe aldı.
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Uygulama 2
Aşağıdaki soruları karşılarına “Evet” veya “Hayır” diye 

yazarak cevaplayınız.

1- Peygamberimiz, Uhud Savaşı istişaresinde düşmanın 
Medine’de beklenmesini mi istiyordu? (         )

2- Abdullah b. Ubey ve arkadaşları, İslam ordusunu Uhud 
yolunda mı terk ettiler? (         )

3- Musab b. Umeyr, Vahşi adlı Habeşli köle tarafından mı 
şehid edildi? (         )

4- Uhud Savaşı’nın başında Müslümanlar Peygamberimi-
zin savaş planına uydukları için galip durumda mıydı?     
(         )

5- Uhud Savaşı, Hz. Hamza Efendimizin katıldığı ilk savaş 
mıydı? (         )

Uygulama 3
1. Aşağıdakilerden hangisi genç Müslümanların savaşın 

Medine dışında yapılmasını istemelerinin nedeni değil-
dir?

 A) Düşmanla göğüs göğse savaşmak istemeleri
 B) Münafıkların oyununa gelmeleri
 C) Bedir Savaşı’na katılmamış olmaları
 D) Asıl zaferin Medine dışında kazanılacağına inanmaları

2. Müslümanların Uhud’da düşmanı yenememelerinin asıl 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Münafıkların İslam ordusunu terk etmeleri
 B) Müşriklerin Bedir’e göre daha iyi savaşmaları
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 C) Hz. Mus’ab(ra)’ın şehid olması
 D) Peygamberimizin emrine uyulmaması

3. Aşağıdakilerden hangisi Uhud savaşıyla ilgili değildir?
 A) Düşmanın Peygamberimizin öldüğü haberini yay-

ması
 B) Peygamberimizin yaralanması
 C) Müslümanların savunma savaşını tercih etmeleri
 D) Düşmanın intikam hırsıyla Müslümanlara saldırması

4. Uhud Savaşı’nın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Müslümanların bir Mekke kervanındaki mallara el 

koymak istemesi
 B) Müslümanların Müşriklerle işbirliği yapan Yahudileri 

cezalandırmak istemeleri
 C) Müşriklerin Beni Kaynuka Yahudilerinin intikamını 

almak istemeleri
 D) Müşriklerin Bedir’in intikamını almak istemeleri

5. Aşağıdakilerden hangisi Uhud Savaşı sırasında yaşanan-
lardan değildir?

 A) Müşriklerin Medine’yi yağmalamaları
 B) Müslümanların galipken savaşı kaybetmeleri
 C) Peygamberimizin bir dişinin kırılması
 D) Peygamberimizin yerinin bir sahabe tarafından du-

yurulması
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Bölüm 17 
Araştırma İbadetimiz

1. Kur’an-ı Kerim’i ezberlemek niçin önemlidir? Büyükleri-
nizden sorup öğreniniz.

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

3. İçki içmenin neden olduğu sorunlar hakkında arkadaş-
larınızla tartışınız.

4. Kumar oynamanın zararı hakkında bilgi edininiz.  
5. Müslümanların yaptıkları anlaşmalara bağlı kalmasının 

neden gerekli olduğu hakkında fikir yürütünüz. 

Raci Vakası (Safer 4H-Temmuz 625M)
Güzel Çocuklar!
Müslümanlar güçlendikçe kâfirlerin endişesi artıyordu. 

Onların liderleri, İslam’ın onların halka yaptıkları haksızlık-
lara son vermesinden korkuyorlardı. Tek başlarına Müslü-
manların karşısına çıkmaya cesaret edemiyorlardı.  Bunun 
için İslam’a karşı ortak bir tavır geliştirmek istiyorlardı. An-
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cak henüz onların toplu hareket edeceği ortam oluşmamış-
tı. Bunun için her kabile kendi başına Müslümanlar aleyhi-
ne planlar yapıyor, adeta düşmanlıkta öne geçmek için 
fırsat kolluyordu. O düşman kabilelerden ikisi de Adl ve 
Karre kabileleriydi. 

Bu iki kabile, Müslümanlara doğrudan karşı koymaya 
cesaret edemiyordu. Bunun için onların liderleri haince bir 
plan yaptılar. Peygamberimize birkaç adam gönderip ona 
“Biz, Müslüman olduk, kabilemize İslam’ı ve Kur’an’ı öğ-
retmek üzere birkaç sahabe gönder.”dediler. 

Peygamberimiz, bu isteği kabul etti ve Asım b. Sabit(ra) 
liderliğinde altı sahabesini onlarla birlikte yola çıkardı. Sa-
habelerle yanlarındaki adamlar Raci denen yere vardıkla-
rında daha önce biz Müslüman olduk diyen adamlar saha-
beleri iki yüz kişilik bir düşman birliğine teslim etti. Saha-
beler, sırtlarını dağa verip kahramanca çarpıştılarsa da 
düşmanın çokluğu onları çaresiz bıraktı. Üçü orada şehid 
oldu. Ya diğer üçü?

Düşmana Güven Olmaz
Müşrikler, diğer üç Müslümana zarar vermeyeceklerine 

söz vererek onları teslim olmaya ikna ettiler. Ancak Müslü-
manlar teslim olur olmaz onların kollarını bağlayıp onları 
Mekke müşriklerine teslim etme kararı aldılar. Müslüman-
lardan biri yolda kollarını çözüp kaçmayı başardıysa da 
müşrikler onu da taş atarak şehid ettiler. Geriye Hubeyb 
ve Zeyd adlarında iki sahabe kaldı.

Hubeyb ve arkadaşı Zeyd, Mekke müşriklerine teslim 
edildi. Mekkeli müşriklerden merhamet beklenmezdi. On-
lar, Allah ve Resulüne savaş açmışlardı. Kötülükte her za-
man önde olmuşlardı. 

Müşrikler, önce Zeyd(ra)’i şehid etmeye karar verdiler. 
Zeyd(ra), Mekke liderlerinin ve halkının toplandığı bir 
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meydana idam edilmek üzere getirildi. İdamdan hemen 
önce müşriklerin lideri Ebu Süfyan, Zeyd(ra)’e:

—Allah aşkına doğru söyle! Şimdi senin yerinde Mu-
hammed olsa ve senin kurtulmana karşılık o öldürülse sen 
bundan memnun olmaz mısın?

Zeyd, müşriklere karşı gururla haykırdı:
—Ben, öleyim de Peygamberimin vücuduna bir diken 

bile batmasın, ona eza vermesin!
Müşrikler şaşkındı. Ne diyeceklerini bilemiyorlardı. 

Liderleri Ebu Süfyan, hiç kimsenin Muhammed kadar 
arkadaşları tarafından sevildiğine şahit olmadım, diye 
mırıldandı. Ancak büyük sahabenin yiğitliği onda mer-
hamet oluşturmadı. Aksine korkakların yiğitlik karşısında 
aciz kaldıkları gibi bu tavır karşısında aciz kaldı ve büyük 
sahabenin ölüm emrini verdi. Büyük sahabe oracıkta 
can verdi. Arkasında büyük bir yiğitlik hikâyesi bıraka-
rak… Kendisine o günden bugüne rahmet okutarak… 
Ne mutlu ona! Ne mutlu ona! Ne mutlu onun yolundan 
gidenlere!

Müşrikler, Hubeyb’i de bir süre hapsettikten sonra onu 
da idam etme kararı aldılar. Hubeyb(ra) idam meydanına 
getirildiğinde iki rekât namaz kılmak istedi. Müşrikler, idam 
edilecek bir insanın son isteğini yerine getirmesine izin ver-
diler. Hubeyb(ra), iki rekât namaz kıldı ve “Müslüman ola-
rak İslam uğrunda öldürüldükten sonra nasıl ölürsem öle-
yim hiç önemli değil. Yaşadıklarım, Allah uğrunadır…” 
diyerek müşrikleri son nefesinde de kahretti. Ne mutlu 
ona! Ne mutlu onun gibi ölmeyi seçenlere! Ne mutlu bü-
tün İslam şehitlerine!

Müslümanların idam edilmeden önce iki rekât namaz 
kılmaları Hz. Hubeyb(ra)’in bu onurlu davranışına dayan-
maktadır.
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Güzel Çocukları!
İşte sahabe böyle seviyordu Peygamberimizi, böylesine 

bağlıydı ona. Çünkü onlar, Müslümandı. Biz de Müslüma-
nız. O hâlde biz de onlar gibi sevmeliyiz Peygamberimizi. 
Düşman, sevgimiz karşısında aciz kalmalı. Müminler, sev-
gimize hayran olmalı.

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed

Bir-i Mauna Faciası
(Safer 4H-Temmuz 625M)
Raci vakasının hüznü geçmeden Kilab kabilesinden Ebu 

Bera, Peygamberimize gelerek kendi kabilesine İslam’ı an-
latmak üzere kendilerine bir grup sahabe göndermesini 
istedi. Peygamberimiz, önce tereddüt etti; ama ardından 
onlara bir grup sahabe göndermeye karar verdi. Çünkü 
İslam’la nurlanmak istediğini iddia eden bir topluluğa ulaş-
mak için çaba göstermemek doğru olmazdı. Peygamberi-
mizin ve sahabelerinin amacı İslam’ı anlatmaktı, bu uğur-
da bir sıkıntı olacaksa buna katlanmak gerekirdi.

Peygamberimiz, değişik haberlere göre sayıları kırkla 
yetmiş arasında değişen bir sahabe grubunu Ebu Bera ile 
yola çıkardı. 

Topluluktaki sahabeler Suffa ehliydiler. Suffa ehlini ha-
tırlarsınız. Onlar, Peygamberimizin mescidinin yanına yapı-
lan odalarda kalan ilim ehli insanlardı.  Onlar, kimseye 
yük olmadan, gündüz odun toplayıp satarak gece ibadet 
ederek yaşayan, Kur’an-ı Kerim’i çok güzel okuyan, ayet 
ayet ezberleyen kişilerdi. 

Sahabeler, Bir-i Mauna(Mauna Kuyusu) denen yere 
geldiklerinde arkadaşlarından birini gidecekleri kabilenin 
reisine gönderdiler. Ancak kabile reisi Amir b. Tufeyl o sa-
habeyi şehid etti. 

Arkadaşlarının dönmemesinden endişelenen diğer saha-
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beler, kabile reisinin bulunduğu yere doğru hareket ettiler. 
Amir, onlar tuzak kurmuştu. Sahabeleri büyük bir grup 
müşrikle birlikte kuşattı ve şehid etti. Ebu Bera, ona engel 
olmaya çalışmış; ancak akrabalarından yeteri kadar destek 
alamamıştı. Topluluktan geriye sadece Amr adındaki bir 
sahabe sağ kaldı.

Amr, Medine’ye doğru giderken yolda, arkadaşlarını 
şehid eden kabileden olduğunu sandığı iki müşrikle karşı-
laştı. Arkadaşlarının şehid olmasının verdiği acıyla onları 
öldürdü.

Amr, Medine’ye gidip durumu haber verince Peygam-
berimiz çok üzüldü. Amr, ona yoldaki intikam haberini de 
anlattı. Sizce bu haber Peygamberimizi sevindirmiş midir? 
Kesinlikle değil. Çünkü Amr, onların kim olduğuna bakma-
dan sadece intikam için onları öldürmüştü. Bu, doğru de-
ğildi. Müslümanların o iki adamın mensup olduğu aileyle 
bir sorunu yoktu, aksine onlarla iyi ilişkisi vardı. Amr’ın 
bundan haberi yoktu. 

Peygamberimiz, sahabem öfkeliydi, ne yaptığını bilme-
den adamları öldürdü, ben ne yapabilirim ki demedi. İki 
adamın ailesine diyet ödedi. Diyet, bir tür para cezasıdır. 

Peygamberimizin bu cezayı ödemesi, onun müşriklerin 
bütün kötülüklerine rağmen ne kadar ölçülü davrandığının 
işaretidir. Biz de onu örnek alalım, davranışlarımızda ölçü-
lü olalım!

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed

Beni Nadir Gazvesi
(Rabiülevvel 4H-Ağustos 625M)
Güzel Çocukları!
Daha önce Medine Yahudilerinden söz etmiştik. Hatır-

larsanız onların üç kabile olduğunu söylemiştik. O kabile-
lerden biri Beni Kaynuka Yahudileriydi. Onlar, 
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Medine’den kovulmuşlardı. Neden? 
Sizin yerinize ben söyleyeyim: Müslüman bir kadının 

başörtüsüne el attıklarından. Onlardan sonra Medine’de iki 
Yahudi kabilesi kalmıştı. Bunlardan biri Beni Nadir Yahu-
dileridir. Diğeri Beni Kurayza Yahudileridir.

Şimdi onlardan birinin Beni Nadir’in yaptıklarını dinle-
yeceğiz. Zamanı gelince de diğerinin…

Güzel Çocuklar!
Farkındaysanız artık Medine civarındaki kabileler Müs-

lümanlarla doğrudan savaşmak yerine hile yoluna başvu-
ruyorlardı. Raci ve Bir-i Mauna’da olduğu gibi. Bakalım, 
bu Yahudiler de onlar gibi mi davranacak, yoksa Müslü-
manların karşısına yiğitçe mi çıkacaklar?

Güzel Çocuklar!
Medine’deki anlaşmalara göre diyet ortak ödenirdi. Bu 

durum Bir-i Mauna olayından sonra Amr adlı sahabenin 
öldürdüğü iki adamın diyetine Yahudilerin de ortak olması 
gerekirdi. Peygamberimiz, bu durum Beni Nadir Yahudile-
riyle konuşmak üzere on sahabesiyle birlikte onların ma-
hallelerine gitti. Beni Nadir Yahudileri anlaşmaya bağlı ol-
duklarını ve diyete ortak olacaklarını söylediler. Ancak her 
zaman olduğu gibi akıllarına kötülük geldi: Peygamberi-
miz, bir duvarın önünde oturmuştu,  duvarın üzerinden taş 
düşürerek ona suikast yapacaklardı.

Onlar, amaçlarına ulaşacaklarını sanıyorlardı. Çünkü 
bütün planlarını eksiksiz yapmışlardı. Ancak onların unut-
tuğu bir nokta vardı: Peygamberimiz sıradan bir devlet 
başkanı değildi. O, Allah’ın bütün insanlığı gönderdiği el-
çiydi ve Allah’ın korumasındaydı.

Yüce Allah, Yahudilerin planını Peygamberimize bildir-
di. Peygamberimiz, derhâl oradan ayrılıp Medine’ye, Müs-
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lümanların yanına geldi. Sahabelerine durumu haber ver-
di. Müslümanlar, Yahudilerin bu tutumlarıyla anlaşmayı 
bozduklarına ve Medine’de yaşama hakkını kaybettiklerine 
karar verdiler. Karar Yahudilere bildirildi. Yahudiler, der-
hâl yol hazırlıklarına başladılar. Ancak bu kararlarından 
vazgeçtiler ve Müslümanlara karşı koyma kararı aldılar. 
Sizce onları bu karar değişikliğini yapma cesaretine yönel-
ten nedir? Haydi, birlikte öğrenelim:

Hatırlarsanız, Medine’de münafıklar vardı. Kimdi onla-
rın başı? Abdullah b. Übeyy.

İşte o münafık başı, onlara haber gönderip “Medine’den 
çıkmayın, biz size yardım ederiz, Beni Kurayza Yahudileri 
de size yardım edecek.”dedi.

Yahudiler, eski dostlarının sözüne inandıkları için diren-
me kararı verdiler. Müslümanlar onların kalelerini kuşattı. 
Kuşatma 15–20 gün sürdü. Ancak ne münafıklar onlara 
yardım etme cesareti gösterdi ne de Beni Kaynuka Yahudi-
leri. Her iki grup da Müslümanları daha güçlü görünce sö-
zünden caydı. Böylece Beni Nadir Yahudileri yalnız kaldı. 
Sonuçta teslim olma kararı aldılar. Peygamberimiz, kendisi-
ne karşı yapılan o ağır hatayı da affetti ve onların silahlarını 
bırakmaları koşuluyla Medine’den ayrılmalarına izin verdi.

Beni Nadir Yahudilerinin Medine’den ayrılması Medine 
civarındaki müşrik kabileler arasında korkuya neden oldu 
ve onların Müslümanlara karşı daha dikkatli olmasını sağ-
ladı. Ancak bu durum uzun sürmedi. Çünkü Beni Nadir 
Yahudileri boş durmadı. Ne yaptıklarının ileride göreceğiz 
inşaallah.

İçki ve Kumarın Yasaklanması
Güzel Çocuklar!
İçki ve kumar, toplumları yıkan iki kötülüktür. Bu iki 

kötülük de Mekke ve Medine civarında yaygındı. Her ikisi 
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de sıkıntılara yol açıyordu. Örneğin içkili kişiler, Kur’an 
ayetlerini yanlış okuyor ve birbirlerine hakaret ediyorlardı. 
Kumarda da kaybedenlerle parayı alanlar arasında fitne 
çıkıyordu. 

İçki de kumar da kökleşmişti. Özellikler içki alışkanlığa 
dönüştüğünde kolay kolay bırakılamıyor. Rabbimiz, 
Müslümanlara bir emir verirken veya onlara bir şey ya-
saklarken genellikle aşamalandırmayı tercih etmiştir. İç-
kide de öyle oldu. İlk ayet bir uyarı niteliğindeydi. İkinci-
si içkiliyken namaza yaklaşmayı yasaklıyordu. Ancak 
üçüncüsü kesin yasak koydu. Müslümanlar yasağı duyar 
duymaz hiç tereddüt etmeden evlerindeki içki küplerini 
döktüler.

Rabbimiz bu konuda şu genel emri vermişti: “Ey iman 
edenler! İçki, kumar, tapınılmak için dikilmiş taşlar(putlar), 
fal okları, ancak şeytanın işinden birer pisliktir. Bunlardan 
uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.( el-Maide Suresi 90)”

Güzel Çocuklar!
Farkındaysanız Rabbimiz, insanların kurtuluşa ermesi 

için onların içki ve kumardan uzak durmalarını emret-
miştir. Bu konuda insanlara yardımcı olmalıyız. Bu yar-
dım, onları içki ve kumardan uzaklaştırma çabasıdır. 
İnşaallah biz, onları içki ve kumar gibi kötülüklerden 
vazgeçirmek için uğraşacağız. Onlara içki gibi günahlar-
dan arındırılmış bir hayatın Cennet hayatı olduğunu öğ-
reteceğiz.

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed

Öğrendiklerimizi tekrarlayalım mı?
Raci ve Bir-i Mauna vakalarında Müslümanlar müşrikle-

rin ihanetine uğradı, değerli sahabeler şehid oldu. Yahudi-
ler de Peygamberimizi hainlikle şehid etmeye çalıştı. Ancak 
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Rabbimiz, onların hilelerini boşa çıkardı. 
İnşaallah biz de günümüz Yahudilerinin hilelerini boşa 

çıkarırız.
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed 

Uygulama 1
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun bir şe-

kilde doldurunuz.

1- Peygamberimiz ----------------- başkanlığındaki altı kişilik 
sahabe grubunu Adl ve Karre Kabileleri’ne İslam’ı tebliğ 
etmek üzere gönderdi. 

2- Beni Nadir Yahudileri --------------------------------------- 
için Müslümanlar onların kalelerini kuşattı.

3- Beni Nadir Yahudilerinin teslim olmasını engelleyen 
münafıkların başı ---------------------- idi.

4- İçkiyi terk ettirme ile ilgili ikinci aşama içkiliyken ---------
---------------------- yaklaşılmasının yasaklanmasıdır.  

5- ----------------------------------------------------- adlı sahabeler 
Mekke’de müşrikler tarafından idam edilerek şehid edildi.

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

rak cevaplayınız.

1- Raci vakası Uhud Savaşı’ndan önce mi yaşanmıştır?        
(         )
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2- Bir-i Mauna vakasından kurtulan sahabeler oldu mu?        
(         )

3- Beni Nadir kabilesi Müslümanlara ihanet eden ilk Yahu-
di kabilesi miydi? (         )

4- Medine Yahudileri, müşriklerle ve münafıklarla iş birliği 
mi yapıyordu? (         )

5- Beni Nadir Yahudileri Peygamberimize suikast mı dü-
zenlemek istediler? (         )

Uygulama 3
1.Sahabeler, Peygamberimizin emriyle Adl ve Kura kabile-

sine ------------------------------- için gitmişlerdi, ama bede-
vi müşrikler onları haince katlettiler.

 Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 
getirilmelidir?

 A) Kur’an-ı Kerim’i öğretmek 
 B) Onları Mekkelilerle iş birliği yapmamaları konusunda 

uyarmak
 C) Onların arasındaki anlaşmazlığa çare bulmak
 D) Ticaret yapmak

2. Aşağıdakilerden hangisi Bir-i Mauna ile ilgili değildir?
 A) Müşrik bedevilerin Müslümanları aldatmaları
 B) İki sahabenin müşrik Bedevilerce Mekkelilere teslim 

edilmesi
 C)Amr adındaki bir sahabenin kurtulup Medine’ye ulaş-

ması
 D)Suffa ehlinden çok sayıda sahabenin şehid olması

3. Peygamberimizin Bir-i Mauna Vakası’ndan sonra iki 
adamı öldürülen, anlaşmalı kabileye diyet ödemesi aşa-
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ğıdakilerden hangisi ile açıklanır? 
 A) Sözünde durmak
 B) İyiliği karşılıksız bırakmamak
 C) Düşmanı birbirine düşürmek
 D) Düşmandan korunmak

4. Peygamberimizin Bir-i Mauna Vakası’ndan sonra Beni 
Nadir Yahudilerine gitmesinin nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A) Onların münafıklarla işbirliği yapmasını engellemek
 B) Diyet konusunda onların payına düşeni onlardan 

almak
 C) Onlarla Mekke müşriklerinin arasını bozmak
 D) Onları İslam’a davet etmek

5. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın haram kıldıklarından 
değildir?

 A) İçki
 B) Şans oyunları(piyango vb.)
 C) Güreş müsabakaları
 D) Kumar
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Bölüm 18
Araştırma İbadetimiz

1.Savunma savaşının ne olduğunu askerliğini yapan bir 
yakınınıza sorunuz.

2. Selman-ı Farisi’nin hayatını evinizdeki kitaplardan araş-
tırınız.

3. “Zorluklar, birlikte aşılır.” sözünü açıklayınız.
4. Kıtlığın ne olduğunu yakınlarınızdan öğreniniz.
5. Bizans’ın başkentinin neresi olduğunu, ne zaman ve ki-

min tarafından ele geçirildiğini araştırınız.  

Hendek Savaşı (Şevval 5H-Şubat 627M)
Güzel Çocuklar!
“Hendek” bir taraftan diğer bir tarafa geçişi engelleyen 
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derin çukur demektir. Acaba bu sözcük, neden bir savaşa 
ad olmuştur? Bu savaşın diğer adı da “Ahzab Savaşı”dır. 
Ahzab, “partiler” demektir. Acaba bu savaşa neden “Parti-
ler savaşı” denmiştir? 

Güzel Çocuklar!
Sizinle Raci, Bir-i Mauna vakaları ve Beni Nadir gaz-

vesinden söz ettik. Hatırlarsanız bu üç olayın ortak bir 
yönü vardır: Müslümanları ihanet yoluyla zor durumda 
bırakmak. Ancak her üç olaydan sonra da Müslümanlar 
umutlarını kırmadılar. Aksine Peygamberimizin buyruk-
larına daha çok sarıldılar. Onlar kötü insanların dinlerine 
olan düşmanlığına tanık oldukça dinlerine daha çok 
bağlandılar. Bu durum düşmanın umudunu kırdı. Düş-
man artık Müslümanlarla tek başına mücadele edip bu 
mücadeleyi kazanma şansının kalmadığına inandı. Bu-
nun için birlikte hareket etme kararı aldı. Bu kararın 
alınmasında en büyük etken Medine’den kaçan Beni 
Nadir Yahudileriydi. 

Beni Nadir Yahudileri, liderleri Huyey b. Ahtab’ın ön-
cülüğünde, önce Mekkelilere, ardından çölde yaşayan Be-
devi kabilelere giderek onların bir araya gelmesine neden 
oldular. Müşrik-Yahudi ittifakından on bin kişilik bir ordu 
oluştu. Bu o bölgenin tarihinde toplanmış en büyük or-
duydu. Ordunun komutanlığına Mekke müşriklerinin lideri 
Ebu Süfyan getirildi.

Ebu Süfyan ve diğer müşrikler, Medine’ye gidip Müslü-
manları kılıçtan geçirebileceklerinden emin bir şekilde sa-
vaş hazırlıklarını yaptılar ve savaş için yola çıktılar.

Medine’nin Hendekle Çevrilmesi
Güzel Çocuklar!
Hatırlayacağınız gibi Bedir’de de Uhud’da da Peygam-
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berimiz savaşla ilgili kararlarını sahabelerinin görüşlerini 
alarak, yani onlarla istişare ederek alırdı. Bu sefer de aynı 
şekilde davrandı. Onun değerli sahabelerinden Selman-ı 
Farisi İranlıydı, Peygamberimize:

—Ya Rasulallah, İran’da düşman saldırısından korun-
mak için şehrin etrafına hendek kazarlar, biz de öyle yapa-
lım, dedi.

Medine’nin üç tarafı yüksek evler ve sık hurmalıklarla 
korunmuştu. Geriye sadece bir yön kalıyordu. Hz. 
Selman(ra)’ın önerisi kolay uygulanabilirdi. İkincisi, bu 
yöntem Araplar arasında bilinmiyordu. Düşmanın bil-
mediği bir durumla karşılaşması kararsızlığa sürüklenme-
sini ve geri adım atmasını sağlayabilirdi. Müslümanlar, 
bunları dikkate alarak Hz. Selman(ra)’ın görüşünü kabul 
ettiler.

Mevsim kıştı, hava soğuktu, Medine’de gıda sorunu 
vardı. Zaman dardı. Kazılması gereken alan beş bin beş 
yüz metre uzunlukta ve bir atın atlayamayacağı derinlik 
ve genişlikteydi. O günlerde kepçe, greyder gibi araçlar 
yoktu. Görünüşte her şey çok zordu. Ancak amaçları 
sadece Allah rızası olanlar için her zorluğun kolay bir 
yönü vardır. Peygamberimiz, böyle zor bir işte yardım-
laşmadan daha etkili bir kolaylaştırma yolunun olmadı-
ğını biliyordu.

Zorluk ne kadar çetin olursa olsun birlikte karşı konu-
lunca hakkından gelinirdi. Peygamberimiz, sahabelerini 
onar kişilik gruplara böldü. O gruplardan her birinin kaza-
cağı alanı belirledi. Böylece karışıklık engellenmiş oldu ve 
herkes kendi işi üzerinde yoğunlaştı.

Sahabeler, yanlarında Peygamberimiz olduğu halde bü-
tün güçleriyle çalıştılar. Ancak açtılar. Peygamberimiz, ça-
resiz bir şekilde onlara karınlarına taş bağlamalarını söyle-
di, kendisi de açlığını hissetmemek için karnına iki taş bağ-
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ladı. Bu durum sıkıntının ne kadar büyük olduğunu göste-
rir. Ancak amaç Allah rızasıysa sıkıntılar biter, iş kolaylaşır-
dı. Hendek kazımında da böyle oldu, hatta yüce Rabbimiz 
Müslümanlara o sıkıntıların içinde büyük ışıklar yaktı, onla-
ra gelecek günlerin çok güzel olacağı müjdesini verdi. Nasıl 
mı? İşte cevap!

Peygamberimiz, sahabeleriyle birlikte toz toprak deme-
den çalışıyor, toprağı kazıyor, taşıyor, taş kırıyor ve hen-
dekten çıkarıyordu. Bir ara Müslümanların karşısına bü-
yük bir taş çıktı. Müslümanlardan hiç kimse o taşı kırama-
dı. Durum Peygamberimize bildirildi. Peygamberimizin 
taşı ilk vuruşuyla taşın üçte biri kırıldı. Peygamberimiz, 
“Allahü Ekber, bana Şam’ın anahtarı verildi, şu anda 
Şam’ın kırmızı köşklerini görmekteyim.” dedi. Peygambe-
rimizin taşa ikinci vuruşunda taşın bir yarısı daha koptu. 
Peygamberimiz “Allahü Ekber, bana Fars ülkesinin anah-
tarları verildi. Şu anda Kisra’nın beyaz köşklerini görüyo-
rum” buyurdu. Peygamberimizin taşa üçüncü vuruşunda 
taş tamamen parçalandı. Peygamberimiz, “Allahü Ekber, 
bana Yemen’in anahtarları verildi. Şu anda ben Sana ka-
pılarını görüyorum.” buyurdu. Onun bu sözleri Müslü-
manları sevindirdi. Çünkü onlar Peygamberimizin her sö-
züne inanıyorlardı. Bunun öylesine bir söz değil, bir müj-
de olduğunu biliyorlardı. Ama münafıklar, onlar bu kana-
atte değildi. Onlar Allah’ın yardımına inanmıyorlardı. Ge-
leceği göremiyorlardı. Kendi aralarında gizlice konuşup 
Muhammed yine hayal kuruyor, boş sözler söylüyor, di-
yorlardı.

Müslümanlar yiyecek ekmek bulamazken ve kendile-
rini düşman saldırılarından korumak için hendek kaz-
makla meşgulken onlara dönemin süper güçlerinin ken-
dilerine boyun eğeceğini söylemek Allah’ın yardımına 
güvenmeyenleri şaşırtıyordu. Ama Müslümanlar için bu, 
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hiç de şaşılacak bir haber değildi. Çünkü kendileri hak 
yol üzerinde idiler ve Allah’ın gücünün her şeye yettiğini 
biliyorlardı. Hak yolda olanların zafere ulaşacaklarına 
dair Allah’ın sözü vardı. Allah isterse durum nasıl görü-
nürse görünsün zafer kazanılır. Allah’ın sözüne inanmak 
gerekirdi. 

Güzel Çocuklar!
Sizce kim haklı çıktı? Elbette Allah’ın Peygamberi.  O 

ekmek bulamayan Müslümanlar, gün geldi Allah’ın yardı-
mıyla hem Şam’ı hem İran’ı hem Yemen’i aldılar; 1453’te 
İstanbul’u bile fethettiler. Allah’ın Peygamberi doğru söyle-
di, münafıklar her zamanki gibi yalancı çıktı. 

Burada iki mucize var: Biri o an tanıklık edilen, taşın kırıl-
masıdır. Diğeri geleceğe yöneliktir ve Bizans’ın Şam (Suriye) 
hâkimiyetinin sona ermesi, Sasani imparatorluğunun yıkıl-
ması ve Yemen’in Müslümanların eline gerçeğidir. 

Güzel Çocuklar!
Bugün biri çıkıp Müslümanlar bir gün Amerika’yı ele 

geçirecek dese bu pek çoğumuza bir hayal gibi gelir. 
Oysa Bizans ve Sasani’nin bugünkü Amerika’dan geri-
de kalan bir tarafı yoktu. Onları yıkan Allah bugün biz-
den daha güçlü görünen devletleri de yıkabilir. Yeterki 
biz O’na güvenelim ve O’nun dini için çalışalım. Kârlı 
çıkan mutlaka biz olacağız. Kaybedenler ise Allah’a 
inanmayan, O’nun sonsuz gücünün farkında olmayan-
lar olacaktır.

Müşrikler Şaşkın Durumda
Güzel Çocuklar!
Müşrikler, Medine önüne geldiklerinde ne yapacaklarını 

bilmez bir duruma düştüler. Müslümanların işlerini birbirle-
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rine danışarak yapmaları, yani istişare etmeleri meyvesini 
verdi. O güne kadar hiç duyulmayan bilgilerin ortaya çık-
masını sağladı.

Hz. Selman(ra)’ın önerdiği plan tutmuştu. Müşrikler o 
güne kadar böyle bir savunma şekliyle hiç karşılaşmamış-
lardı. Bir saldırıda Medine’yi yerle bir edeceklerine inan-
mışlardı; ama hesapları tutmamıştı. Hendeğin diğer tara-
fında bir süre gidip geldikten sonra şehri kuşatmaya karar 
verdiler. 

Mekkeliler, hendeğin batı kısmına, bedevi kabileler 
ise doğusuna yerleştiler. Sayıları on bin civarındaydı. 
Müslümanların sayısı ise sadece üç bindi. Onların bin-
lerce atı vardı. Müslümanların sadece otuz altı. Onlar 
toktular, Müslümanlar aç. Ama onlar, sadece kendi güç-
lerine güveniyorlardı. Müslümanlar ise Allah’ın yardımı-
na. İnsan ne kadar güçlü olursa olsun onun gücü sınırlı-
dır. Allah’ın gücüyse sınırsızdır. Allah kendisine güve-
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nenlerin güvenini boşa çıkarmazdı. Onlar kaybedecek, 
Müslümanlar kazanacaktı. Bu, kesin bir durumdu. Ama 
zafere nasıl ulaşılacaktı? Müslümanlar onları nasıl yene-
cekti? Bu, henüz belli değildi.

Kuşatma yirmi yedi gün sürdü. Savaşın en zor günlerin-
de Yahudiler ihanet ettiler. Hangi Yahudiler diyeceksiniz? 
Medine’de kalan son grup Yahudi hangisiyse onlar. Şimdi 
sizinle onların hikâyesini bir daha hatırlayalım:

Beni Kaynuka Yahudileri kendi çarşılarında bir Müs-
lüman kadının örtüsüne el attılar.  Medine’den kovul-
dular.

Beni Nadir Yahudileri Peygamberimize suikast düzenle-
meye çalıştılar, Medine’den kovuldular. 

Geriye Beni Kurayza Yahudileri kaldı. İşte Hendek 
Savaşı’nda ihanet edenler onlardı. Şöyle de söyleyebiliriz: 
Son Yahudi kabilesi de Müslümanlara ihanet etti.

Medineli Müslümanların liderlerinden Sa’d b. Muaz (ra), 
onlara öğüt verdi. Onları ihanetlerinden vazgeçirmeye ça-
lıştı. Ama Yahudiler, kararlıydılar. Çünkü sadece o anki 
durumu görüyorlardı ve Allah’ın yardımını hesaba katmı-
yorlardı. Müslümanların kesinlikle yenileceğine inanıyorlar-
dı. Bu yenilgide pay sahibi olmaktan mutluluk duyacaklar-
dı. O mutluluktan olmak istemiyorlardı.

Kuşatma uzayıp gidiyordu. Müşrikler bıkmak üzereydi. 
Aralarından birkaçı hendeği aşmaya çalıştı. Onlardan 
Araplar arasında herbiri bin kişiye bedel denen Dırar, Cü-
beyr, Nevfel ve Amr hendeği geçmeyi başardılar. Ancak 
karşılarında Allah’ın Arslanını buldular. Kimdi Allah’ın Ars-
lanı? Hz. Ali(ra).

Hz. Ali(ra) onların en meşhuru Amr’a saldırdı. O ye-
nilmez denen adamı kılıç darbeleriyle yere yığdı ve öl-
dürdü. Diğer müşrikler korku içinde kaçtılar. Hz. Ali(ra) 
onları kovaladı. Nevfel adlı kişiyi hendeğin içinde yaka-
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ladı. Onu da öldürdü. Müşrikler ağır bir darbe yemişler-
di. Kuşatmayı bırakıp kaçsalardı bir daha Müslümanla-
rın hakkından çıkamazlardı. Savaş ortamı da onların 
hesapladığı gibi değildi.

Peygamberimiz Namazlarını
Kazaya Bırakıyor
Güzel Çocuklar!
İslam’da esas olan namazı eda etmektir. Namazı eda 

etmek demek, namazı zamanında kılmak demektir. Müs-
lümanlar, çok büyük bir sıkıntıyla yüz yüze değilseler na-
mazlarını Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de belirlediği vakitler 
içinde kılarlar.

Bir sıkıntıdan dolayı kaçırılan bir namazı sonradan kıl-
maya namazı kaza etmek denir. Namazı kaza etmek istisna 
bir durumdur. Peygamberimizin normal koşullarda tercih 
ve tavsiye etmediği bir tür telafi yoludur. Ancak Hendek 
günleri zor günlerdi. O kadar zor ki o günlerden birinde 
namazlar kazaya kaldı. 

Hz. Ali(ra)’nin müşriklerin öncü adamlarını pes ettirme-
sinden sonraki gün müşrikler bütün varlıklarıyla okçularını 
harekete geçirdiler ve Müslümanları adeta ok yağmuruna 
tuttular. Onların ok yağmurunu şiddetlendirdikleri bir anda 
Kurayza Yahudileri de saldırıya geçtiler. 

Müslümanlar adeta nefes almadan onlara karşılık veri-
yorlardı. Düşman kalabalıktı, Allah’ın yardımı olmadan 
Müslümanların karşı koyması mümkün değildi. 

Allah Yardım Ediyor
Güzel Çocuklar!
Müslümanlar, hangi işte ellerinden geleni yapıp ardın-

dan Allah’tan yardım dilemişlerse Allah da onlara yardım 
etmiştir. Hendek Savaşı’nda da böyle oldu. Müslümanların 
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iyice zorlandıkları bir dönemde Rabbimiz onlara iki yardım 
kapısı açtı:

Birinci Yardım Kapısı:
Nuaym b. Mesud’un Müslüman Olması
Nuaym b. Mesud, Gatafan kabilesindendi, müşrikler ve 

Yahudiler tarafından değer verilen, sözü dinlenen biriydi. 
Hendek Savaşı sırasında Müslüman olmuştu. Ancak onun 
Müslüman olduğunu müşrikler de Yahudiler de bilmiyor-
du. Nuaym, bu durumdan yararlanmak istedi ve Peygam-
berimize onların benim Müslüman olduğumdan haberi 
yok, birlikteliklerini dağıtabilirim, dedi. Peygamberimiz, 
ona izin verdi. 

Nuaym(ra), önce Kurayza Yahudilerine gitti, onlara Ku-
reyş sizi Müslümanların elinde bırakıp kaçacak, dedi. Onla-
rın müşriklere olan güvenini azalttı, savaşma isteklerini kır-
dı. Ardından Mekke müşriklerine gidip Beni Kurayza Ya-
hudilerinin savaşmaktan vazgeçtiğini söyledi. İki taraf da 
aldanmıştı, artık birbirlerine güvenmiyor, birbirlerini saldırı 
konusunda yüreklendiremiyorlardı.

İkinci Yardım Kapısı:
Fırtına
Güzel Çocuklar! 
Peygamberimiz ve sahabeleri her konuda önce yapıl-

ması gerekeni yapıyor, ardından dua ediyorlardı. Bu, bi-
zim için büyük bir derstir. Biz de önce elimizden geleni ya-
pacağız, ardından Rabbimizden yardım dileyeceğiz. 

Mekke müşriklerinin hıyanet korkusu içinde oldukları 
gün, Peygamberimiz ellerini açıp“Allah’ım, ey Kur’an’ı in-
diren ve hesabı tez gören Rabbim, şu Arap kabilelerini da-
ğıt, topluluklarını boz, iradelerini sars!” diye dua etti. Duası 
bitince onun mübarek yüzünde sevinç işareti görüldü ve 
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“Rabbimin yardım sözünü size müjdelerim.” dedi. 
Haber açıktı. Rabbimiz, Peygamberimiz Hz. Muham-

med Mustafa (S.A.V.)’ya yardım müjdesi vermişti, o da bu 
müjdeyi sahabelerine iletmişti. Ne dersiniz, on bin kişilik 
ordu ve onları destekleyen Yahudiler ayakta kalabilir miy-
di? Onların Medine’ye girme rüyası gerçekleşebilir miydi?

Rabbimizin yardım türlerini şöyle bir hatırlayalım: Hz. 
Musa(a.s.) için denizin yarılması, zalim Ebrehe’nin ordusu-
na karşı ebabil kuşlarının gönderilmesi,  Sevr’de örümce-
ğin mağaranın kapısına ağ örmesi, Bedir gününde hafif bir 
yağmurun yağması… Hendek Savaşı’nda ise yardım, fırtı-
nayla gelmişti. 

Rabbimizin yardımıyla o gece bir fırtına koptu ve şid-
detli bir yağmur yağdı. Rüzgâr, müşriklerin çadırlarını baş-
larına yıktı. Ağaçları onların üzerine düşürdü. Toz bulutları 
oluşturup onların gözüne savurdu.

Rabbimiz, bu durumu Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde an-
latıyor:

“Ey iman edenler, Allah’ın o nimetini yad ediniz ki hani 
size karşı askerler geldiği zaman biz onların üzerine rüzgar 
ve sizin görmediğiniz askerler göndermiştik.(Ahzab 9)”

Güzel Çocuklar!
Düşmanın işi zordu, düşman kaçmak zorundaydı. Müs-

lümanlara keskin zekâlı Nuaym’ı gönderen, Müslümanları 
müşriklerin şerrinden kurtarmak için fırtına koparan yüce 
Rabbimiz, bu ayette açıkça belirtildiği gibi düşmanın üzeri-
ne bir de meleklerden oluşan bir ordu gönderdi. Müşrikler 
korktu ve kaçtı.

Ebu Süfyan, komutanı olduğu askerlere ben dönüyo-
rum, siz de gelin diyerek devesine bindi ve Mekke’ye doğ-
ru yol aldı. Diğer müşrikler de onu takip etti. 

Müşrikler öylesine korkmuşlardı ki eşyalarını, hatta bazı 
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develerini bırakıp gitmişlerdi. Onların Medine’den ayrılma-
sından sonra Medine’de sakin, tertemiz bir hava vardı. Ta-
biat, adeta düşmanını yenmiş bir kahraman kadar sakindi. 

Müslümanlar, fırtınadan sonraki sabahta düşmanın bı-
raktığı eşyaları topladılar, develerini Peygamberimizin or-
dugâhına getirdiler. Düşmanın bıraktığı gıdalar, Müslü-
manları kıtlığa karşı rahatlatacak kadar çoktu.  Rabbimiz, 
hem düşmanı kovmuş hem de Müslümanları yiyecek sıkın-
tısından kurtarmıştı. O’na şükürler olsun!

Güzel Çocuklar!
Farkındaysanız, Peygamberimizin verdiği müjde gerçek-

leşti. Onun verdiği müjde ne güzel müjdedir!
Ve işte bir müjde daha… Peygamberimiz savaştan son-

ra sahabelerine “Bundan sonra sıra bizde, müşrikler artık 
üzerimize gelmeyecek, biz onların üzerine gideceğiz.” dedi. 
Müjde açıktı: Düşman saldırı gücünü kaybetti, bundan 
sonra onlara saldırma, onları kendi yerleşim yerlerinde ku-
şatma sırası Müslümanlardaydı. 

Sizinle bu müjdeyi takip edelim! Göreceğiz ki o müjdeyi 
veren ne söylese doğru söylüyor. Ona inanan kazanıyor, 
ona inanmayan kaybediyor. Biz, kazananlardan olacağız.

Şimdi hep birlikte söyleyelim: 
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed

Beni Kurayza Gazvesi
(Zilkade 5H-Mart 627M)
Güzel Çocuklar!
Hendek günlerinden hatırlayacağınız gibi Yahudiler, 

Müslümanlara ihanet ettiler. Savaşın ortasından düşman 
safına geçtiler.  Bu ağır bir suçtu.  Suçu görmemek, ceza-
landırmamak suçluyu cesaretlendirir. Suçları artırır, suçlu-
ları çoğaltır. İslam, suça ve suçluya karşı mücadeleyi emre-
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der. Af yok mudur, dersiniz, elbette vardır, tevbe kapısı 
daima açıktır. Şimdi Beni Kurayza’nın durumuna bakalım, 
onları birlikte değerlendirelim. 

Beni Kurayza İslamiyet’ten önce Medine Yahudileri 
arasında değer verilmeyen, soylu kabul edilmeyen bir 
topluluktu. Oysa İslam, onlara diğer Yahudilere yaptığı 
muameleyi yaptı. Onları Medine’de hukuk kuralları için-
de güvenceye aldı. Ya onlar ne yaptılar, savaşın orta-
sında, anlaşmalı bir topluluğu, Müslümanları arkadan 
vurdular. 

Hendek Savaşı’nı organize eden bir adam vardı? 
Medine’den sürülen Beni Nadir Yahudilerinden... Neydi 
onun adı? Huyey b. Ahtab… Savaştan sonra o adama ne 
oldu, biliyor musunuz? Beni Kurayza’nın yanında kaldı. 
Sizce bu, ne anlama gelir? Meydan okumak… En büyük 
düşmanınızı içimizde barındırıyoruz, haydi bize karışabili-
yorsanız, karışın demek… öyle değil mi? 

Bunun, onların kutsal kitabı Tevrat’taki yeri belliydi: Öl-
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dürülmek. Ama Peygamberimiz, bu konuda acele etmedi. 
Onlara bir şans tanıdı, bakalım onlar bu şansı doğru kul-
landılar mı?

Peygamberimiz, Hendek Savaşı dönüşünde silahlarını 
çıkardı ve her savaştan sonra olduğu gibi yıkanmak (gus-
letmek) istedi. O sırada Cebrail(a.s.) geldi ve ona “Silahını 
çıkardın mı, vallahi biz melekler çıkarmadık.”dedi ve Beni 
Kurayza’ya sefer düzenlemesini istedi. 

 Cebrail (a.s.) bir melekti, hem de meleklerin en büyü-
ğüydü. Melekler, kendi başlarına bir iş yapamazlar, onlar 
ancak Rabbimizin emirlerini yerine getirirler. O hâlde Beni 
Kurayza üzerine yürümek ilahi bir emirdi. Peygamberimiz, 
ilahi bir emri asla geciktirmezdi. Derhal sefer ilan etti. Emir 
kesindi:

— Kimse ikindi namazını sakın başka yerde kılmasın, 
ancak Beni Kurayza yurdunda kılsın! 

Müslümanlar, yatsı vaktine kadar toplanma işini ta-
mamladılar, sayıları 3000 civarındaydı. Beni Kurayza Ya-
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hudileri ise 900 civarındaydı.
İslam ordusunun üzerlerine geldiğini gören Yahudiler 

Müslümanlara hakaret ettiler ve teslim olmayacaklarını 
söylediler. 

Kuşatma 25 gün sürdü. Beni Kurayza, artık direnemi-
yordu. Sonunda kayıtsız şartsız teslim oldular ve Medineli 
Müslümanlardan Evs kabilesinin lideri Sa’d b. Muaz(ra)’ın 
haklarında karar vermesini istediler. 

Sa’d(ra), hastaydı, Hendek Savaşı’nda kolundan yara-
lanmıştı, tedavi görüyordu. Ama haberi alınca kuşatma 
alanına geldi. Ve 

—Kur’an’a göre mi yoksa kendi kanunlarına göre mi 
karar vermemi istiyorlar, dedi.

Yahudiler, kararın kendi kanunlarına göre verilmesini 
istediler. Onların kanunlarında vatana ihanetin cezası 
ölümdü. Sa’d(ra), eli silah tutan bütün erkeklerinin öldü-
rülmesine, kadın ve çocuklarının esir edilmesine ve malla-
rına el konulmasına karar verdi.

Peygamberimiz, ona “Ey Sa’d Allah’ın rızasına uygun 
hükmettin.” dedi ve onların hakkındaki karar uygulandı. 

Rabbimiz, Beni Kurayza Gazvesi zaferini yüce 
Kur’an’da bize şu şekilde bildirmektedir:

“Allah, Ehl-i Kitap’tan müşrikleri destekleyen (Beni Ku-
rayza Yahudi)’lerini kalelerden indirmiş, kalplerine korku 
salmıştı. Onların kimini öldürüyor, kimini esir alıyordunuz, 
yerlerini, yurtlarını mallarını ve henüz ayağınızı bile bas-
madığınız toprakları Allah size miras olarak verdi. Allah her 
şeye kadirdir. (el-Ahzab Suresi 26–27)”

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed

Öğrendiklerimizi tekrarlayalım mı?
Müşriklerin on bin kişilik ordusuna karşı yapılan Hen-

dek savunması Rabbimizin yardımıyla başarıya ulaştı ve 
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müşrikler umutsuzluk içinde dağıldı. Müşriklerle ittifak ya-
pan Beni Kurayza Yahudilerine karşı bir gazve yapıldı. 
Böylece Medine, Yahudi grubundan da temizlendi.

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed

Uygulama 1
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yeri uygun bir şekil-

de doldurunuz.

1- Bir taraftan diğer tarafa geçişi engelleyen derin çukura 
------------- denir.

2- Medine’nin etrafına hendek kazılması -------------------- 
tarafından önerilmiştir.

3- Hendek Savaşı’na birden çok kâfir grubu katıldığı için 
---------------- Savaşı da denmiştir.

4- -----------------, Medine’de Müslümanlara ihanet eden 
üçüncü Yahudi kabilesi oldu.

5- --------------- adlı yeni Müslüman olmuş sahabe 
Medine’yi kuşatan kafirlerin arasına fitne soktu.

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

rak cevaplayınız.

1- Medine’den çıkarılan Beni Nadir Yahudileri Mekke 
müşriklerini Medine’ye saldırmaları konusunda kışkırt-
mışlar mıdır? (        )
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2- Peygamberimiz, Medine’nin nasıl savunulacağına saha-
beleriyle istişare ederek mi karar vermiştir? (        )

3- Hendek Savaşı’nda müşriklerden öldürülen olmuş 
mudur? (        )

4- Peygamberimiz, hendeğin kazılması çalışmasına bizzat 
katılmış mıdır? (        )

5- Müslümanların hafif bir uykuya dalmaları ve yerlere ıs-
latan bir yağmurun yağması Hendek günlerinde tanıklık 
edilen ilahi yardımlardan mıdır? (        )

Uygulama 3
1. Aşağıdakilerden hangisi Hendek günlerinde yaşanan 

olaylardan değildir?
 A) Bazı namazların kazaya bırakılması
 B) Müslümanların açlık sorunu yaşaması
 C) Peygamberimizin taşı kırma mucizesi
 D) Okçuların yerlerini terk etmeleri

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi Hendek Savaşı’nı anlat-
mamaktadır?

 A) Medine Yahudileri, müşriklerle işbirliği yaptılar.
 B) Peygamberimiz, sahabelerine İran’ın ve Bizans’ın bir 

gün fethedileceği müjdesini verdi.
 C) Müşrik ordusu Peygamberimizin şehid olduğu habe-

rini yaydı.
 D) Fırtına müşrik ordusunun çadırlarını söküp uçurdu, 

müşrikler korkup kuşatmayı bırakıp kaçtı.

3. “Mevsim kış, hava soğuktu. Esen rüzgâr, hendekte çalı-
şanların ellerini, ayakların adeta donduruyordu. 
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Medine’de kıtlık vardı. Müslümanlar, üç gün bir şey ye-
meden aç yattılar.” Cümleleri savaşın aşağıdaki hangi 
yönünü anlatmaktadır?

 A) Nedenini B) Zorluklarını
 C) Neticesini D) Planlanmasını

4. Nuaym b. Mesud(ra) adlı sahabenin düşman ordularını 
birbirine düşürmesi aşağıdakilerden hangisi ile anlatılır?

 A) Savaş zordur. B) Savaş felakettir.
 C) Savaş hiledir. D) Savaş intikamdır.

5.“Allah’ım, ey Kur’an’ı indiren ve hesabı tez gören Rab-
bim, şu Arap kabilelerini dağıt, topluluklarını boz, irade-
lerini sars!”duasında Peygamberimiz Arap kabileleri için 
aşağıdakilerden hangisini istememektedir?

 A) Yok olmalarını
 B) Savaş yapma kararlılıklarını yitirmelerini
 C) Müslümanlara karşı oluşturdukları birliğin bozulmasını
 D) Birbirlerinden ayrılıp Medine’yi kuşatmaya son ver-

melerini
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Bölüm 19
Araştırma 

İbadetimiz
1. “Barış” 

kavramının anla-
mını araştırıp 
barış günlerinde 
neyin yaşanma-
dığını araştırınız.

2. “Umre”nin 
ne olduğunu 
umre yapmış bir 
yakınınızdan öğ-
reniniz.

3. Sahabelerin 
Peygamberimize 
yönelik sevgisi 
hakkında araştır-
ma yapınız.
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4. Fetih süresini ilk ayetinin anlamını ve açıklamasını bir 
büyüğünüzle birlikte araştırınız.

5. Kâbe’yi tavaf etmenin insan üzerindeki etkisini Kâbe 
ziyaretinde bulunmuş bir yakınınızla konuşunuz.  

Hudeybiye Antlaşması
(Zilkade 6 H./628 Mart M.)
Güzel Çocuklar!
Savaş gibi barış da hayatın bir gerçeğidir, zamanı gelin-

ce barışmayı bilmeyen bir topluluk büyük zaferler elde 
edemez ve insanlığın geleceğinde söz sahibi olamaz.

Peygamberimizin Medine’ye gelişinin üzerinden altı yıl 
geçmişti. Bu süre içinde Müslümanlarla Mekke müşrikleri 
arasında Bedir, Uhud ve Hendek savaşları olmuştu. Hen-
dek Savaşı ve Beni Kurayza’nın başına gelenler Mekke 
müşriklerinin yanında Medine’nin etrafındaki kabileleri de 
korkutmuştu. Müslümanlar, artık bir yolunu bulup o kabi-
lelere ulaşmayı ve onlara İslamiyet’i anlatmayı istiyorlardı; 
fakat o kabileler Kureyş yanlısıydı. 

Öte yandan Müslümanlar, Mekke’yi özlemişlerdi, 
Kâbe’yi ziyaret etmek istiyorlardı. 

Peygamberimizin Rüyası
Hicretin altıncı yılında Peygamberimiz gördüğü bir rüya 

üzerine Kâbe’yi ziyaret kararını aldı, bu kararını sahabele-
rine müjdeledi. 

Müjde büyüktü; ancak zaman savaşın yasak olduğu ay-
lardı. O hâlde Müslümanlar Mekke’ye nasıl gireceklerdi? 

Peygamberimiz, sahabelerine amacının savaş olmadığı-
nı açıkladı ve onlardan yanlarına silah olarak sadece kılıç-
larını almalarını istedi. Kılıç, Araplar arasında yolcu silahıy-
dı. Kılıç taşımak, savaşa çıkmak anlamına gelmezdi, yolcu 
için doğal karşılanırdı. 
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Peygamberimiz, Müslümanların bir günü bile yöneti-
cisiz geçirmelerine razı olmazdı. Medine’den her ayrıldı-
ğında Müslümanların başına mutlaka bir yönetici bırakır-
dı. Bu sefer Abdullah b. Mektum(ra)’u yönetici olarak 
bıraktı ve Mekke yolunu tuttu. Yanında hanımı Ümmü 
Seleme ve sahabeleri vardı. Hac günlerinden önce yola 
çıkılmıştı.

Bütün sahabeler heyecanlıydı; ama muhacirler daha 
heyecanlıydı. Çünkü onlar, ayrılmak zorunda bırakıldıkları 
Mekke’ye gidiyorlardı. Mekke’ye girmek kendilerine orada 
her tür zulmü yapan müşrik akrabaları açısından büyük bir 
yenilgi, Müslümanlar açsından ise büyük bir zafer olurdu. 
Düşmanı yenmek, düşmana karşı zafer elde etmek elbette 
büyük bir zevkti. Müslümanlar bu zevki tatmak istiyorlardı. 

Güzel Çocuklar!
Müslümanlar, Mekke yakınlarına geldiklerinde ihrama 

girdiler. Aklınıza geldiğine inandığım soruyu hemen ben 
sorayım: İhram nedir?

Hacca gitmek henüz size nasip olmamış olabilir. Ama 
Hac görüntülerini izleyip görmüşsünüzdür. Erkek hacıların 
üzerinde bir kolu dışarıda bırakan, vücuda sarılı beyaz bir 
elbise vardır. İşte ona “ihram” denir. Onun en önemli 
özelliği kefen gibi dikişsiz olmasıdır. Müslümanlar Hac 
veya Umre ziyareti yaptıklarında o elbiseyi kendilerine sa-
rarlar. Böylece yüce Rabbimize, ben bugün ölmüş gibi 
Sen’in huzuruna geldim, Sana hesap vermeye hazırım, 
derler. O elbise aynı zamanda Hacda zenginle fakir arasın-
daki farkı ortadan kaldırır. Bütün insanların kendilerini 
aynı hissetmesini sağlar.

Müslümanlar ihramdaydı; ama günler Hac günleri de-
ğildi, o hâlde ne yapacaklardı, dersiniz.
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Güzel Çocuklar!
Kâbe, üç şekilde ziyaret edilir: Günlük ziyaretler, Hac 

ve Umre. Günlük ziyaret, Mekke’de bulunanların ibadet 
amacıyla Kâbe’yi ziyaret etmeleridir. Hac, bizim Kurban 
Bayramı dediğimiz bayramdan önceki günlerde olur. 
Umre’nin ise zamanı yoktur. Yılın her gününde, Hac yapı-
lır gibi yapılır. 

O hâlde şunu söyleyebiliriz: Peygamberimizin amacı 
Hac değil, umre idi. Bunun için umre niyeti getirerek ihra-
ma girmişti. Eğer mümkün olursa sahabeleri ile birlikte 
Mekke’ye girip Kâbe’yi ziyaret ederek umre yapacaktı. 

Mekkelilerin Tepkisi
Kâbe’yi ziyaret eden herkese yardımcı olacaklarını her 

zaman söyleyen Mekkeli müşrikler, Hz. Peygamber ve sa-
habelerinin Kâbe’yi ziyaret isteğinden memnun olmadılar 
ve onları Mekke’ye sokmama kararı aldılar. Halid b. Velid 
ve İkrime b. Ebu Cehil komutasındaki iki yüz kişilik bir bir-
liği Müslümanları gözetlemek üzere yola çıkardılar. 

Peygamberimizin amacı savaşmak değildi, bunun için 
yön değiştirip Hudeybiye Köyü’ne doğru ilerledi. 
Hudeybiye’ye vardığında  “Kavsa” adlı devesi çöktü. Sa-
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habeler, bu durumu devenin yorgunluğuna bağladılar. İşin 
hakikatini Peygamberimiz söyledi, bu durumun Allah tara-
fından böyle dilendiğini bildirdi. 

Güzel Çocuklar!
Rabbimiz Müslümanların o günlerde Mekkelilerle savaş-

masını istemiyordu ve buna engeller çıkarıyordu. 

Barış Görüşmeleri
Mekkeliler, Müslümanlara elçi olarak Büdeyl adında bir 

kabile reisini gönderdiler. Peygamberimiz, ona amacının 
savaşmak olmadığını şu sözlerle söyledi:

—Bir süre onlarla barış yapalım, benimle diğer kabileler 
arasındaki ilişkiye karışmasınlar. Ben üstün gelir de Arap-
lar Müslüman olursa Mekkeliler isterlerse Müslüman olur-
lar. Şayet Araplar bana üstün gelirse Kureyş savaşmadan 
istediğini elde etmiş olur. Bunu da kabul etmezlerse 
Allah’a yemin ederim ki Allah’ın yolunda ölünceye kadar 
onlarla savaşırım. Allah da yardım eder, dinini üstün kılar.

Büdeyl, bu durumu Mekkelilere iletti. Mekkeliler de sa-
vaş için hazırlıklı değildi, savaşmak istemiyorlardı ama 
Peygamberimizle anlaşmaya da hazır değildiler. Kendi ara-
larında konuşup Urve adında bir kabile reisini Peygambe-
rimize elçi olarak gönderdiler.  Peygamberimiz, amacını 
ona da anlattı. Urve, dönüşte Mekkelilere şu bilgileri verdi:

—Benim birçok devlet başkanını ziyaret ettiğimi biliyor-
sunuz. Rum Kayseri, İran Kisrası, Habeş Necaşi’sinin hu-
zurunda elçi olarak bulundum. Yemin ederim ki Müslü-
manların Muhammed’e gösterdikleri saygı, sevgi ve bağlı-
lığı onların hiçbirinin sarayında görmedim. Müslümanlar, 
onun sözlerini dikkatle dinliyorlar. Bir şey sorunca alçak 
sesle cevap veriyorlar. İsteklerini derhal yerine getiriyorlar. 
Madem bize barış teklif ediyor, kabul edelim. 
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Ancak Mekkeliler, onu dinlemediler. Bir iki elçi daha 
gönderdiler. Yine bir sonuç alınmadı. Bunun üzerine Pey-
gamberimiz, Hz. Ömer(ra)’i Mekke’ye göndermeyi teklif 
etti. Hz. Ömer(ra), Mekkelilerle arasındaki düşmanlığı ha-
tırlattı ve orada kendisine sahip çıkacak bir akrabasının 
bulunmadığını belirterek mümkünse bu işin Mekke’de ak-
rabaları çok olan ve Mekke’nin lider Ebu Süfyan’ın amca-
sının oğlu olan Hz. Osman(ra)’a verilmesini teklif etti. Hz. 
Osman(ra) teklifi kabul etti ve Mekke’ye gitti.

Mekkeliler Hz. Osman(ra)’ı iyi karşıladı; ama ona Müs-
lümanların Mekke’ye girmelerine izin vermeyeceklerini 
söylediler. Biz, size izin verirsek herkes bizim sizden korktu-
ğumuzu ve size boyun eğdiğimizi iddia eder, dediler. İster-
sen git, tek başına Kâbe’yi ziyaret et, diye ona teklifte bu-
lundular. Hz. Osman(ra), bu teklifi hiç tereddüt etmeden 
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“Rasulullah, Kabe’yi ziyaret etmedikçe ben de ziyaret et-
mem.” diyerek reddetti.

Onun bu güzel sözü Mekkelilerin hoşuna gitmedi. Onun 
Müslümanların yanına dönmesine izin vermediler ve onu 
göz hapsine aldılar. 

Rıdvan Biatı
Hz. Osman(ra)’ın zamanında dönmemesi Müslümanla-

rın endişelendirdi. Bu arada onun öldürüldüğüne dair ha-
berler de yayıldı. 

Güzel Çocuklar!
Peygamberimiz, oraya savaş için gitmemişti. Yanında 

savaş silahı da yoktu. Ama elçi olarak gönderdiği bir arka-
daşını da düşmanın elinde bırakamazdı. 

Bir arkadaşı uğruna düşmanla savaşmaya hazırdı. Ama 
yanındaki Müslümanları oraya savaşmak için getirmemişti. 
Onları orada onların karar vermedikleri bir savaşa sürükle-
mek ona doğru görünmedi. Bunun için Müslümanları ken-
disine olan bağlılıklarını yenilemeye çağırdı ve onlardan 
biat aldı. 

Güzel Çocuklar!
Hatırladığınızı düşünüyorum. Akabe biatinde söz etmiş-

tik. Biat, birine uymak, ona bağlılık bildirmek demektir. Bu 
bağlılık o kişiye sözle bildirilir veya onun eli sıkılarak dile 
getirilir. 

Peygamberimiz, bir ağacın altında durdu ve sahabeler 
onun elini sıkarak ona biat etmeye başladılar. İlk biat eden 
Ebu Sinan adlı bir sahabeydi. 

Peygamberimiz, ona “Ne üzerine biat ediyorsun?” diye 
sordu. Ebu Sinan(ra), “Rasulullahın içindeki istek ne ise 
onun gerçekleşmesi için biat ediyorum.” dedi. Bu cevap 
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Peygamberimizi memnun etti. Bu duruma tanıklık eden 
sahabeler biz de Ebu Sinan(ra) gibi biat ediyoruz, dediler. 

Kadın sahabeler de ona biat etti. Ancak elini sıkarak 
değil, ona bağlılıklarını sözle bildirerek. Çünkü İslam’da bir 
erkeğin Kur’an-ı Kerim’de belirtilen yakınları dışında bir 
kadının tenine,  eline dokunması yasaktır. Yüce Rabbimiz 
kadınla erkek arasında bir sınır çizmiş. Bize düşen, o sınırı 
dikkate almaktır. 

Bir münafık dışında orada bulunan herkes biat edince 
Peygamberimiz, bir eliyle diğer elini tutarak Hz. Osman(ra) 
adına da biat aldı. O büyük sahabenin hâlâ sağ olduğunu 
ve kendisine bağlılığının devam ettiğini bu şekilde sahabe-
lerine bildirdi.  

Güzel Çocuklar!
Gerçek iman, Ebu Sinan(ra) ve diğer sahabelerin ima-

nıdır. Onlar, her koşulda Peygamberimizin izinde yürüme-
ye söz vermişlerdi. Ona senin gönlünden ne geçiyorsa onu 
yap, bizim aklımıza uysa da uymasa da biz ona uyarız; 
çünkü senin Allah’ın elçisi olduğunu biliyoruz, diyorlardı. 
Onlar, böyle davranarak kazandılar. Gelin biz de kazana-
lım, Allah’ın kitabını ve Peygamberimizin hadislerini oku-
yalım, İslam’ın emirlerini öğrenelim ve o emirlere uyalım. 
Tek kurtuluş yolu budur. Diğer yollar sadece kandırıcıdır. 

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed

Barış Sözleşmesinin Düzenlenmesi
Güzel Çocuklar!
Uzun görüşmelerden sonra Müslümanlarla Mekkeliler 

arasında bir antlaşma yapıldı. Müşriklerin temsilcisi,  Sü-
heyl b. Amr’dı. Süheyl zalim bir adamdı. Onun Ebu Cen-
del adlı oğlu Müslüman olmuştu. Ancak Suheyl, onu zin-
cirlere bağlamış, Mekke’de tutuyor ve Medine’deki Müslü-
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manlara katılmasına engel oluyordu.
Süheyl, anlaşma sırasında Müslümanlara birçok engel 

çıkardı. Ancak Peygamberimiz, anlaşma yapmakta karar-
lıydı. Onun birçok isteğini, bazı Müslümanların itirazına 
rağmen kabul etti. 

Sözleşme Maddeleri
Güzel Çocuklar!
İki tarafın bir konu üzerinde ortak bir karar varmasına 

“sözleşme” veya “antlaşma”, bu tür yazılı belgelere ise 
“sözleşme metni” veya “antlaşma metni” deriz. Örneğin 
biz bir kurumdan herhangi bir hizmet satın aldığımızda o 
kurumla bir metin imzalarız, işte o metne sözleşme metni 
denir. Hatırlayacağınız gibi daha önce Medine Yahudileri 
ile bir sözleşme yapılmıştı. Peygamberimiz bu sefer müşrik-
lerle bir antlaşma yapıyordu.  

Hudeybiye’de onlarla özetle şu maddeler üzerinde an-
laşmaya varıldı:

1. Müslümanlar, Kâbe’yi ancak gelecek yıl ziyaret ede-
bilecekler.

2. Müslümanlar, bu ziyaret sırasında Mekke’de üç gün 
kalacaklar ve yanlarında silah olarak sadece kılıç bulunacak.

3.Müslümanların Mekke’de olduğu günlerde Mekke 
müşrikleri şehrin dışına çıkacak.

4. Mekkelilerden biri Müslüman olur da Medine’ye sığı-
nırsa Müslümanlar onu Mekkelilere teslim edecek. Ama bir 
Müslüman dininden döner de Mekkelilere sığınırsa Mekke-
liler onu Müslümanlara teslim etmeyecek.

5. Kabileler, iki taraftan biriyle anlaşma yapmakta ser-
besttir.

6. Bu anlaşma, on yıl geçerli olacak. Bu süre içinde iki 
taraf arasında bir hak ihlali veya savaş olmayacaktır. 
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Güzel Çocuklar!
Sizce bu adil bir anlaşma mıdır? Özellikle dördünce 

madde ağır değil mi sizce? Siz olsanız, Müslüman olup size 
sığınan bir kardeşinizi düşmanlarınıza teslim eder misiniz? 
Hayır elbette! İşte sahabeler de böyle düşünüyordu? Ama 
Allah ve Resulü her şeyi bizden daha iyi bilir. Allah’a ve 
O’nun yüce elçisine güvenen zarar etmez. Bizim iyi dediği-
miz birçok şey bizim için kötü, kötü dediğimiz birçok şey 
bizim için iyidir. Şimdi sahabelerin ilk tepkisine bakalım. 
Onların bu ilk tepkilerinde haklı olup olmadığını ise zama-
nı gelince görelim. Acaba tarih Peygamberimizin mi yoksa 
iyi niyetle anlaşmaya karşı çıkan değerli sahabelerinin mi 
haklı çıktığını yazacak?

Daha antlaşma yeni yazılmışken Süheyl’in oğlu Ebu 
Cendel(ra), zincirleriyle Peygamberimizin karşısına çıktı. 
Peygamberimizin yanında onun babası Süheyl de vardı. 
Peygamberimiz, Ebu Cendel(ra)’in anlaşma dışında tutul-
masını istediyse de babası kabul etmedi. Müslümanlar, 
sözlerine sadık insanlardı. Ebu Cendel(ra)’i babasına tes-
lim ettiler. Ebu Cendel(ra), zincirlerinden kurtulmak için 
geldiği yerden zincirleriyle döndü. Yakındı, bana tekrar 
işkence edilmesini mi istiyorsunuz, ben Müslümanken beni 
ne diye müşriklere teslim ediyorsunuz, dedi. Ama Peygam-
berimiz, bir şey yapamadı, ona sadece 

“-Ey Ebu Cendel, biraz sabret, pek yakında Yüce Rab-
bim sana ve senin gibilere kurtuluş yolunu açacaktır.” 
dedi. 

Güzel Çocuklar!
Bu, hem bir emir hem bir müjde hem bir sözdü. 
Emir, onun sabretmesiydi. 
Müjde, Yüce Allah’ın ona ve onun gibilere bir kurtuluş 

yolu açacağıydı.
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Söz, diğer bir deyişle vaad de bu müjdeydi. Çünkü 
Peygamberimiz, aynı zamanda bir devlet başkanıydı. Bir 
devlet başkanının müjdesi aynı zamanda bir vaaddır.

Bir Peygamber, asla öylesine konuşmaz, o hâlde bu 
aynı zamanda bir güvenceydi. Ebu Cendel(ra), itiraz etti; 
ama madem Müslümanlar beni istemiyor, ben de onları 
istemiyorum deyip de dininden dönmedi, çünkü İslam’ın 
hak din olduğundan emindi. Bu hak din üzerinde durma-
ya ve bu hak din uğruna çalışmaya devam etti. Nasıl bir 
çalışma yaptığını inşaallah yakında öğreneceğiz.

Ebu Cendel(ra)’in durumu ve Kâbe’ye çok yaklaşmış-
ken onu ziyaret etmeden dönmek sahabeleri üzdü. Özellik-
le Hz. Ömer(ra) bu üzüntüsünü yüksek sesle dile getirdi. 
Ama yüce Peygamberimiz, onu sakinleştirdi ve ona 
Kâbe’yi ziyaret sözünün mutlaka gerçekleşeceğini bildirdi. 

Ardından bütün sahabelere getirdikleri kurbanları kes-
melerini ve tıraş olup ihramdan çıkmaların istedi. Sahabe-
ler, ihrama Kâbe’yi ziyaret için girmişlerdi. Bu ziyaret ger-
çekleşmeden ihramdan çıkmak zorlarına gitti. Ağır davran-
dılar. Peygamberimiz üzüldü. Üzüntüsünü hanımı Ümmü 
Seleme(ra)’yle paylaştı. Ümmü Seleme(ra), ona

—Ya Rasulallah, onlar üzüntülerinden ilgisiz görünüyor-
lar. Siz kimseyle konuşmadan kurbanınızı kesin, tıraş olun. 
Onlar, size uyacaklardır, dedi

Peygamberimiz, onun bu sözüne uygun olarak kurbanı-
nı kesip tıraş oldu. Onu gören sahabeler de hiçbir şey de-
meden birbirleriyle yarışırcasına kurbanlarını kestiler ve 
tıraş oldular.

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed

Fetih Müjdesi
Güzel Çocuklar!
Daha önce belirttiğimiz gibi Müslümanlar Hudeybiye 
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Antlaşması’nı kendileri için büyük bir yenilgi olarak görü-
yorlardı. Sahabeler, Medine yolunda sıkıntılıydılar. Kâbe’yi 
ziyaret için çıktıkları yolculuktan boş dönmek onların zoru-
na gidiyordu. Onların teselliye ihtiyacı vardı. İşte bu sırada 
Rabbimiz onların imdadına yetişti ve Hz. Peygamber 
(s.a.s.)’e Fetih Süresi’ni indirdi. Sürede Hz. Allah, Pey-
gamberimize seslenerek “Biz, sana büyük bir fetih (zafer)
verdik.” diyordu.

Müslümanların yenilgi olarak gördükleri bir olayı yüce 
Allah büyük bir zafer olarak değerlendiriyordu. Daha önce 
de Peygamberimiz, Hz. Ebu Cendel(ra)’e bir müjde ver-
mişti. Artık, Müslümanlara düşen yalnız sabretmekti. O za-
fer anına kadar, o büyük yol görünceye kadar beklemekti. 

Allah ve Resulü elbette doğru söylüyordu. Bir zaferin 
elde edileceği, bir fethin yapılacağı kesindi, ama nasıl?

Güzel Çocuklar!
Fetih, bir yeri ele geçirmek demektir. Müslümanların bir 

yeri ele geçirip o yerin yönetimini elde etmesine ve orayı 
küfür yurdu olmaktan çıkarıp İslam yurdu haline getirmesi-
ne fetih denir. Fetih Süresi’nde de bir fetihten söz ediliyor-
du. Bir fetih gerçekleşecekti. Acaba hangi şehir fethedile-
cekti? Acaba o fetih ne zaman gerçekleşecekti? Sabredip 
görelim!

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed

Ebu Cendel(ra)’e Müjdelenen Yol Açıldı
Güzel Çocuklar!
Mekkelilerle aralarında anlaşma bulunan Sakif 

Kabilesi’nden Ebu Basir(ra) adında bir sahabe, işkenceler-
den kaçıp Medine’ye sığındı. Mekkeliler gelip onu istediler. 
Peygamberimiz, yaptığı antlaşmalara daima bağlı kalırdı, 
Ebu Basir(ra)’e,
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- Ey Ebu Basir, biliyorsun ki biz Kureyş’le bir sözleşme 
yaptık, ahdimizi bozamayız. Biraz sabret, Rabbim yakında bir 
kurtuluş yolu açacaktır, diyerek onu Mekkelilere teslim etti. 

Bir sahabesini düşmana teslim etmek zordu. Ama Pey-
gamberimiz, kendi sözüne bağlı kalmalıydı. Doğruluktan 
ayrılmamak daima hayırlı bir yoldur. Bakalım, bu hayırlı 
yol kendisini nasıl gösterecek.

Ebu Basir(ra), Mekke’ye, ölüme götürüldüğünü biliyor-
du. Ne yapalım, bizim başımıza gelecek olan da buymuş, 
demedi. Düşmanın elinden kurtulması gerekiyordu. Yol 
boyunca bunu düşündü. Bir yemek molasında, kendisini 
götüren adamlardan biriyle samimiyet kurduktan sonra 
ona “Kılıcın ne kadar da güzelmiş, bakabilir miyim?”dedi. 
Adamın elindeki kılıcı alıp onun üzerine atıldı. Adamı öl-
dürdü. Arkadaşının öldürülmesinden korkan diğer adam 
da kaçtı.

Ebu Basir, öldürdüğü adamın atına binip Medine’ye 
geldi. Peygamberimizin karşısına çıktı ve ona:

- Ey Allah’ın Rasulü, siz sözünüzü yerine getirdiniz. Beni 
onlara teslim ettiniz. Fakat Allah beni kurtardı, dedi.

Peygamberimiz, onu övdü, ancak onun antlaşma gereği 
Medine’de kalamayacağını söyledi. Ebu Basir(ra), 
Medine’den ayrıldı. Ama gidip düşmana da teslim olmadı. 
Düşmanın başına bela olacak bir yol buldu. Mekkeli müş-
rikleri pişman edecekti. Acaba nasıl?

Ebu Basir(ra), deniz kıyısında Mekke-Şam yolu üzerinde 
“İys” denen bir yere yerleşti. Mekke- Şam yolu Mekkeli 
müşrikler için çok önemliydi. Ticaretlerinin önemli bir kıs-
mını o yolda yapıyorlardı. Ama artık yapmakta güçlük çe-
keceklerdi. Çünkü Ebu Basir(ra), onlara saldırıyor ve onla-
rı güç durumda bırakıyordu. 

Kısa bir sürede Ebu Basir(ra)’in yeri, Ebu Cendel(ra)’e 
vad edilen yol oldu. Ebu Cendel(ra) ve işkence gören nice 
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sahabe işkence edildikleri yerlerden kaçıp Ebu Basir’in ya-
nına gittiler ve Mekke- Şam yolunu işlemez hale getirdiler.

Her yerde Ebu Basir(ra) ve arkadaşları konuşuluyordu. 
Mekkeliler pişmandı. Bir yolunu bulup onu ve onun ken-
dilerine bir yol bulduğu Ebu Cendel(ra) gibi sahabeleri 
oradan uzaklaştırmak zorundaydılar. Onlarla savaşamaz-
lardı; çünkü bu cesur sahabe grubu kendilerine vur-kaç 
yöntemi denen günümüzde gerilla savaşı denen bir savaş 
yöntemini seçmişlerdi. İşleri olmadığında saklanıyor, 
Mekke’nin kervanları gelince ortaya çıkıp kervanın yolunu 
kesiyorlardı.

Mekkeliler, onlara daha fazla dayanamayıp Medine’ye 
gittiler ve Peygamberimize başvurup o kahraman sahabe-
lerin kendilerine iade edilmesini zorunlu kılan antlaşma 
maddesinin kaldırılmasını istediler. Peygamberimiz, bu du-
rumu sevinçle karşıladı ve antlaşmanın o maddesini kaldır-
mayı kabul etti. 

Peygamberimiz, durumu Ebu Basir(ra)’e haber verdi. 
Ancak o zeki ve cesur sahabe ölüm döşeğindeydi, haberi 
aldıktan az sonra vefat etti. Adını tarihe yazdırıp Rabbinin 
huzuruna çıktı. İnna lillah ve inna ileyhi raciun.

Allah, Ebu Basir(ra)’e ve onun yolunda olan herkese 
rahmet eylesin! Onların cesaretini bütün Müslümanların 
cesareti haline getirsin! Âmin!

Müslümanlar, asla başıboş kalamazlar. Ebu Basir(ra)’in 
vefatından sonra onun görevini Ebu Cendel(ra) devraldı. 
Ebu Cendel(ra), arkadaşlarını topladı ve Peygamberimizin 
emri üzerine Medine’ye götürdü. Ellerinde ve ayaklarında 
zincirlerle değil, düşmanını dize getirmiş, onlara karşı zafer 
kazanmış olarak…

Allah onlardan razı olsun! 
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed
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Öğrendiklerimizi tekrarlayalım mı?
Peygamberimiz, Hicret’in altıncı yılında sahabelerle 

birlikte Kâbe’yi ziyaret etmek istedi. Ancak müşrikler 
buna engel oldular. Yapılan görüşmeler sonucunda Müs-
lümanlarla müşrikler arasında Hudeybiye Antlaşması im-
zalandı. Antlaşma, müşriklerin lehine görünüyordu. Ama 
Müslümanları zafere ulaştırmak isteyen Rabbimiz, her 
şeyi İslam’ın zaferi doğrultusunda geliştirdi. O’na şükürler 
olsun!

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed

Uygulama 1
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun bir şe-

kilde doldurunuz.

1- Peygamberimiz ve sahabeleri Hicret’in altıncı yılında   
------------------------------------- üzere Mekke’ye doğru 
yola çıktılar. 

2- Peygamberimiz, elçi olarak Mekke’ye .......................... 
Efendimizi gönderdi.

3- Müslümanların kendilerine emir(başkan) olarak seçtikle-
ri kişiye ilk kez bağlılıklarını bildirmesine ---------- denir.

4- Hudeybiye Antlaşması’ndan sonra inen ----------------- 
süresi Mekke’nin fethedileceğini müjdelemiştir.

5- Hudeybiye görüşmeleri sırasında müşriklerin temsilcisi 
Süheyl, oğlu ------------------------‘in kendisine teslim edil-
mesini istedi.
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Uygulama 2
Aşağıdaki soruları karşılarına “Evet” veya “Hayır” yaza-

rak cevaplayınız.

1- Hudeybiye Antlaşması, Müslümanlar ile Yahudiler ara-
sında mı yapılmıştır? (        )

2- Sahabeler, Hudeybiye’nin kimi maddelerinin Müslü-
manların aleyhine olduğunu söyleyip antlaşmaya itiraz 
mı etmişlerdir? (        )

3- Peygamberimiz ve sahabeleri antlaşmadan hemen son-
ra mı Kâbe’yi ziyaret etmişlerdir? (        )

4- Hudeybiye’de Sahabelerin en çok itiraz ettikleri “Her iki 
taraf da diğer Arap kabilelerinden istedikleri ile ittifak 
yapabileceklerdir.” maddesi miydi? (        )

5- Hudeybiye Antlaşması, Müslümanlarla Mekke müşrikleri 
arasında imzalanmış ilk ve son antlaşma mıdır?  (        )

Uygulama 3
1- Hicretin altıncı yılında Peygamberimizin bir rüyasından 

sonra sahabeleriyle birlikte Mekke’ye doğru yola çıkma-
sının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Kâbe’yi ziyaret etme isteği
 B) Kâbe’nin putlardan temizlenmesi
 C) Mekke müşriklerinin küçük düşürülmesi
 D) Çevredeki kabilelere İslam’ın anlatılması

2- Ebu Cendel(ra)’in babasına verilmesi aşağıdaki madde-
lerden hangisine dayandırılmıştır?
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 A) Müslümanlarla Mekkeliler on yıl boyunca birbirleriyle 
savaşmayacaklar.

 B) Müslümanlar, Mekke’ye ancak kılıçları kınlarında ol-
duğu hâlde yolcu silahıyla girecekler. 

 C) Müslümanlar Mekke’de ancak üç gün kalabilecekler. 
 D) Mekkelilerden biri Müslüman olur da Medine’ye sığı-

nırsa Müslümanlar onu Mekkelilere teslim edecekler.

3. Peygamberimiz, Hudeybiye Antlaşması gereği sahabele-
rinden ----------------------ve -------------------‘i Mekke müş-
riklerine teslim etmiştir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisinde 
verilenler getirilmelidir?

 A) Hz. Osman, Ebu Cendel
 B) Ebu Cendel, Ebu Basir
 C) Hz. Ömer, Hz. Osman
 D) Hz. Ömer, Ebu Basir

4. Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Antlaşması’nın sahabeler 
tarafından tepkiyle karşılanmasının nedenlerinden biridir?

 A) Çevre kabilelerle ittifak etmenin serbest bırakılması
 B)Müslümanların Mekke’ye silahsız girmesine zorlanması
 C)Müttefiklerin de anlaşmaya uymak zorunda bırakılması
 D) Kâbe’yi ziyaretin bir sonraki yıla bırakılması

5. Ebu Basir’in Mekkelilere boyun eğmeyip onlara karşı 
mücadeleye devam etmesi, Peygamberimizi…

Bu cümle, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangi-
siyle tamamlanır?

 A) memnun etmiştir.
 B) güç durumda bırakmıştır.
 C) üzmüştür.
 D) yeni çözüm yollarına yöneltmiştir.
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Bölüm 20
Araştırma İbadetimiz

1- “Elçi” kelimesinin anlamına sözlükten bakınız. Devlet 
başkanlarının hangi amaçlarla başka ülkelere elçi gön-
derdiklerini araştırınız.

2- İnsanlık için neden tek kurtuluş yolunun İslam olduğu 
konusunda kendi aranızda tartışınız.
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3- Yahudiler “Hayber, Hayber Ey Yahudi! Muhammedin 
askerleri geri dönecek!” sözünden çok rahatsız oluyor-
lar. Bunun nedenini araştırınız.

4- Abdullah b. Revaha(ra) hakkında araştırma yapınız. 
5- Ehl-i kitap kavramının anlamını büyüklerinize sorunuz. 

Elçiler Yılı (Hicretin 7.yılı-628-629M)
Güzel Çocuklar!
Peygamberimiz, sadece bir topluluğa veya sadece bir 

millete değil, bütün insanlığa gönderilmiştir. 
Onun sesinin; dini, ırkı, rengi ne olursa olsun bütün in-

sanlara ulaşması gerekirdi. O günlerde bugünkü gibi gaze-
te, radyo, televizyon yoktu. Araba, tren veya uçak üretil-
miş değildi. Bir şehirden diğerine gitmek onlarca günü, bir 
ülkeden başka bir ülkeye gidiş ayları alabiliyordu. Pey-
gamberimizin bütün dünyayı dolaşması mümkün değildi. 
Hudeybiye barışına kadar başkalarına elçi de gönderemez-
di. Çünkü Medine’nin etrafı Mekkelilerle işbirliği yapan 
düşmanlarla doluydu.

Müslümanların başlangıçta kendileri için yenilgi olarak 
gördükleri Hudeybiye Antlaşması, bir zafere dönüştü, Müs-
lümanların yolunu açtı. Müslümanlar, artık güven içinde 
her yere ulaşabilirlerdi. Peygamberimiz, insanları İslam’ın 
nuruyla aydınlatmak istiyordu. O, bir tek insanı cehen-
nemden kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapmaya 
hazırdı. Böyle bir fırsatı iyi değerlendirdi. Kendisiyle insan-
lar arasındaki yol engelini, uzaklığı mektuplarla aşmaya 
çalıştı. Dünyanın bilinen devlet başkanlarına İslam’a çağrı 
mektupları gönderdi. 

O mektuplardan Bizans Kralı Hrakliyus’a gönderilenin-
de Peygamberimiz şöyle buyuruyordu:

“Bismillahi’r-rahmani’r-rahim… Allah’ın kulu ve Resulü 
Muhammed(s.a.s.)den, Rum’un büyüğü Hirakl’e.
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Hidayet yolunda yürüyenlere selam olsun!
Bundan sonra ben seni İslam’a ve onu yayma hizmeti-

ne davet ediyorum. 
Müslüman ol ki selamete eresin, Allah da sana ecrini iki 

kat versin! Eğer kabul etmezsen halkının vebali senin boy-
nunadır.”

“Ey ehl-i kitab! Bizimle sizin arasında ortak bir kelimeye 
gelin. Sadece Allah’a kulluk edelim. O’na kullukta hiçbir 
şeyi ortak yapmayalım. Allah’ı bırakıp bir kısmınız diğer bir 
kısmınızı Rab edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse “Şahid olun, 
biz Müslümanız deyin. (Al-i İmran 64)”

Şimdi sizinle bu mektupta anlatılanları anlamaya çalı-
şalım!

Peygamberimiz, söze Bismillah’la başlıyor, ardından 
kendisinin Allah’ın kulu ve elçisi olduğunu söylüyor. 
Böylece mektubunu alan kişiye ben seni kendime değil, 
Allah’a çağırıyorum, diyor. Sonra bu çağrıyı kabul ede-
cek olanlara müjde veriyor ve karşısındaki kişiye İslam’a 
uymaya çağırıyor. Ama ona İslam’a uyman yeterli değil, 
aynı zamanda İslam’ı yaymaya çalış, diyor. En son da 
ona sorumluluğunu hatırlatıyor. Sen, ülkenin başkanısın, 
sıradan biri gibi olamazsın, sen iman etmezsen halkının 
günahından da sorumlu olursun, diye belirtiyor. 

Bir de Peygamberimizin mektubunda yer verdiği ayet-i 
kerimede verilen mesajlar var:

Güzel Çocuklar!
Ehl-i kitab, kendilerine kitap gönderilenler demektir. 

Müslümanlar, bu sözü Hıristiyan ve Yahudiler için kullanır-
lar. Çünkü Hıristiyanlar İncil’e, Yahudiler Zebur ve 
Tevrat’a inandıklarını söylerler. Dolayısıyla onlar da 
Allah’a inanırlar. Bu bizimle onlar arasında ortak bir yön-
dür. Ancak onlar kutsal kitaplarını değiştirdiler ve o kitap-
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ların ilk örneklerindeki doğru özden ayrılıp putperestlere 
benzediler. Allah’a kayıtsız şartsız teslim olmak yerine bir-
birlerine, haham ve papazlara kul oldular. Ayet-i kerime 
onlara bundan vazgeçin ve hak çizgi olan İslam’a gelin, 
diyor.

Güzel Çocuklar!
Peygamberimiz, bizimle de yüz yüze görüşmedi. O hâl-

de Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimizin sün-
neti bize gelmiş bir mektup gibidir.

Şimdi Hırakliyus’a gönderilen mektubu bize gönderilmiş 
gibi kabul edip durumumuzu belirleyelim:

1. Bizim için tek kurtuluş yolu İslam’dır. 
2. Bizim Müslüman olmamız yetmez, bizim aynı zaman-
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da İslam’a hizmet etmemiz ve insanları İslam’a çağırmamız 
gerekir.

3. Bir gün büyür de emrimizin altına girenler olursa on-
lardan da sorumlu oluruz. Anne babamızın bizden sorumlu 
olduğu gibi. 

4. Birbirimize kul olmayacağız. İnsanların birbirlerine 
kul olmaları demek birbirlerinin emirlerini, isteklerini 
Allah’ın emir ve isteklerine uyuyor mu diye bakmadan ye-
rine getirmeleri demektir. Biz, sadece Allah’a kul olacağız,  
sadece O’na kayıtsız şartsız teslim olacağız. Kim bize uyun, 
bizim gibi davranın derse biz onlara “Siz, Allah’ın ve Resu-
lünün emirlerine uyarsanız biz size uyarız. Aksi hâlde asla 
sizin gibi olmayacağız.” diyeceğiz.  

Güzel Çocuklar!
Hrakliyus, Müslüman olmayı düşündü; ama yakınların-

dan korktu. Başkalarından korktuklarından dolayı Allah’ın 
emrini yerine getirmeyenlerin durumu iyi değildir. 

Peygamberimiz, ayrıca Habeşistan Kralı Necaşi’ye,  İran 
Kisrası’na, Mısır Meliki’ne, Yemame emirine ve Gassan 
emirine mektup gönderdi.  

 Habeşistan Kralı Necaşi Müslüman oldu. İran Kisrası 
mektubu yırttı. Mısır Meliki, Müslüman olmadı, ama Pey-
gamberimize hediyeler gönderdi. Yemame emiri, beni 
kendine veliaht yaparsan, yani sen hayattan ayrıldıktan 
sonra senin yerine ben geçersem sana uyarım, dedi. Gas-
san emiri de saygısızca karşılık verdi ve Medine’nin üzerine 
yürümek için Bizanslardan yardım istedi; ancak Bizanslar 
onun bu isteğini kabul etmedi.

İran Mucizesi
Güzel Çocuklar!
İran Kisrası Peygamberimizin mektubunu alınca ki-
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birlendi. Arapların bir kısmı onun hâkimiyeti altındaydı. 
Bu yüzden bütün Arapları kendi kölesi gibi görüyordu. 
Benim kölem durumunda olan biri nasıl oluyor da adı-
nı benimkimden önce yazıyor, dedi ve mektubu yırttı. 
Mektubu götüren elçi, üzülerek onun ülkesinden dön-
dü, durumu Peygamberimize anlattı. Peygamberimiz, 
Allah (c.c.) da onun mülk ve saltanatını parçalasın, 
diye beddua etti. Bundan sonra onun saltanatı devam 
eder miydi ki? Görelim Mevla’m neyler neylerse güzel 
eyler.

O zamanlar Yemen de kisranın toprakları arasındaydı. 
Bu ülkeyi onun adına Bazan adlı bir vali yönetiyordu. Kis-
ra derhal Yemen Valisi Bazan’a bir adam gönderdi. Ona 
Medine’ye adam gönder ve bu mektubu gönderen kişiyi 
yakalayıp bana getir, dedi.

Bazan, emre uydu ve Medine’ye iki adam gönderdi. 
Adamlar, Peygamberimizin huzuruna çıktılar ve kendile-
rine verilen emri bildirdiler. Peygamberimiz, onlara 
İran’da olanları bir bir haber verdi ve Yemen’de bu du-
rumu valilerine anlatmalarını, onun Müslüman olması 
durumunda Yemen’deki valiliğinin devam edeceğini 
söyledi. 

İran’da ne olmuştu, diyeceksiniz. İşte cevap: Kisranın 
oğlu onu öldürmüş ve onun yerine tahta geçmişti. İran ka-
rışıklıklar içindeydi.

Bazan’ın adamları durumu ona anlatınca Bazan 
İran’daki durumu araştırdı. Her şey adamlarının 
Rasulullah’tan duyduğu gibiydi. Bazan, Müslüman oldu, 
Peygamberimiz de söz verdiği gibi onu Yemen’e Müslü-
man vali olarak atadı. 

Rabbim, hidayete tabi olan herkesten razı olsun, bizi de 
hidayet üzerinde tutsun! Âmin!

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed
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Hayber’in Fethi
(Muharrem 7H-Mayıs 628M)
Güzel Çocuklar!
Hayber, Medine’nin kuzeydoğusunda Medine’ye 70 mil 

(112 km) uzaklıkta, bir Yahudi kalesi ve şehriydi. Etrafı 
hurmalıklarla çevriliydi. Arazileri verimliydi. Yahudiler, 
orada zenginlik ve huzur içinde yaşıyorlardı. Beni Nadir 
Yahudilerinin bir kısmı da orada yaşıyordu. Beni  Nadir 
Yahudilerini hatırlıyorsunuz değil mi? Ne yapmıştı onlar? 
Antlaşmalarına sadık kalmamış ve Peygamberimize suikast 
düzenlemiş ve Medine’den çıkarılmışlardı. Sonra yine yer-
lerinde durmamış, müşrikleri Hendek Savaşı için kışkırt-
mışlardır.

Hayber Yahudileri İslam’a karşı düşmanca bir tavır için-
deydiler. Hendek Savaşı’nda olduğu gibi müşrikleri kışkır-
tıyor ve Medine’ye ani bir baskın düzenlemenin hazırlığını 
yapıyorlardı.

Medine’nin çevresindeki müşrik Araplar Yahudilerle 
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birlikte hareket 
etmeyi kabul 
edince Yahudiler 
iyice galeyana gel-
di. Peygamberi-
miz, onlara barış 
teklif etti; ama ka-
bul etmediler. Bu-
nun yerine 
Medine’ye yapa-
cakları ani baskı-
nın son hazırlıkla-
rını yaptılar. 

Bunun üzerine 
Peygamberimiz, 
acil savaş emri 
verdi. Sahabeler, 
hemen hazırlık 
yaptılar ve Allah’ın 
yüce elçisiyle bir-
likte yola çıktılar. Orduda yirmi de kadın vardı. Kadınlar, 
savaşta mücahitlere su vermek, yemek hazırlamak ve yara-
lıları tedavi etmek gibi görevleri üstlenirlerdi. 

Peygamberimizin ordusu, Hayber yakınlarına geceleyin 
vardı. Ama Peygamberimiz, bir şehre geceleyin girmezdi. 
Geceyi kale yakınlarında geçirdi, kaleyi sabah namazından 
sonra kuşattı. 

Bağ ve bahçelerine yeni çıkan Yahudiler “Muhammed 
ve ordusu!” diyerek şaşkınlık içinde kalelerine kaçtılar. 
Medine’ye baskın düzenlemeye çalışırken baskına uğra-
mışlardı. Kalenin kapılarını kapattılar ve savaşmaya karar 
verdiler. Kalenin yedi kapısı vardı. Hepsi de sağlamdı. O 
kapıların asla açılmayacağını sanıyorlardı. Yanılıyorlardı; 
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çünkü karşılarında meleklerle desteklenen Peygamber 
Muhammed(S.A.S.)’in ordusu vardı. 

Peygamberimiz, “Allahü Ekber, yıkıldı Hayber” diyor-
du. Artık Hayber dayanamazdı. Mutlaka teslim olacaktı; 
ama kimin eliyle? 

Bugün, Müslümanların Hayber’den söz edince korkma-
larının, öfkelenmelerinin nedeni bu fetihtir. 

Hayber Mucizeleri
Yirmi gün süren kuşatmanın sonunda Hayber’in kaleleri 

birer birer ele geçirildi. Ama yedinci kale bir türlü ele geçi-
rilemiyordu. Peygamberimiz, sancağı sahabelerin büyükle-
rine bir bir verdi. Ama onlardan hiçbiri kaleyi ele geçire-
medi. Müslümanlar, zor durumdaydı. Kalenin Yahudi ko-
mutanı direniyordu.

Peygamberimiz, bir gün:
—Sancağı yarın Allah’ın ve Resulünün kendisini sevdiği 

birine vereceğim. Yüce Allah, fethi onunla gerçekleştire-
cek, dedi. 

Diğer gün bütün sahabeler, heyecan içinde sancağın 
kendilerine verilmesini istiyordu. Ama Peygamberimiz, Hz. 
Ali(ra)’nin çağrılmasını istedi. Hz. Ali(ra), gözlerinden ra-
hatsızdı, buna rağmen çağrıya uydu ve Peygamberimizin 
huzuruna çıktı. Peygamberimiz, dua edip onun gözlerine 
üfledi, gözleri derhal iyileşti. 

Peygamberimiz, ona sancağı verdi. Hz. Ali(ra),  Yahudi-
leri önce Müslüman olmaya çağırdı; ancak onlar bu çağrıyı 
reddedip savaşmayı tercih ettiler. 

İlkin Yahudilerin ünlü komutanı Merhab kaleden çıktı. 
Hz. Ali (ra) Yahudilerin çok güvendiği o adamı yere serdi 
ve öldürdü. Yahudiler, komutanlarının ölümünden sonra 
korktu ve teslim oldu, böylece fetih Hz. Ali(ra)’in sancak-
tarlığında tamamlanmış oldu.
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Az Çalıştı Çok Kazandı
Zenci bir köle Hayber’de çobanlık yapıyordu. Hayberli-

lerin silahlandıklarını görünce onlara ne yapmak istiyorsu-
nuz, diye sordu. Onlar da şu peygamber olduğunu iddia 
eden kişiyle çarpışacağız, dediler. 

Köle bir yolunu bulup davarıyla birlikte Peygamberimi-
zin yanına geldi. 

—Ey Muhammed! Sen, neler söylüyorsun, nelere davet 
ediyorsun?

diye sordu.
Peygamberimiz: 
—İslam’a, Allah(c.c.)’tan başka ilah bulunmadığına şa-

hadete, Allah(c.c.)’tan başkasına ibadet etmemeye ve be-
nim Allah’ın resulü olduğuma şahadete davet ediyorum, 
buyurdu.

Köle:
—Ben, böyle şehadet eder ve Allah’a iman edersem 

bana ne var? diye sordu.
Peygamberimiz:
—Sen bunları yapar, bu iman ve şehadet üzerine ölür-

sen sana Cennet var?
buyurdu. Bunun üzerine köle Müslüman oldu ve:
- Ya Nebiyallah, bu davarlar benim emanetimdir. Şimdi 

ben bunları ne yapayım? diye sordu. Peygamberimiz, on-
ları küçük taşlar atarak yönlendirip sahibine doğru gönder-
mesini istedi. Köle denileni yaptı. 

Savaşın bitiminde Müslümanlar az sayıda şehit vermiş-
lerdi. Onlardan biri de o köleydi. Peygamberimiz, onu 
Cennette gördüğünü sahabelerine bildirdi.

Güzel Çocuklar!
İşte imanın karşılığı budur. Kişi samimi olarak iman 
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ederse Rabbimiz, ona karşılığını verir. Bu arada bu haber-
de dikkatinizi bir başka nokta çekmiştir: emanet.

Peygamberimiz, köleden koyunlarını alıp gelmesini iste-
miyor, onları sahibine göndermesini istiyor. Üstelik o ko-
yunlar düşmanlarındır.

Biz de emanet konusunda onun kadar titiz olacağız in-
şaallah. Bu arada Peygamberimizin Mekke’den ayrılırken 
emanetleri müşriklere iadesini hatırladınız değil mi? O za-
manlar, kendi şehrinden hicret ediyordu, bu olay sırasında 
ise bir devlet başkanıydı. Konumunun değişmesi onu de-
ğiştirmemiş, olumsuz etkilememişti. 

Rabbimizin bizi onun yolu üzerinde güzel ahlak ve iyilik 
üzerinde olan kullarından eylemesi dileğiyle bir salâvat ge-
tirelim:

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed

Peygamberimizin Cübbesine
Sardığı Adam
Bir adam, Peygamberimizin yanına gelip Müslüman 

oldu. Hayber’de Yahudilerden alınan mallar paylaştırılınca 
Peygamberimiz, o adama da hissesini verdi. 

Adam, ben bunun için Müslüman olmadım, dedi ve ga-
nimetleri almayı reddetti. Sonra ben okla vurulayım da 
Cennete gireyim diye iman ettim ve sana uydum, dedi. 

Peygamberimiz:
- Eğer doğru söylersen Allah da seni doğrular, dedi.
Adam, savaş sırasında şehid oldu, Peygamberimiz, onu 

kendi cübbesine sarıp cenaze namazını kıldırdı ve
— Allah’ım senin yolunda hicret ederek gitti ve şehid olarak 

öldürüldü. Ben, ona böyle olduğuna şehadet ediyorum, dedi.
Sizce de adam doğru yapmadı mı?
Dünya değil, ahiret; mal değil, Cennet!
Allah ondan razı olsun! 
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Hayber Arazisi 
Savaşın sonunda Hayber arazisi, Müslümanların eli-

ne geçti. Ancak Yahudiler, o topraklarda yarıcı olarak 
çalışmak istediler. Peygamberimiz, onların isteklerini ka-
bul etti. Hasat zamanı Abdullah b. Ravaha’yı onlara 
gönderdi.

Abdullah(ra), ürünlerin yarısını onlara verdi, yarısını 
Medine’ye getirdi. Bu işi o kadar adaletle yaptı ki Yahu-
diler bile onu takdir ettiler. Buna rağmen Yahudiler, ara-
zileri eskisi kadar iyi işlemiyorlardı. Hz. Ömer(ra), onları 
kendi halifeliği zamanında Arabistan yarımadasının dışına 
çıkardı.

Peygamberimizi Zehirleme Teşebbüsü
Peygamberimiz, Hayber’in fethinden sonra birkaç gün 

orada kaldı. Bu süre içinde, Yahudilere olabildiğince iyi 
davrandı. Ama Yahudiler hain bir topluluktur. Hani hatır-
larsanız, Peygamberimiz her seferinde onlara iyi davran-
mıştı; ama onlar her seferinde ihanet etmişlerdi. 

O ihanetleri bir bir hatırlayalım mı?
1. Beni Kaynuka Yahudileri ihanet edip Müslüman bir 

kadının başörtüsüne el attılar.
2.Beni Nadir Yahudileri ihanet edip Peygamberimizi 

büyük bir taşla şehid etmeye çalıştılar. 
3. Beni Kaynuka Yahudileri ihanet edip Hendek 

Savaşı’nda Mekke müşriklerini desteklediler.
Şimdi onların bir ihanetlerini daha öğreneceğiz:
Yahudilerin önde gelenlerinden Zeynep binti Haris adlı 

kadın bir ziyafet hazırladı. Peygamberimizi de yemeğe da-
vet etti. Fakat sofraya konulan koyun eti zehirliydi. Pey-
gamberimiz, onların hilesini daha ilk lokmada anladı. Ağ-
zındaki lokmayı çıkardı. Sahabelerine de yemeği yememe-
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lerini emretti. Ancak sahabelerden Bişr b. Bera(ra), etten 
biraz yemişti. 

Peygamberimiz, Yahudileri çağırttı ve onlara bunu ne-
den yaptıklarını sordu. Yahudiler, 

—Eğer yalancı isen, senden kurtuluruz, şayet hak Pey-
gamber isen sana zarar vermez, diye düşündük, dediler.

Güzel Çocuklar!
Bu cevabı veren adamların ihanetlerinin anlaşılması 

üzerine Müslüman olmaları gerekirdi. Ama onların içinde 
büyük bir kin ve gurur vardı. Kinleri ve gururları, doğru 
davranmalarını engelledi.

Peygamberimiz, onların ardından kadını getirtti. Ona bu 
ihaneti neden yaptığını sordu. Kadın, Peygamberimize onu 
öldürmek istediğini açık açık söyledi. Peygamberimiz, ken-
disine karşı işlenen suçları affederdi. Kadını bütün küstahlı-
ğına rağmen serbest bıraktı. Ancak bir süre sonra Hz. 
Bişr(ra) vefat edince kadına ölüm cezası verildi.

Öğrendiklerimizi tekrarlayalım mı?
Peygamberimiz, Hudeybiye Barışı’nın verdiği imkânları 

İslam’ın sesinin dünyaya ulaşması için değerlendirdi. Elçi-
lerini dünyanın bilinen devletlerinin başkanlarına gönder-
di. Onları İslam’a çağırdı. 

Hicret’in yedinci yılında Hayber Yahudilerine bir gazve 
düzenlendi. Hayber fethedildi. Rabbim, Müslümanlara gü-
nümüzde de Hayber fetihleri nasip etsin! Âmin!

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed

Uygulama 1
Aşağıdaki cümlelerden boş bırakılan yerleri uygun bir 

şekilde doldurunuz.
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1. Sahabelerin başlangıçta yenilgi sandıkları ------------------
--------------------‘nın sağladığı barış ortamında Peygam-
berimiz çağının devlet başkanlarına davet mektupları 
gönderdi. 

2. -------------------- yaşadığı Hayber, Medine’ye saldırı 
planlarının yapıldığı bir fitne fesat yuvası haline gelmişti.

3. Peygamberimizin mektubunu alan - -------------------- 
Müslüman olmaya karar verdiyse de çevresindekilerden 
korkup bu kararından vazgeçti. 

4. Hayber’in son kalesi Peygamberimizin “Sancağı yarın 
Allah’ın ve Resulünün kendisini sevdiği birine verece-
ğim. Yüce Allah, fethi onunla gerçekleştirecek” diyerek 
sancağı verdiği --------‘nin komutasında alınınca 
Hayber’in fethi tamamlandı.

5. Peygamberimizin kendisine mektup gönderdiği devlet 
başkanlarından ---------------------------- Peygamberimizin 
mektubunu yırttı. Bu küstahlığına karşılık Allah’ın izniyle 
onun iktidarı da paramparça oldu. 

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

rak cevaplayınız.

1. Peygamberimiz, İslam’a davet mektubu gönderdiği 
devlet başkanlarından biri de Habeşistan kralı Necaşi 
miydi? (        )

2. Bizans kralı mı Peygamberimizin yakalanıp kendisine 
gönderilmesini istedi? (        )
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3. Hayber’in fethi Hudeybiye Antlaşması’ndan sonra mı 
gerçekleşmiştir? (        )

4. Yahudiler, Hayber’in fethinden sonra Peygamberimize 
suikast mı düzenlediler? (        )

5. Peygamberimiz, Hayber’in fethinden sonra orada yaşa-
yan bütün Yahudilerin öldürülmesini mi emretti?          
(        )

Uygulama 3
1. Peygamberimiz,  Bizans Kayseri’ne gönderdiği mektup-

ta “Müslüman ol ki selamete eresin!” demektedir.
Peygamberimizin bu sözünün anlamı aşağıdakilerden han-

gisidir?
 A) İnsanlığın kurtuluşu sadece İslam’la mümkündür.
 B) Müslümanlar, başka toplulukların da hakkını ko-

rurlar. 
 C) Müslüman olmayanlar, dünya işlerinde başarılı ola-

mazlar.
 D) Müslüman olanların İslam’ın emirlerine uyması ge-

rekir. 

2. Peygamberimizin İran Kisrası’nın başına gelecekleri bil-
mesi aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?

 A) Rabbimizin ona gaybı (bilinmeyenleri) haber ver-
diğini

 B) İran’la Medine arasında haberleşme imkânlarının 
olduğunu

 C) İran Kisrası’nın İran halkı tarafından sevilmediğini 
 D) Yemen halkının İran Kisrası’na istemeden bağlan-

dığını 
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3. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin dönemindeki 
Yahudilerin özelliklerinden biri değildir?

 A) Peygamberimize karşı kin gütmek
 B)İslam düşmanlarını kışkırtmak
 C)Aralarında sıkı bir dostluk bulunmak
 D) İslam’ın yayılmasından rahatsız olmak

4. Aşağıdakilerden hangisi Hayber Savaşı sırasında gerçek-
leşen mucizelerden değildir?

 A) Peygamberimizin Bizans ve Sasani’nin yıkılacağını 
haber vermesi

 B) Peygamberimizin son kalenin Hz. Ali(ra) tarafından 
fethedileceğini bilmesi 

 C) Peygamberimizin kendisine sunulan etin zehirli oldu-
ğunu bilmesi

 D) Hz. Ali(ra)’nin gözlerinin Peygamberimizin üfleme-
siyle iyileşmesi

5. Peygamberimizin Yahudilerin Müslüman olan çobanla-
rına sürülerini sahibine doğru sürmesini söylemesi onun 
aşağıdaki hangi özelliği ile ilgilidir?

 A) İnsana değer vermesi
 B) Kul hakkını, dolayısıyla emaneti çok önemsemesi
 C) Zorunlu olmadıkça savaşmak istememesi
 D) İslam’ın yayılması için çok çaba sarfetmesi  
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Bölüm 21 
Araştırma İbadetimiz

1. Uzun süre yakınlarından uzakta yaşamak zorunda kalan 
birinin yakınlarına kavuşunca kendisinin ve yakınlarının 
neler hissettiğini araştırınız, varsa böyle bir yakınınız 
onunla konuşunuz.

2. Hz. Cafer (ra)’in Necaşi’nin huzurunda yaptığı konuşma-
yı kitabınızın birinci cildinden bir kez daha okuyunuz.

3. Mute Savaşı’nı anlatan bir ilahi dinleyiniz. 
4. Peygamberimizin çocuk sevgisi hakkında sahabelerine 

nasıl örnek olduğunu araştırınız.
5. Halid b. Velid’in hayatını okuyunuz. 

Habeşistan’a Hicret Eden Müslümanların 
Medine’ye Gelmesi(Hicretin 7.yılı)
Güzel Çocuklar!
Uzun süredir görmediğiniz bir yakınınız uzak bir yer-

den döndüğünde sevinirsiniz değil mi? Hayber’in fet-
hinden sonra Peygamberimiz de o sevinci yaşadı. Çün-
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kü Habeşistan muhacirlerinin son grubu Medine’ye 
dönmüştü.

Onlar yıllardır uzaklardaydılar. Peygamberimizi ve sa-
habe dostlarını özlemişlerdi. Peygamberimiz de onları 
özlemişti. Onların arasında amcasının oğlu Hz. Cafer(ra) 
de vardı. Hatırlar mısınız, Mekke müşrikleri daha Mekke 
yıllarında Habeşistan’daki Müslümanları tutsak alıp 
Mekke’ye geri götürmek istediklerinde Hz. Cafer(ra), 
Necaşi’nin karşısına çıkmış ve ona İslam’ı cesaretle an-
latmıştı, Necaşi’nin kalbinin İslam’a ısınmasını sağlamış-
tı. Müşrikler de Mekke’ye eli boş dönmüşlerdi. İşte o ola-
yın kahramanı, oradaki Müslümanların lideri, Hz. 
Ali(ra)’nin kardeşi Hz. Cafer(ra), şimdi Medine’deydi. 
Müslümanların kurduğu Medine İslam devletinin hür bir 
vatandaşıydı artık. Peygamberimiz, bu duruma çok se-
vindi ve: 

—Hangisine sevineceğimi bilmiyorum, Hayber’in fethi-
ne mi, yoksa Cafer’in gelişine mi? buyurdu. 

Kâbe’yi Ziyaret
(Umretü’l Kaza)(Zilkade 7H-Mart 629)
Güzel Çocuklar!
Hani Peygamberimiz, Hz. Ömer(ra)’e sen Kâbe’yi ziyaret 

edeceksin, demişti. İşte şimdi o sözün yerini bulduğu za-
mandı. Hudeybiye Anlaşması’nın üzerinden bir yıl geçmişti. 

Anlaşmada ne denmişti?
Müslümanlar, bu yıl geri dönecek, ancak gelecek yıl 

Kâbe’yi ziyaret edebilirler.
Bu madde, Müslümanları kızdırsa da Peygamberimiz ha-

yırlı olacağını söyleyerek anlaşma yapmayı tercih etmişti.
2000 Müslüman Mekke yollarındaydı. Hep birlikte ve 

büyük bir coşkuyla Lebbeyk,  Allahüme Lebbeyk” diyor-
lardı. Mekke’ye yaklaştıklarında  “Allahü Ekber, Allahü Ek-
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ber, Lailahe İllallahü Vallahü ekber” diyerek sevinçlerini 
duyurmuşlardı.

Müşrikler neredeydiler, diyebilirsiniz. Hemen anlaşmayı 
hatırlayalım:

Müslümanlar, Kâbe’yi ziyaret ederken müşrikler şehri 
terk edecek, Mekke’nin etrafındaki dağlara çekileceklerdi. 
Böyle yapmaktan başka şansları yoktu. Onlar, artık zayıftı-
lar, onların kovduğu Müslümanlar güçlüydü. 

Onların kızgın güneş altında göğsünün üzerine taş koy-
dukları, köle deyip aşağıladıkları Hz. Bilal(ra), özgürce 
ezan okuyor, Mekke’nin göklerini ilk kez ezanla buluşturu-
yordu.

Onların kılınmasına izin vermedikleri namaz özgürce 
kılınıyordu hem de cemaatle ve Peygamberimizin imamlı-
ğında. Onlar, o gün bu durumu seyretmekten başka bir 
şey yapamazlardı. Çünkü onlar, günden güne azalıyor, 
Müslümanlar ise çoğalıyordu.

Güzel Çocuklar!
Esas olan ibadetleri eda etmektir, yani zamanında yap-

maktır; ancak bu mümkün değilse Müslümanların yapıl-
mayan ibadeti sonra yapma imkânı vardır, buna kaza de-
nir. Hatırlarsanız size daha önce namazın kaza edilmesin-
den söz etmiştik, şimdi de başka bir ibadetin, umrenin ka-
zasından söz ediyoruz.  

Müslümanlar, bir önceki yıl umre yapmak istemişlerdi 
de bu mümkün olmamıştı. Bu yıl o yapamadıkları umreyi 
yapıyorlardı. Bunun için bu umreye kaza umresi adını ver-
mişlerdi.

Çocuk Sevgisi
Güzel Çocuklar!
Daha önce anlattığımız gibi Mekke müşrikleri kız çocuk-
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larına değer vermezdi. Hatta kızları diri diri gömenler de 
vardı. 

İslam, yüce bir dindir, kız erkek demeden bütün insan-
lara değer verir, kız çocuklarının dışlanmasına, yok sayıl-
masına kesinlikle izin vermez.

Peygamberimiz, kaza umresinden dönerken Hz. 
Hamza(ra)’nın küçük kızı Umame(ra), “Amca, Amca” di-
yerek onun arkasından gidince Hz. Ali(ra), onu kucaklayıp 
Hz. Fatıma(ra) annemize verdi. Medine’ye vardıklarında 
Hz. Cafer(ra) ve Hz. Zeyd(ra) de onun bakımını üstlenmek 
istediler. 

Hz. Ali(ra):
—Ben bir defa aldım, zaten amcamın kızıdır, onu büyü-

teceğim, dedi.
Hz. Cafer(ra):
—Amcamın kızıdır, ayrıca teyzesi hanımımdır, ben de 

kalması daha uygun olur.
Hz. Zeyd(ra):
—Benim manevi kardeşimin kızıdır, dedi ve onu almak 

istedi.
Konu Peygamberimize açılınca Peygamberimiz, teyze 

annenin yarısıdır, buyurarak onu Hz. Cafer(ra)’e verdi. 

Güzel Çocuklar!
Bu olay Mekke müşrikleri arasında yaşanabilir miydi? 

Onlar böyle durumda ne yaparlardı? Bir ihtimal kız çocuğu 
deyip öldürürlerdi. Oysa onun yüce yakınları ona bakmak 
için kendi aralarında yarışıyorlardı. 

İşte İslam’ın farkı! İslam, insanlara hayat veriyor, onlar 
için güzel bir hayatın kapılarını açıyor. 

Umame, şehid çocuğuydu, babası Hz. Hamza(ra) şehid 
olmuştu. Ama o, ortalıkta kalmamıştı, Müslümanların müba-
rek evlerinde en güzel şekilde büyütülecekti, öyle büyütüldü.
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Halid b. Velid’in Müslüman Olması
Güzel Çocuklar!
Rabbimiz, Hudeybiye Antlaşması’ndan hemen sonra 

Fetih Suresini indirmişti. Müslümanlar, o antlaşmayı yenil-
gi sanıyorlardı. Oysa o, bir zaferdi. Şimdiye kadar bu zafe-
rin birkaç adımını gördük. Ve işte bir adım daha:

Halid b. Velid’i hatırlar mısınız? Şimdiye kadar işlediği-
miz savaşları zihnimizden şöyle bir geçirelim ve Uhud’da 
duralım. Hani Müslümanların savaşı kazandıklarını sandık-
ları bir anda bir grup müşrik, okçuların yerleştirildiği tepeyi 
dolaşmış ve Müslümanların zaferini ağır bir kayba dönüş-
türmüştü. İşte o grubun komutanı! Hatırladınız, değil mi? 
Bir de Hudeybiye’de karşımıza çıkmıştı. Hani Müslümanla-
ra gözdağı vermek üzere hazırlanan bir birlik… Onun da 
komutanı Halid b. Velid’di. 

O Mekke’nin en namlı, en zeki ve belki de Müslümanla-
ra cephelerde en çok zarar veren komutanıydı. Ama şimdi 
Müslüman oluyordu. 

İnsan, kargaşa dönemlerinde genellikle sağlıklı düşün-
mez. Düşmanlık dönemlerinde bazı gerçekleri görmez. Ba-
rış ortamı, insana kendi içine dönüp yaptıklarını değerlen-
dirme imkânı verir. İşte Hudeybiye, Halid b. Velid’e bu 
imkânı vermişti. Ayrıca Peygamberimiz ve sahabelerinin 
kaza umresi sırasında yaptıkları ibadetler ve aralarındaki 
ilişkiler, her ne kadar müşrikler şehri boşaltmışlarsa da 
gençlerin dikkatini çekmiş, kalplerinin İslam’a ısınmasını 
sağlamıştı. 

Halid, korkusuz bir insandı. Müslüman oluşunu ve Me-
dine gideceğini müşriklerden saklamadı. Aynen Hz. 
Ömer(ra) gibi. Hatırlıyor musunuz? O yüce insan ne Müs-
lüman olduğunu saklamıştı ne de Medine’ye hicret edece-
ğini. Ve işte bir Ömer(ra) daha!
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Halid,  halkın arasına çıkıp,
—Aklı olan herkes Muhammed(s.a.s.)’in anlattıklarının 

Allah’ın kelamı olduğunu anlamıştır. Aklı olan, Müslüman 
olur, dedi.

Bu sözleri duyan ve yine onun gibi ünlü bir komutan 
olan İkrime b. Ebucehil: 

—Sen de mi atalarının dininden dönüyorsun, Kureyş 
içinde bu sözü söylememesi gereken biri varsa o da sen-
sin, diyerek onu kınadı ve ona Bedir Savaşı’nda öldürü-
len yakınlarının adlarını saydı. Baban, amcan, amcanın 
oğlu, dedi. 

O, Halid’in bunları unuttuğunu sanıyordu, geçmişi ha-
tırlatıp Halid’i duygularıyla yenmeye çalışıyordu oysa Ha-
lid her şeyi düşündükten sonra kararını vermişti, ona:

—Bunlar cahilliye sözleri, ben hakikatı gördüm, dedi.
Halid’in karşısına Ebu Süfyan çıktı, Mekke’nin müşrik 

lideri, onu tehdit etti, Muhammed’den önce seni öldürece-
ğim, dedi. Ama Halid yolundan dönmedi.

Artık yüzü Medine’ye dönüktü, o kendini Medine’ye 
atmadan, o kendilerine nice zararlar verdiği Müslümanlara 
ben de Müslüman oldum demeden duramazdı. 

Hz. Halid(ra) Medine yoluna düştü, yolda Amr b. As’la 
karşılaştı. Amr, ona nereye gittiğini sordu. Hz. Halid(ra), 
İslam’ı kabul etmeye gidiyorum, Muhammed(s.a.s.) hak 
Peygamberdir, dedi.

Amr, ben de aynı fikirdeyim ve ben de Müslüman ol-
maya karar verdim, dedi.

Amr’ı hatırlıyor musunuz? Hani Habeşistan’daki Müslü-
manları Necaşi’den almaya çalışan o söz ustası adamı… O 
rahiplere ve diğer devlet yetkililerine rüşvet verip Necaşi’yi 
ikna etme uğraşı veren kişiyi… Ne yapmaya çalışıyordu? 
Müslümanları alacak ve Mekke müşriklerine teslim edip 
onlara işkence edecekti, şimdi kendisi o Müslümanlara tes-
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lim olmaya gidiyordu. İşte Allah’ın yardımı ve işte yenilgi 
sanılan Hudeybiye’nin kazançları… Allah ve Resulüne ita-
at etmekte her zaman hayır vardır.

Hz. Halid(ra), yanında Amr olduğu hâlde Medine’ye 
gitti, Peygamberimizin huzuruna çıktı ve “Ben, Müslüman 
olmaya geldim, ya Resulullah!” dedi.

Allahüekber, Allahüekber, Allahüekber...
Artık Mekke müşrikleri dişleri düşmüş yaşlı bir canavar 

gibiydiler, çok geçmeden Osman b. Talha adlı öncüleri de 
Müslüman oldu. 

Hani, Rabbimiz, Fetih Süresi’nde bir müjde vermişti.
Mekke’nin fethi adım adım yaklaşıyordu, Mekke içten 

içe fethediliyordu, artık geriye yalnız onu teslim almak 
kalmıştı. 

Güzel Çocuklar! 
Aklınıza şu sorunun takıldığını düşünüyorum:
Acaba Müslümanlar, Hz. Halid(ra)’e Uhud’da Müslü-

manlara verdiği zarar için ne ceza verdiler? 
İslam’a giren bütün günahlardan arınmış olur. Onun 

geçmişte işlediği günahlar affolur. Hz. Halid(ra) İslam’a 
girerek bu affı hak etmişti. O, artık Müslümanların karde-
şiydi. Geçmişte yaptıkları değil, bundan sonra yapacakları 
önemliydi.

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed

Mute Savaşı
(Cumâde’l-ûla 8H-Eylül 629M)
Güzel Çocuklar!
İslam’ın sınırları genişliyor, Müslümanlar günden güne 

yeni topluluklarla karşılaşıyordu. Sahabeler, o güne kadar 
müşrikler ve Yahudilerle savaşmışlardı. Hıristiyanlarla hiç 
çarpışmamışlardı. Onun da zamanı gelmişti.
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Peygamberimiz, Busra emiri Hıristiyan Şürehbil’e davet 
elçisi olarak Haris b. Umeyr’i göndermişti. Haris(ra), onun-
la Kudüs yakınlarında Mute’de karşılaşmış ve ona mektu-
bu vermişti.

Şürehbil, zalim bir adamdı, elçilere dokunulmazdı; ama 
onun için kural diye bir şey yoktu. Haris(ra)’i şehid etti. Bu 
aşırılık, günümüzde de savaş nedeni sayılmaktadır. Eğer 
Müslümanlar, onun bu azgınlığını karşılıksız bıraksalardı 
müşrik topluluklar onlarla alay eder ve belki Şürehbil gibi 
zalimlerle işbirliği yapardı.

Peygamberimiz, 3000 kişilik bir ordu hazırladı. Ordu-
nun başına komutan olarak azatlı kölesi Zeyd b. Haris 
(ra)’i atadı. Orduda pek çok sahabe büyüğü vardı. Onla-
rın bulunduğu bir ordunun başına bir azatlı kölenin geti-
rilmesi bazı sahabelerin hoşuna gitmedi. Oysa Müslüman 
olduktan sonra soyluluğun, kabilenin bir önemi yoktu. 
Peygamberimiz, bu atamayla onlara bunu bir kez daha 
anlatmaya çalışıyordu. Bunun için kararından dönmedi.

Ordusuyla beraber Medine’nin dışına kadar yürüdü, 
savaşçılarına tavsiyelerde bulundu. Kadınları, çocukları, 
yaşlıları öldürmeyin. Evleri yıkıp harap etmeyin, ağaçları 
kesip tahribatta bulunmayın, dedi.

Bu güzel tavsiyelerle birlikte bir talimat daha verdi: 
“Zeyd şehid olursa, komutanlığı Cafer alsın, Cafer de şe-
hid olursa Abdullah b. Ravaha komutan olsun!”

Bu garip bir emirdi. Görelim Mevla’m ne eyler, neylerse 
güzel eyler!

Müslümanların kendisine karşı harekete geçtiğini duyan 
Şürehbil, derhal hazırlığa başladı. Rumlardan ve Hıristiyan 
Araplardan oluşan büyük bir ordu hazırladı. Kimine göre 
100 bin, kimine göre 200 bin kişilik bir ordu… 

Müslümanlar, ancak Suriye topraklarına girdikten sonra 
düşmanın gücü ve hazırlıkları hakkında bilgi edinebildiler. 
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İki taraf arasında büyük bir fark vardı. 3000 insan, 100 
bin–200 bin insana ne yapabilirdi?

Müslümanlar kendi aralarında bu konuyu tartıştılar. Ko-
mutan Zeyd b. Haris (ra), sahabelerin görüşünü sordu.

Abdullah b. Ravaha:
—Arkadaşlar, çekindiğimiz şey, ele geçirmek için yola 

çıktığımız şeydir, yani şehid olmaktır. Dinimizi yüceltmek 
için savaşalım. Ya şehid ya gazi olacağız. Bunun ikisi de 
güzel değil mi? dedi.

Bütün sahabeler, ağız birliği içinde:
—Abdullah doğru söylüyor, savaşmalıyız, dediler. 
Bunun üzerine Müslümanlar, düşmana doğru ilerledi. 

İki ordu Mute’de karşılaştı. Hz. Zeyd(ra), elinde sancak ol-
duğu halde öne atıldı, kahramanca savaştı; fakat kalabalık 
düşmanların mızrağıyla şehid oldu. 

Hz. Zeyd(ra) şehid olunca sancağı kim alacaktı? Hz. 
Cafer(ra)… O, Hz. Ali(ra)’nin kardeşiydi, kahramanca sa-
vaştı, önce sağ eli kesildi, sancağı sol eliyle tuttu, sonra sol 
eli kesildi, kollarıyla sancağa sarıldı ve şehadet şerbetini 
içti. Sonra Abdullah b. Ravaha(ra), sancağı aldı, bedeni 
delik deşik olarak şehid oldu.

Durum ağırdı, üç komutanını peş peşe şehid veren bir 
ordu derhal dağılabilirdi; ama sahabeler güçlü bir imana 
ve büyük bir İslamî ahlaka sahiptiler. Onlar, komutansız 
kalmanın Allah’ın emirlerine ve Peygamberimizin uygula-
masına aykırı olduğunu biliyorlardı. Zaman kaybetmeden 
kendileri için bir komutan seçtiler: Halid b. Velid. O, hatır-
layacağınız gibi, daha yeni Müslüman olmuştu. Bu, onun 
bir Müslüman olarak katıldığı ilk savaştı. Daha ilk savaşta 
Müslümanlara komutan olmuştu. İmtihanı kazanmalıydı. 

Hz. Halid(ra), gece olunca ordusunu yeniden düzenledi. 
Sağdaki askerleri sol kanada, soldaki askerleri sağ kanada, 
öndekileri arkaya, arkadakileri öne yerleştirdi. Sabahleyin 
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büyük bir ustalıkla düşmana hücum etti; düşman, karşısın-
da farklı askerler görünce Müslümanlara yardım geldiğini 
sandı, korktu ve bozguna uğradı. Hz. Halid(ra), düşmanın 
bu anlık yenilgisinden yararlanarak askerlerini geri çekti ve 
Medine’ye geri döndü. 

Müslümanlar, sadece on iki şehid vermişlerdi ve bun-
dan sonra Bizans ordusuyla karşılaşabilecek yeteneğe ulaş-
tıklarını kanıtlamışlardı. Kazançları büyüktü. Medine’nin 
etrafındaki kabilelerin ve Mekke müşriklerinin kalbine kor-
ku salmışlardı.

Peygamberimizin Savaşı
Medine’den Görmesi
Güzel Çocuklar!
O günlerde televizyon yoktu, canlı yayın diye bir şey 

söz konusu değildi. Ama Peygamberimiz, her şeyi canlı 
yayın gibi görmüş ve Medine’de adım adım anlatmıştı. Ya-
nındakilere:

—İşte sancağı Zeyd aldı, Zeyd vuruldu, şehid düştü. 
Sonra Cafer(ra) aldı, o da şehid oldu. Sonra Ravaha’nın 
oğlu aldı, o da şehid oldu. En sonunda sancağı Allah’ın 
kılıçlarından bir kılıç Halid b. Velid aldı, Allah onu başarı-
ya erdirdi. 

O savaştan sonra Hz. Halid b. Velid’in lakabı Seyfullah 
yani “Allah’ın kılıcı” oldu.

Müslümanların elçisi Medine’ye ulaştığında Peygambe-
rimiz ondan savaşı dinleyeceğine ona savaşı anlattı. O da 
aynen böyle oldu, dedi.

Sizce bu çok ilginç bir durum mu? değil elbette; çünkü 
söz konusu olan Allah’ın Peygamberiydi, Allah elbette her 
şeyi bilir ve isterse bildiklerini Peygamberine iletir.

Her şey ortada, bundan sonra isteyen inanır, istemeyen 
inanmaz. İnanan Cennete, inanmayan Cehenneme gider.
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Güzel Çocuklar!
Her savaş, arkasında dul kadınlar ve yetim çocuklar bı-

rakır. Bu sefer de öyle olmuştu. Hz. Cafer(ra)’in karısı ve 
çocukları ağlıyordu, Hz. Zeyd(ra)’in çocukları ağlıyordu. 
Peygamberimiz, onları teselli etmeye çalışıyordu. Ama 
kendisi de en az onlar kadar üzüntülüydü. Öyle ki bir ara 
kendisi de ağlamıştı ve yoksa ağlıyor musunuz, diye soran-
lara “Evet bu dostların arkasındaki ağlamadır.” diye bu-
yurmuştu. 

Güzel Çocuklar!
Şehidler sorgusuz sualsiz Cennete giderler, Mute şehitle-

ri de cennete gittiler. Bunu bizzat Peygamberimiz, haber 
verdi:

—Allah Cafer (ra)’e, Mute’de kesilen iki koluna karşılık, 
iki kanat verdi. Onun Cennette meleklerle uçarken gör-
düm, dedi.

O günden sonra Cafer’den söz eden Müslümanlar ona 
Cafer-i Tayyar, dediler. Allah ondan ve bütün Mute şehid-
lerinden razı olsun!

Allahüme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed

Öğrendiklerimizi tekrarlayalım mı?
Peygamberimizin elçisinin Busra emiri tarafından öldü-

rülmesi üzerine İslam ordusu Bizans’ın desteğindeki Hıristi-
yan Araplara karşı harekete geçti. İki ordu Mute’de karşı-
laştı. İslam ordusunun üç komutanı art arda şehid oldu; 
ama Hıristiyan güçler İslam ordusunu yenemedi. 

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed
 

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

1. Müslümanlar, Mekke’de müşriklerin baskısının artması 
üzerine Medine’den önce ---------------’a hicret etmişler-
di. Bu hicret, süreci -----------------------------’nın sağladığı 
barış ortamı sırasında son sahabelerin de Medine’ye 
dönmesiyle bitti.

2. Hudeybiye Antlaşması gereği, ancak bir yıl sonra yapı-
lan umreye, zamanında yapılmadığı için umretü’l kaza, 
yani ------------------ denmiştir.

3. Mute Savaşı’ndan hemen önce Müslüman olan, ---------
--------- Mute’de kendisinden önceki üç komutanın şe-
hid düşmesi üzerine İslam ordusunun başına geçmiştir. 

4. ------------------------------, Müslümanlarla Hıristiyanlar 
arasında yapılan ilk savaştır.

5. Mute’ye gönderilen ordunun başına ------------------‘in 
komutan olarak atanması, İslam’ın özgür bırakılmış bir 
köle olmayı insan için bir eksiklik olarak görmediğinin 
kanıtıdır. 

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

rak cevaplayınız. 

1. Peygamberimizin Kâbe’yi sahabeleri ile birlikte ziyaret 
etmesi, bazı Mekke gençlerinin kalbinin İslam’a ısınma-
sında etkili olmuş mudur? (        )

2. Halid b. Velid’in Müslüman olunca Mute’de İslam ordu-
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sunun başına geçmesi, İslam’ın kişilerin Müslüman ol-
madan önceki suçlarını yok saydığını gösterir mi?             
(        )

3. Mute’ye giden İslam ordusunun ilk komutanı Hz. Cafer 
b. Ebi Talip midir? (        )

4. Mute Savaşı, İslam orduları ile müşrik Araplar arasında 
mı olmuştur? (        )

5. Hz. Cafer(ra) Mute’de mi şehid olmuştur? (        )

Uygulama 3
1. İslam ordusunun Mute’ye savaş için gitmesinin nedeni 

aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Mekkelilerin Medine’ye saldırmak istemeleri
 B) Müşrik kabilelerin Müslümanların kervanlarına saldır-

maları
 C) Peygamberimizin gönderdiği tebliğ elçisinin şehid 

edilmesi
 D) Müslümanların Medine’nin çevresini denetim altına 

almak istemeleri

2. Peygamberimizin cihada gidenlere “Kadınları, çocukları 
öldürmeyin; evleri yıkıp harap etmeyin, ağaçları kesip 
tahribatta bulunmayın.” tavsiyesinde bulunması aşağı-
dakilerden hangisinin kanıtı olamaz?

 A) İslam, savaşta bile suçsuz insanların öldürülmesine 
izin vermez.

 B) İslam tabiatın korunmasına önem vermiştir.
 C) İslam’da savaşın amacı yıkıp yakmak değildir.
 D) İslam, sebebi ne olursa olsun, savaşa izin vermez. 
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3. Mute’de İslam ordusunun komutanlığına getirilen Ab-
dullah b. Revaha’nın “Arkadaşlar çekindiğimiz şey, ele 
geçirmek için yola çıktığımız şeydir.” dediği aşağıdaki-
lerden hangisidir?

 A) Şehid olmaktır.
 B) Düşmanı yenmektir.
 C) Düşmanla karşılaşmaktır. 
 D) Düşmanın şehirlerini ele geçirmektir. 

4. Mute Savaşı’ndan sonra İslam ordusunu Medine’ye ge-
tiren komutan aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Zeyd b. Haris(ra)
 B) Cafer b. Ebi Talip(ra)
 C) Abdullah b. Ravaha(ra)
 D) Halid b. Velid(ra)

5. Halid b. Velid(ra), aşağıdakilerden hangisiyle düşman 
ordusunun gözünü korkutmuştur?

 A) Peş peşe saldırılar düzenleyerek 
 B) Askerlerinin düzenini değiştirip düşmanı aldatarak
 C) Düşmanı gafil avlayıp onlardan çok kişiyi öldürerek
 D) Düşmanın karşısına tek başına çıkarak 
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Bölüm 22
Araştırma İbadetimiz

1. Mekke’nin Müslümanlar için önemini araştırınız.
2. Kâfirlerin ele geçirdikleri Müslüman memleketlerde Müs-

lümanlara nasıl davrandığını araştırınız. (Kudüs, Endü-
lüs gibi )

3. Bir şehrin nasıl savaşsız ele geçirildiğini araştırınız.
4. Genel affın ne demek olduğunu öğreniniz.
5. Hz. Bilal(ra)’e Mekke döneminde yapılan işkenceleri ve 

Hz. Hamza(ra)’nın nasıl şehid edildiğini kitabınızdan bir 
kez daha okuyarak hatırlayınız. 

MEKKE’NİN FETHİ
(20 Ramazan 8H-1Ocak 630M)
Güzel Çocuklar!
Müslümanlar, Mute’de Rum ordusunu güç durumda 

bırakmışlar, Arap yarımadasının en büyük gücü olacakları-
nı kanıtlamışlardı. Bu durumda Mekkelilerin İslam ordusu-
nun karşısına çıkması mümkün değildi. Ama onlar, hâlâ 



P
ey

ga
m

be
ri

m
i 

Ta
nı

yo
ru

m
abdulkadir turan

144

düşmanlıktan da vazgeçmiş değillerdi. Adeta Müslümanla-
ra zarar vermek için fırsat kolluyorlardı.

Hudeybiye Sözleşmesinin Bozulması
Hatırlarsanız Hudeybiye’nin maddeleri arasında kabile-

lerin istediği tarafla iş birliği yapması serbestti. Yani isteyen 
kabile Müslümanlarla, isteyen kabile Mekkeli müşriklerle iş 
birliği yapabilirdi. Beni Bekir kabilesi Mekkelilerle, Huzaa 
kabilesi de Müslümanlarla iş birliği yaptı.

Hicretin 8. yılında Şaban ayında (Ramazandan bir ön-
ceki ay) Beni Bekir kabilesi Huzaa kabilesine saldırdı. Beni 
Bekir kabilesi, korku içinde Kâbe’ye sığınmış; ama Huzaa-
lıların saldırısından korunamamıştı. Mekkeliler de Kâbe’nin 
kutsallığını çiğneyerek sırf Müslümanlara olan kinlerinden 
Huzaa kabilesine sahip çıkmamış, hatta gecenin karanlı-
ğından yararlanarak Beni Bekir kabilesine yardım etmişler-
di. Bu saldırıda, Müslümanlarla iş birliği yapan Huzaalılar-
dan 23 kişi öldürülmüştü.

Bu olay üzerine kabile büyüklerinden 40 kişi Medine’ye 
gelmiş ve durumu Peygamberimize iletmişlerdi. Peygam-
berimiz, sizlere yardım edilecektir, diyerek onları sakinleş-
tirdi, aynı zamanda Hudeybiye Antlaşması’nın bozulduğu-
nun ilk haberini vermiş oldu. 

Peygamberimiz, anlaşmayı bozan taraf olmak istemiyor-
du. Bunun için önce Mekkelilere haber göndermek istedi. 
Onlara ya Huzaalılara tazminat ödemelerini ya da saldır-
gan Beni Bekir kabilesini himaye etmekten vazgeçmelerini 
söyledi. Bu ikisini de yapmamaları durumunda anlaşma-
nın bozulduğunu kabul etmelerini bildirdi. Mekkeli müşrik-
ler, anlaşmayı bozmayı tercih ettiler. 

Mekkeli Müşrikler Pişman
Aradan uzun bir süre geçmeden Mekkeli müşrikler 
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hata yaptıklarını anladılar ve İslam ordusuna karşı koya-
mayacaklarını anlayıp liderleri Ebu Süfyan’ı Medine’ye 
gönderdiler.

Daha önce Müslümanlara her zulmü yapan Ebu Süf-
yan, Medine’ye Müslümanların ayağına gitti, önce kızı 
Ümmü Habibe’nin evine uğradı. Ümmü Habibe, Peygam-
berimizin hanımlarındandı. Babasının zulmünden dolayı 
Habeşistan’a kocasıyla birlikte hicret etmiş, ancak kocası 
orada dininden dönüp Hıristiyan olmuştu. Bu durum, Pey-
gamberimizi üzmüş ve onu onurlandırmak için onunla ev-
lenmişti.

Ümmü Habibe, müşrik babasını kapıdan geri çevirme-
di. Ama babası Peygamberimizin oturduğu minder üzeri-
ne oturmak istediğinde minderi onun altından çekti. Ebu 
Süfyan:

-Kızım, minderi mi bana layık görmüyorsun, yoksa beni 
mi mindere layık görmüyorsun, diye sordu.

Ümmü Habibe, “Bu minder Resulullaha aittir, sen ise 
müşriksin, pissin, bu yüzden senin minderin üzerine otur-
manı istemedim.”diye cevap verdi. 

Bu cevap Ebu Süfyan’ı umutsuzluğa sürükledi; ama 
onun Peygamberimize başvurmaktan başka çaresi yoktu.

Ebu Süfyan, Peygamberimize başvurdu; ama ondan 
olumlu bir cevap alamadı. Daha sonra sahabelerin büyük-
lerinden yardım istedi, kimse ona yüz vermedi.

Bunun üzerine Mekke’ye eli boş döndü.

Fetih Hazırlığı
Güzel Çocuklar!
Peygamberimiz, Kâbe’nin yurdu Mekke’nin savaşsız fet-

hedilmesini istiyordu. Mekkeliler, savaş hazırlıklarını duysa-
lardı savaş için hazırlanır ve karşı koyabilirlerdi.

Peygamberimiz, bunun için savaş hazırlığını gizli yaptı. 
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Müslümanlara savaş için hazırlanmalarını istedi; ama onla-
ra kime savaş açacağını söylemedi. Aynı emri Medine’nin 
çevresindeki anlaşmalı kabilelere de verdi. 

Peygamberimizin amacı yavaş yavaş anlaşılmaya baş-
landı. Sahabelerden Hatib b. Ebu Belta da bu amacı anla-
yanlardandı. Onun karısı ve çocukları hâlâ Mekke’deydiler. 
Bir savaş durumunda Mekkelilerin onları öldürebileceğini 
düşündü ve şeytanın oyununa gelerek Mekkeli müşriklere 
bir mektup gönderme kararı aldı. Savaş hazırlığını bildiren 
mektubunu bir kadına verdi ve Mekke’ye gönderdi.

Rabbimiz, bu durumu Peygamberimize bildirdi, bunun 
üzerine Peygamberimiz, Hz. Ali(ra) ve iki arkadaşını görev-
lendirdi, onlara kadını nerede bulacaklarını ve ondan ne 
istemeleri gerektiğini söyledi.

Hz. Ali(ra) ve arkadaşları kadını Peygamberimizin dedi-
ği yerde buldular ve ondan mektubu istediler. Kadın önce 
mektubun varlığını reddetti; ancak ona her şey anlatılınca 
mektubu çıkarıp onlara verdi.

Mektubu okuyan sahabeler, şaşırmışlardı; çünkü mek-
tupta Müslümanların savaş hazırlığı yaptığı ve Mekke üzeri-
ne yürüyeceği yazılmıştı. Altında da Hatıb’ın adı vardı. 
Kimse Hatıb’dan böyle bir şey beklemiyordu.

Mektup Peygamberimize ulaştığında Hatıb çağrıldı, her-
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kes öfkeliydi, Hz. Ömer(ra) onu derhal öldürelim, diyordu. 
Normal savaş kurallarına göre düşmana bilgi verenler öl-
dürülürdü. Ama Hatıb, o güne kadar ihanet içinde olma-
mıştı. Ayrıca Bedir Savaşı’na katılmıştı. 

Peygamberimiz, Hatıb’ı dinledi, onun yaptığını hoş gör-
medi; ama geçmişteki durumuna bakarak onun öldürül-
mesine de izin vermedi.  

Rabbimiz, bu olaya üzerine “Ey inananlar, benim de 
düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri dost edin-
meyin. …(el-Mümtehine Süresi 1)” ayeti kerimesini gön-
derdi, Müslümanları düşmanla iş birliği yapmamaları ko-
nusunda bir kez daha uyardı.

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed

Fetih Yolunda
Hicretin üzerinden sekiz yıl geçmişti. Ramazanın onun-

cu günü ve pazartesiydi. On bin kişilik İslam Ordusu Pey-
gamberimizin öncülüğünde Mekke ‘ye doğru yola çıktı. 

Güzel Çocuklar!
İslam, insanın yaradılışına uygun bir dindir. İnsanı güç 

durumda bırakacak, ona zarar verecek emirler vermez. Çöl 
şartlarındaki bir yolculukta oruç tutmak İslam ordusunu 
güç durumda bırakabilirdi. Peygamberimiz, orucunu boz-
du, sahabeler de ona uydular. Buna orucu kazaya bırak-
mak denir. Peygamberimiz ve sahabeleri daha sonra oruç-
larını kaza etmişlerdir.

İslam ordusu, Mekke’ye doğru ilerlerken son muhacir 
de Medine’ye doğru yola çıkmıştı. O son muhacir, Pey-
gamberimizin amcası Hz. Abbas(ra)’tı. Peygamberimiz, 
onunla karşılaşmasına sevindi ve ben son Peygamberim; 
sen ise son muhacirsin diyerek ona Mekke’nin fethedilece-
ğinin müjdesini verdi. 
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Bu sırada müşriklerin lideri Ebu Süfyan da korku içinde 
ordunun bulunduğu yere gelmiş ve Hz. Abbas(ra)’ın aracı-
lığıyla Peygamberimizin yanına gidip teslim olmuş, ben de 
artık Müslüman oldum demişti. Böylece kendini Hz. 
Ömer(ra) gibi onu öldürmeye hazırlanan sahabelerin kılı-
cından korumuştu. 

Samimi miydi, diyeceksiniz. Onu Allah bilir; ancak ben 
Müslümanım diyen birinin bu sözünde yalancı olduğu an-
laşılmayıncaya kadar öldürülmesi doğru değildi, sahabeler 
bunu için onu öldürmediler. Onun kararını onunla Allah 
arasında bıraktılar. 

Ebu Süfyan, Müslümanların sayısının ne kadar çoğaldı-
ğına kıskançlık içinde tanıklık etti ve kendisine orduyu gös-
terme görevi verilen Hz. Abbas(ra)’a “Senin kardeşinin 
saltanatı ne kadar da büyümüş.”dedi. 

Hz. Abbas(ra), o sözü orada yalanladı. “Bu saltanat de-
ğil, nübüvvettir.”dedi.

Güzel Çocuklar!
Hz. Abbas(ra), doğru söylüyordu. 
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Saltanat, yönetimin babadan oğla geçtiği bir yönetim 
biçimidir. İslam, bir saltanat dini değildir. Peygamberimiz, 
konumunu babasından miras almadı, kimseye de miras 
bırakamazdı. Onun davasına sahip çıkacak olan bütün sa-
mimi Müslümanlardı. Bugün bizler de o davaya sahip çık-
malı, onun insanlığa bıraktığı hak çizgiyi bütün dünyaya 
tanıtmak için çalışmalıyız.

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed

Genel Af
Güzel Çocuklar!
Mekke halkı, savaşmadan teslim olmaya hazırdı. Pey-

gamberimizin istediği de buydu. Bunun için Peygamberi-
miz, çoğu İslam aleyhinde propaganda yapmış ya da pro-
pagandayı düzenlemiş on iki kişi dışında genel af ilan etti. 
Kâbe’ye sığınanların, kendi evine sığınanların ve Ebu 
Süfyan’ın evine sığınanların canlarının güvencede olduğu-
nu bildirdi. 

Sahabelerine sakın savaşa girmeyin, saldırıya uğrama-
dıkça kimseye saldırmayın, diye kesin emir verdi.
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Mekke’nin Kapıları Açılıyor
İslam ordusu barış içinde, tekbirler getirerek Mekke’ye gir-

di. Sadece Halid b. Velid(ra)’in birliği saldırıya uğradı, Hz. 
Halid(ra), saldırganlardan on üçünü öldürdü ve onları dağıttı.

Peygamberimiz, Kâbe’ye girmeden önce kendi çadırın-
da yıkandı, sekiz rekât duha namazı kıldı, sonra devesine 
binerek Kâbe’ye geldi. Kâbe’yi ziyaret etti.

Kâbe’nin Putlardan Temizlenmesi
Kâbe’nin çevresinde 360 put vardı. O putlardan Hubel 

bizzat Kâbe’nin üzerine konmuştu. 
Peygamberimiz, putları değneğiyle bir bir devirdi. Putlar 

yıkılırken “Hak geldi, batıl yok oldu, esasen batıl yok ol-
maya mahkûmdur.” “Hak geldi, artık batıl ne yeniden 
başlar, ne de geri gelir.”diyordu. Sonra tekbirler getirerek 
Kâbe’nin içine girdi, orada bir süre kalıp namaz kıldı. Bu 
sırada bütün Mekke halkı Kâbe’nin etrafında toplanmıştı. 

Peygamberimiz, dışarı çıktı, Kâbe’nin eşiğinden meraklı 
halka baktı. Acaba yirmi yıl boyunca kendisine ve sahabe-
lerine her tür düşmanlığı yapan Mekke halkına ne yapa-
caktı? Kendisine her tür hakareti eden, üzerine hayvan pis-
likleri atan, kendisini ve arkadaşlarını aç bırakan, onları 
yurdundan çıkaran, amcası Hz. Hamza(ra)’nın ciğerlerini 
dişleyen insanlara nasıl davranacaktı?

Ya da Mekke halkı kendilerine hiçbir zarar vermeyen, 
kendileri saldırmadıkça onlara karşı savaşmayan Medine 
şehrine girselerdi bu şehirde ne yaparlardı, Peygamberimi-
ze ve sahabelerine nasıl davranırlardı?

Peygamberimiz, kelime-i tevhidi söyledikten sonra 
Allah’a şükretti, bu fetihle Rabbimizin kendisine verdiği 
sözü yerine getirdiğini bildirdi. Mekkelilere soy sop üstün-
lüğünün sona erdiğini söyledi. Sonra onlara:
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-Ey Kureyş topluluğu! Size şimdi nasıl davranacağımı 
umuyorsunuz? diye sordu.

Kureyşliler:
-İyilik umuyoruz,…dediler.
Peygamberimiz:
—… Haydi gidiniz, hepiniz, serbestsiniz, dedi. Hepsini 

affetti. Buna rağmen hala ona inanmayanlar, bu durum-
dan memnun olmayanlar vardı. Çünkü onların bütün ser-
mayeleri ellerinden çıkmıştı. Onlar artık kimseye zulüm ya-
pamaz, kimseye karşı büyüklük taslayamazlardı.

Biliyorum, Uhud’da Hz. Hamza(r.a.) Efendimizi şehid 
eden Vahşi’yle, onun ciğerlerini dişleyen Hind adlı kadını 
merak ediyorsunuz. Onlar da affedildi. Lütfen bu af üzerine 
biraz düşünün 1-2 dakika kadar... Biz ne yüce bir öndere 
sahibiz... Haydi ona olan hayranlığımızı salavatla doyuralım.

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed

Güzel Çocuklar!
Öğle vakti geldiğinde Peygamberimizin müezzini Hz. 

Bilal(ra), Kâbe’nin üzerine çıktı ve Medine’de ezanı ilk kez 
okuduğu gibi okudu. 

Müşrikler kahrolmuşlardı. Yıllar önce onların kölesi olan 
Bilal(ra)’ın şimdi Kâbe’nin üzerine çıkması onların kalpleri-
ne hançer gibi saplandı. Aralarından biri “Babam şanslı 
adammış, daha önce öldü de bu sesi işitmedi.”dedi. Ebu 
Süfyan, bir şey demeyeceğini; çünkü söyleyeceği her şeyin 
Peygamberimize ulaşacağını söyledi.

Kısa bir süre sonra Peygamberimiz, onlara ne konuştuk-
larını söyledi. Adamlar şaşırdı ve 

—Konuştuklarımızı kimse duymamıştı. Biz şehadet ede-
riz ki sen Allah’ın Rasulü’sün, dediler.

Mekke halkı, Peygamberimize biat etti, böylece fetih 
tamamlanmış oldu. Geriye Ensar’ın tereddüdü kaldı. Aca-
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ba Peygamberimiz, Mekke’de mi kalacaktı, yoksa onlarla 
beraber Medine’ye mi dönecekti?

Peygamberimizin cevabı kesindi:
—Böyle bir şeyden Allah’a sığınırım, ben memleketinize 

hicret ettim, hayatınız hayatım, ölümünüz ölümümdür, bu-
yurdu.

Ondan ancak böyle bir vefa beklenirdi; çünkü o 
Allah’ın Peygamberi Hz. Muhammed’di. 

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed

Öğrendiklerimizi tekrarlayalım mı?
Rabbimiz, Hicret’in sekizinci yılında Peygamberimize 

Mekke’nin fethini nasip etti. Peygamberimiz, müşrikleri af-
fetti. Onların pek çoğu Müslüman oldu.

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed

Uygulama 1
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun bir şe-

kilde doldurunuz.

1. Mekke’nin fethinden önce müşrikler, Hudeybiye 
Anlaşması’nı yenilemek üzere Medine’ye liderleri --------
--------------‘ı göndermişlerdi.

2. Mekke’nin fethine yönelik gizlice yürütülen çalışmaları 
------------------------------------ adlı Müslüman zaafiyetleri-
ne yenilerek Mekkelilere haber vermek istedi.

3. Mekke, Hicret’ten -------- yıl sonra fethedildi.

4. Mekke’den hicret eden son Müslüman, Peygamberimi-
zin amcası -----------------------‘tır.
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5. Mekke fethedildiğinde Kâbe’nin çevresinde ----------tane 
put vardı. 

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

rak cevaplayınız.

1. Mekkeli müşrikler, Mekke’nin fethinden önce toplu hal-
de Müslüman mı olmuşlardır? (        )

2. Mekkeli müşrikler, kendi lehlerinde sandıkları Hudeybi-
ye Antlaşması’nı kendileri mi bozdular? (        )

3. Rabbimiz, Mekke’nin fethini Fetih Süresi’nin ilk ayetin-
de mi haber vermiştir? (        )

4. Hz. Bilal(ra)’in Kâbe’nin üzerine çıkıp ezan okuması 
Mekkelilerin zoruna mı gitti? (        ) 

5. Peygamberimiz, bütün Mekkelileri istisnasız af mı etmiş-
tir? (        )

Uygulama 3
1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
 A) Hudeybiye Antlaşması, Mekkeliler tarafından bozul-

muştur.
 B) Mekkeliler, Hudeybiye Antlaşması’nı bozduklarına 

pişman olmuşlardır.
 C) Müslümanlarla yeniden anlaşmaya çalışan Mekkeli 

müşriklerin lideri Medine’den eli boş dönmüştür.
 D) Mekkeliler, Medine’deki hazırlıkları Hatıb b. Ebi Bel-

ta adlı bir sahabeden öğrenmişlerdir.
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2. Peygamberimizin hangi hanımı Ebu Süfyan’ın kızıdır?
 A) Hz. Ümmü Habibe(ra)
 B) Hz. Safiye(ra)
 C) Hz. Zeynep(ra)
 D) Hz. Mariye(ra)

3. Mekke’nin fethiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

 A) Mekke halkı savaşmadan teslim olmuştur.
 B) Mekke halkının büyük çoğunluğu fetih gününde 

Müslüman olmuştur.
 C) Peygamberimizin büyük muhacir sahabeleri fetihten 

sonra Mekke’ye yerleşmişlerdir.
 D) Ebu Süfyan, İslam ordusu Mekke’ye girmeden Müs-

lüman olduğunu söylemiştir.

4. Saltanatın aşağıdaki hangi özelliği İslam’a aykırıdır?
 A) Yönetimin babadan oğla geçmesi
 B) Tahta geçenin ömür boyu görevde kalması
 C) Tahta geçenin halka emir verme yetkisinin bulunması
 D) Tahta geçenin kendisi için danışmanlar atayabilmesi

5. Peygamberimiz, Mekkelilere seslenirken “Ey insanlar! 
Biz, sizi bir erkekle bir dişiden yarattık….”ayet-i kerime-
sini okuyarak onlara ----------------

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülür?
 A) İslam’da soy üstünlüğünün olmadığını bildirmiştir.
 B) eski dininizden dönün çağrısında bulunmuştur.
 C) değer vermediğini söylemek istemiştir.
 D) kendilerini affetmeyeceğini haber vermiştir. 
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Bölüm23
Araştırma İbadetimiz

1. Bedir Savaşı’yla ilgili bilgileri kitabınızdan yeniden oku-
yup Müslümanların hangi şartlara bağlı kalırlarsa kâfirle-
ri yenebileceklerini kendi aranızda tartışınız.

2. Peygamberimizin Mekke günlerinde yaptığı Taif yolculu-
ğunu kitabınızdan okuyup o yolculukta yaşananları ha-
tırlayınız.

3. Cizye kelimesinin anlamını araştırınız.
4. “Sözden anlamayanlar ve kılıcın önünde bükülmeyen-

ler, cömertlik karşısında yumuşar.”sözünün anlamını 
kendi aranızda tartışınız.

5. Mekke’nin fethine rağmen Mekke’nin çevresindeki müş-
rikler Müslümanlar aleyhinde ordu hazırlamaktan vazgeç-
memişlerdir. Kâfirlerin tarih boyunca Müslümanlara düş-
manlık etmeye devam etmelerinin nedenlerini araştırınız.

Huneyn Savaşı
(6 Şevval 8H-27 Ocak 630M)
Güzel Çocuklar!
Mekke fethedilince Mekke’nin çevresindeki kabileler en-
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dişelendi, onların müşrik liderleri bütün konumlarını kay-
betmek üzereydiler. Bunun için İslam’la ve Müslümanlarla 
bir daha hesaplaşmak, bir daha kendi savaş yeteneklerini 
denemek istiyorlardı. Onlardan biri de Hevazin 
Kabilesi’ydi. Bu kabile Mekke’nin güney ve doğusundaki 
dağlarda yaşıyordu. Başında Malik b. Avf adında korkusuz 
bir adam vardı. Reisliğine oldukça düşkündü, konumun-
dan olmamak için her şeyi yapabilirdi.

Malik, kendi kabilesi içinde derhal harekete geçti, sonra 
diğer kabileleri dolaştı, onları da ikna etti.

Güzel Çocuklar!
Hatırlar mısınız, Peygamberimiz,  Mekke’de çok zor du-

ruma düşünce Taif’e gitmişti. Ancak Taif halkı ona iyi dav-
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ranmamış, onu delilerine ve günahsız çocuklarına taşlat-
mışlardı. Bilmem, şu ana kadar merak ettiniz mi? Acaba o 
Taif halkı nereye gitti? Onlara ne oldu? Müslüman mı ol-
dular, yoksa toplu göç mü ettiler?

Şimdi onlarla karşı karşıyayız; çünkü Malik’in ikna ettiği 
kabilelerden biri de Taifli Sakif kabilesiydi, o, Allah bula 
bula seni mi peygamber yaptı diyen Sakif kabilesi şimdi 
Peygamberimize karşı koymak için her şeyini harcamak 
üzereydi. Bakalım zafer kimin olacak?

Malik ve arkadaşları bu savaşa ölüm kalım savaşı gö-
züyle bakıyorlardı. Bunun için bütün taşınabilir mallarını 
da çocuklarını da kadınlarını da savaş meydanına getir-
meye karar verdiler. Korkan askerler varsa, malını, çocu-
ğunu, karısını düşünsün de kaçmaktan vazgeçsin, diye 
düşündüler. 

Peygamberimiz, olayı duyar duymaz sahabelerini hare-
kete geçirdi. Medine’den gelen 10 bin kişilik ordu hazırdı. 
Onlara Mekke ve çevresinden de 2 bin kişi katıldı. Ayrıca 
Mekkeli 80 müşrik de İslam ordusunun içine karıştı. 

Müslümanlar, ilk defa bu kadar kalabalık ve bu kadar 
donanımlıydılar. Bir anda gururlandılar, kimse bizi yene-
mez, dediler. Bazıları Allah’ın yardımını da unutmuş, her 
şeyi insan gücüne ve donanıma bağlamıştı; oysa ne Bedir 
böyle kazanılmıştı ne Hendek ne Mute. 

Düşman oldukça hazırlıklıydı. Mekke’ye yaklaşık 16 km 
mesafedeki Huneyn Vadisi’nde Müslümanları tuzağı dü-
şürdü. Müslümanlar, gafil yakalanmışlardı ve gurur onların 
başını döndürdüğü için neye uğradıklarını anlamamışlardı. 
Düşman sabahın alaca karanlığında her taraftan saldırmış, 
Müslümanların, özellikle yeni Müslüman olanların panikle-
melerine neden olmuştu.

Koca İslam ordusu kaçıyordu. Mekke’nin fethinden 
önce, Peygamberimizin karargâhında Müslüman olduğunu 
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belirten Ebu Süfyan “Bu ordu ancak denizde durur” diyor-
du. Bu sırada, Uhud gününde olduğu gibi Peygamberimi-
zin öldürüldüğü haberi yayıldı.

Bazı Mekkeliler, Muhammed’den intikamımız alınıyor, 
diye nara atıyorlardı; ancak Peygamberimizin Mekke’ye 
bıraktığı kaymakam Attab b. Esid, Muhammed ölmüşse 
Allah vardır, onun şeriatı duruyor, diyor, İslam dininin 
Peygamberimizin yaşam süresiyle sınırlı olmadığını cesurca 
haykırıyordu.

Peygamberimiz, bir katırın üzerinde cephedeydi. Onun 
yanında Hz. Ali(ra) ve Hz. Abbas(ra) gibi yaklaşık 80 saha-
be vardı. O 80 sahabe bütün varlıklarıyla Peygamberimizi 
koruyorlardı.

İslam ordusu, alması gereken dersi almıştı. Gururlanma-
ması gerektiğini, Allah’ın yardımını unutmaması gerektiğini 
anlamıştı. Henüz imanın tadına varmamış ama kendisine 
Müslüman diyenlerin de durumu ortaya çıkmıştı. Artık to-
parlanma zamanıydı; çünkü Allah henüz dinini tamamla-
mamıştı. O’nun dinini tamamlaması için bu savaşın kaza-
nılması gerekiyordu.

Peygamberimiz, herkesin umudunun bittiği bir anda, 
—Ey Allah’ın kulları! Buraya geliniz, ben Allah’ın Pey-

gamberiyim, bunda yalan yok. Ben Abdülmatlib’in torunu-
yum, diyerek sahabelerini çağırdı.

Ardından onun emriyle amcası Hz. Abbas(ra): 
—“Ey Akabe’de biat eden Ensar! Ey Şecere-i Rıdvan 

altında, geri dönmemek üzere söz veren ashab! Muham-
med (S.A.S.) burada. Ona doğru gelin, diye seslendi.

Sahabe, bu sesi duyar da durur muydu? Onlar Pey-
gamberimize son nefeslerini verinceye kadar bağlı kalacak-
larına söz vermişlerdi. Bu söze bağlı olduklarının ispatı on-
lardan istenir de onlar bu ispatta gecikir miydi? 

Sahabeler, her taraftan “Lebbeyk… Lebbeyk…” diyerek 
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Rasulullaha doğru dalga dalga geldiler, en önde ise “Ya 
Evs! Ya Hazrec!” diyerek birbirlerini çağıran Ensar vardı.

Hatırlar mısınız çocuklar, onlar Akabe’de Peygamberi-
mize kendisini her koşulda koruyacaklarına, onun dostlu-
ğuna sadık kalacaklarına söz vermişlerdi. Sonra Hudeybi-
ye Antlaşması’ndan hemen önce Hz. Osman(ra)’ın 
Mekke’de şehid edildiği haberi gelmişti de sahabeler Rıd-
van ağacının altında Peygamberimize biat etmişlerdi, ona 
söz vermişlerdi. Onlar, sözlerinde doğru olduklarını Hu-
neyn gününde ispat ettiler.

Ya biz çocuklar, biz nasıl ispat edeceğiz sözümüzü? İşte 
cevabı:  Bu zor zamanda, herkesin sahte mutluluk peşinde 
koştuğu bu dönemde Allah’ın dinine sadık kalarak, O’nun 
Peygamberinin dilediği gibi yaşayarak sözümüzde durdu-
ğumuzu ispat edeceğiz.

Müslümanların birlikteliği sağlanınca düşman ayakta 
duramaz. Huneyn gününde de öyle oldu. Müslümanlar, 
bir araya gelince, onların Allah Allah diyen naraları birle-
şince Rabbimiz onlara yardım etti.

Güzel Çocuklar!
Hatırlar mısınız, Peygamberimiz Medine’ye hicret etmek 

için Mekke’deki evinden çıktığında evinin kapsında kendi-
sini bekleyen müşriklerin üzerine toprak savurmuştu ve o 
toprağın taneleri onların gözüne girmişti de onların Pey-
gamberimizi görmesini engellemişti. İşte bu mucize 
Huneyn’de tekrarlandı. 

Peygamberimiz, yine yerden bir avuç toprak aldı ve 
düşmanın üzerine savurdu, o toprağın taneleri her bir düş-
man askerinin gözüne girdi; düşman askerleri neye uğra-
dıklarını şaşırdılar; çoluk çocuklarını, kadınlarını, mallarını 
cephede bırakıp kaçtılar. Onlardan 70 kişi öldürülmüştü, 
Müslümanlar ise 4 şehid vermişti.
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Rabbimiz, o gün yaşananları Kur’an-ı Kerim’de şöyle 
anlatmaktadır:

“(Ey Mü’minler!) Şüphesiz Allah size birçok yerde ve 
Huneyn gününde yardım eti. O gün çokluğunuz size gurur 
vermişti, sizi böbürlendirmişti. Fakat bu çokluğun hiçbir 
faydası olmamış, yeryüzü bütün genişliği ile başınıza da 
gelmişti. Sonra gerisin geriye dönüp kaçmıştınız. Bu hezi-
metten sonra Allah, Peygamberine ve mü’minlere sükûnet 
veren rahmetini indirdi, görmediğiniz askerler(melekler) 
gönderdi, inkâr edenleri azaba uğrattı. Kâfirlerin cezası işte 
budur.”(et-Tevbe Suresi, 25–26)

Düşmanın dağılmasından sonra Peygamberimiz, düş-
manın geride bıraktıklarını bir yere toplattı, bu malları he-
men paylaşalım, diyen yeni Müslümanlara aldırış etmedi, 
malların başına bekçiler bıraktı, ardından düşmanı takip 
etti, onların tekrar bir araya gelmesine engel oldu.

Taif Kuşatması(Şevval 8H-Şubat 630M)
Güzel Çocuklar!
Bir zamanlar Peygamberimizi, delilerine, günahsız ço-
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cuklarına taşlatan Taifliler savaş meydanından kaçmış, 
kendi kalelerine sığınmışlardı, Peygamberimiz onların kale-
sini kuşattı, onları yıllar önce çağırdığı gibi İslam’a çağırdı; 
ancak onlar yoldan çıkmış bir topululuktu, bu çağrıyı bir 
daha reddettiler, kalelerini savunmaya karar verdiler.

Bir zamanlar, onlar Peygamberimize hakaret etmişler, 
kovmuşlar, taşlamışlar ve yaralamışlardı. Şimdi, kaçak bir 
topluluk olarak kalelerine tıkılmışlardı. Kaleleri kendilerinin 
aksine Peygamberimizin çağrısını kabul eden Medineliler 
tarafından kuşatılmıştı.

Güzel Çocuklar!
Hatırlar mısınız, Taif mi kazandı, Medine mi? Bakaca-

ğız, demiştik. Kuşkusuz Taif kaybetmiş, Medine kazanmıştı. 
Medine olmaya cesaret edenler daima kazanır. Taiflerin 
sonu ise elbette teslim olmaktır. Görelim Mevla’m neyler 
neylerse güzel eyler!

Teknik Araçlardan Yararlanma
Güzel Çocuklar!
Müşrikler, sadece kılıç ve ok gibi elle taşınır araçlarla 

savaşır, ağır savaş silahlarını bilmezlerdi. Selman-ı Farisi 
hazretleri, hatırlarsanız İran asıllıydı, müşriklerin bilmediği 
savaş tekniklerini biliyordu. Müslümanlara Medine’yi 
hendek kazıyarak savunmayı önermiş ve bu önerisi işe 
yaramıştı. İşte aynı sahabi kalelerdeki direnişi kırmak için 
de Müslümanlara mancınık ve debbabeyi öğretti. Mancı-
nık kalelerin içine ağır taş atmaya yarayan bir fırlatma 
makinesiydi. Bizans ve İran’da yaygın olarak kullanılırdı. 
Debbabe ise bir tür tanktı, tahtaların üzerine derilerin ge-
rilmesiyle yapılırdı, askerler onun altına girer, oklardan 
korunarak kalenin dibine kadar sokulur, kale duvarlarını 
delerlerdi.

Taif kuşatması 20 gün sürdü, Taifliler ne teslim oldu ne 
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de kaleden çıkıp savaştı. Peygamberimiz sahabelerine de 
danıştıktan sonra kuşatmayı sona erdirdi. Ordusunu 
Taif’ten çekerken “Allah’ım, Sakif’e hidayet nasip et, onla-
rı bize gönder!” diyerek o kendisini yok etmek isteyen düş-
manı için hayır duasında bulundu. 

Yaklaşık bir yıl sonra Taifliler,  Medine’ye bir heyet gön-
derip Müslüman olduklarını bildirdiler. Böylece Peygambe-
rimizin duası kabul oldu.

Güzel Çocuklar!
Savaşın sonunda esirler serbest bırakıldı, mallar ise 

Müslümanlar arasında dağıtıldı ve özellikle yeni Müslü-
manlara daha çok mal verildi. Bu durum, Medineli gençle-
ri üzdü, onlardan bazılarının biz savaşıyoruz, adamlar mal 
topluyor demelerine neden oldu. 

Peygamberimiz, gençlerin sözlerini işitince üzüldü, 
Ensar’ın büyüklerini topladı, 

—Ey Ensar! Herkes aldığı mallarla, koyun ve develerle 
evlerine dönerken siz de Peygamberinizle dönmeye razı 
olmaz mısınız? Allah’a yemin ederim ki sizin Peygamberle 
Medine’ye dönmeniz onların ganimet mallarıyla evlerine 
gitmesinden çok daha hayırlıdır, buyurdu. 

Ensar, bu sözler üzerine duygulandı ve yaşlı gözlerle,
—Razıyız ya Rasulallah, biz yalnız seninle dönmek iste-

riz, dediler.
Peygamberimiz sözlerine devam ederek,
—Hicret fazileti olmasaydı, ben Ensar’dan bir fert ol-

mak isterdim. Bütün insanlar, açık bir vadiye, Ensar ise 
dar bir dağ yoluna girse ben Ensar’ın yolunu seçer, onlarla 
beraber giderdim. Ey Ensar! Siz benden sonra hakkınızın 
çiğneneceği günler de göreceksiniz. Sabredin ki Kevser 
Havzı başına bana kavuşasınız, dedi. 

Gelin sizinle birlikte karar verelim, sizce kim kârlıydı? 
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Ebedi Cenneti ve Kevser Havzı’nı isteyenler mi yoksa geçi-
ci dünyayı mı?

Ganimet mallarının dağıtılmasından sonra Peygamberi-
miz, umre yaptı ve daha önce Mekke’ye kaymakam olarak 
bıraktığı Attab b. Esid(ra)’ı Mekke’ye vali olarak atadı, Muaz 
b. Cebel(ra)’i de Mekkelilere İslam’ı öğretmek üzere görev-
lendirdi ve Ensar’ı ile Medine’ye geri döndü. O, Mekke’yi 
çok seviyordu; ama Ensar’a söz vermişti, onların yanında 
kalacaktı, sahabelerin büyükleri de öyle yaptılar, ondan ayı-
rılıp da Mekke’de kalmadılar, Medine’ye geri döndüler. Me-
dine, İslam’ın başkent olma özelliğini korumuştu. 

Peygamberimizin Medine’den çıkışı ile Medine’ye girişi 
arasında 2 ay 16 gün geçmişti. Bu elbette yorucuydu; ama 
Allah yolunda çalışmak yorgunluğu giderir. Rabbimiz, ona 
ve sahabelerine zorlukları kolaylaştırmıştı, inşaallah bize de 
kolaylaştırır.

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed

“İnsanların Allah’ın Dinine 
Akın Akın Girdikleri Zaman”
Güzel Çocuklar!
Çöl Arapları Mekke’yi putperestliğin merkezi hâline ge-

tirmişlerdi. İşte o merkezi ele geçirilmiş ve onun rahipleri 
gibi olan Kureyşliler Müslüman olmuştu. Çöl insanlarının 
çoğunun kendilerine özgü bir inanışları yoktu. Onlar, daha 
önce kör bir inat içindeydiler. Madem, Kureyş Muhammed 
(S.A.S.)’e karşı koyuyor, biz de ona karşı koyalım, diyor-
lardı. Şimdi madem Kureyş Müslüman oldu, biz de Müslü-
man olalım, deme zamanınıydı, öyle de oldu.

Arabistan yarımadasında yerleşik kabileler, grup grup 
Medine’ye heyet gönderdiler, Müslüman olduklarını bildir-
diler. Bu bilinçli bir tercihten çok bir tür teslim olmaydı. 
Bunun için Peygamberimiz onlara öğretmenler gönderdi, 



P
ey

ga
m

be
ri

m
i 

Ta
nı

yo
ru

m
abdulkadir turan

164

onların o teslimiyetinin hakiki imana dönüşmesini sağladı. 
Bu arada onlar, Medine’ye geldiklerinde şehir adetlerini 

bilmiyorlardı, saygı yönleri zayıftı; ama Peygamberimiz on-
ların kusurlarını hoş görür ve onlara çok iyi davranarak 
onların Müslümanlara karşı muhabbetinin artmasını sağlar-
dı. Onlar da kabilelerine döndüklerinde gördüklerini anla-
tır, halklarının kalbini Medine’ye bağlarlardı. Böylece Me-
dine bir çekim merkezi haline geldi. Rabbimiz, bu durumu 
Kur’an-ı Kerim’de Nasr Süresinde şöyle anlatmaktadır: 
“Allah’ın yardımı ve fetih geldiği zaman, (1)Ve insanların 
Allah’ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde, (2)
Hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O’ndan mağfiret 
dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir. (3)”

İşittik ve itaat ettik
Elhamdülillah… Sübhanallah… Esteğfirullah… 

Necran Heyeti
Güzel Çocuklar!
Necran, Yemen taraflarında halkı Hıristiyan olan bir 

yerdi. Peygamberimiz, Necranlılara bir mektup gönderdi, 
onların Müslüman olmalarını istedi. Necranlılar, bunun 
üzerine Medine’ye bir heyet gönderdiler. Heyette çöl Arap-
larının aksine Hıristiyanlık ve diğer dinler hakkında bilgisi 
olan adamlar vardı. Onlar, Resulullah’la tartışmaya girdi-
ler; ancak Peygamberimizin “Allah’ın laneti yalancıların 
üzerine olsun!” diye bedduada bulunalım, deyince korktu-
lar ve Müslümanlara cizye vermeyi kabul edip Medine’den 
ayrıldılar.

Cizye, bir tür vergidir. Hıristiyan ve Yahudiler kendi 
dinleri üzerinde kalma koşuluyla İslam devleti sınırları için-
de yaşarlarsa onlardan askerlik hizmeti ve diğer hizmetlere 
karşılık bu vergi alınır.

Necranlılar, Medine’den ayrılırken aralarından biri, baş-
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rahibe “Yemin ederim ki beklediğimiz Peygamber budur.” 
Biz niye Müslüman olmuyoruz, diye sorar. O da halkımız, 
bize makam ve mal verdi, Müslüman olursak bunların 
hepsinden oluruz, diye cevap verir.

Güzel Çocuklar!
Daha önce de belirttiğimiz gibi Hıristiyan ve Yahudiler 

elbette Peygamberimizin hak olduğunu biliyorlardı, bu bil-
gi onların elindeki kitaplarda ayrıntılı olarak vardı. Ancak 
onlar, Müslüman olduklarında halktan haksız yere topla-
dıkları maldan ve haksız yere sahip oldukları makamlardan 
olmaktan korkuyorlardı. Bunun için Müslüman olmuyor-
lardı, böyleleri dünyayı ahirete tercih edenlerdir, onlar za-
rardadır, zararda olmak kötüdür.

Biz gelecekte mal ve makam sahibi olduğumuzda ma-
lımız elden gidecek, makamımızdan olacağız, deyip 
İslam’a ihanet etmeyeceğiz, değil mi çocuklar? İslam’a 
sahip çıkacağız, cennet dururken Cehennemi tercih et-
mek olur mu hiç? 

Allah, bizi hak yoldan çevirmesin, bizi kendi dinine ha-
yatı boyunca hizmet edenlerden eylesin! Amin!

Şair Kab’ın Müslüman Olması
Kab, ünlü bir Arap şairiydi. Peygamberimiz aleyhine 

kötü şiirler söylemiş, düşmanları Müslümanların aleyhine 
kışkırtmıştı, Peygamberimizin Mekke’nin fethi esnasında 
nerede bulursanız öldürün dediği kişilerdendi. 

Mekke fethedilince Taif’e kaçtı, orası da Müslüman 
olunca ne yapacağını şaşırdı. Kardeşi ona bir mektup yaz-
dı ve Peygamberimizin düşmanlarını affettiğini, kendisinin 
de Müslüman olup Medine’ye gelmesi durumunda affedil-
me ihtimalinin olduğunu söyledi.

Kab, bunun üzerine Medine’ye geldi, sabah namazını 
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Peygamberimizin arkasında kıldı, sonra Rasulullahın yanı-
na gidip,

—Ya Resulullah, Kab, geçmişinden tevbe ederek Müs-
lüman oldu, huzurunuza getirsem onu affeder misiniz, diye 
sordu.

Peygamberimiz, evet, diye buyurdu. Kab, “Benim” dedi. 
Müslümanlar yıllarca Kab’ın peşinden koşmuş, onu öl-

dürmeye çalışmışlardı, şimdi Kab yanlarındaydı, suçu bü-
yüktü, İslam’ın aleyhinde propaganda yapmıştı, bazı Müs-
lümanlar kendilerini tutamadılar, Ensar’dan biri üzerine 
atlayıp onu öldürmeye çalıştı. Peygamberimiz, onun Müs-
lüman olduğunu hatırlatarak bu duruma engel oldu. Kab, 
bu sefer Peygamberimizi öven bir şiir(kaside) okudu, Pey-
gamberimiz de onun üzerine bürdesini(hırka) attı, onun 
şereflendirdi.

Güzel Çocuklar!
Peygamberimizin amacı ne mal ne makamdı. Onun için 

küfürden İslam’a geçen herkes korumayı, onurlandırılmayı 
hak etmişti.

İşte Kab! O mutlaka öldürülmeyi hak etmişti; ama Müs-
lüman olunca onun geçmişi silindi, hataları affedildi. Onun 
için tertemiz bir defter açıldı. Artık bundan sonra yapacak-
ları o tertemiz deftere yazılacak, o ya bu defteri kapkara 
edecek ya da onu güzel işlerle süsleyecekti. Şair Kab, def-
terinin başına Peygamberimizle birlikte bir sabah namazı 
ve Peygamberimizi öven bir şiir koydu.  

Güzel Çocuklar!
Bizim de bir defterimiz var, bu defter biz yetişkin olun-

caya kadar bembeyaz olacak, ondan sonra onu karartmak 
veya güzel işlerle süslemek bizim elimizde? İnşaallah biz, 
onu güzel işlerle süsleyeceğiz. 

Allahüme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed
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Öğrendiklerimizi tekrarlayalım mı?
Mekke’nin fethinden sonra Mekke’nin çevresindeki 

kabileler, İslam’a karşı büyük bir ordu hazırladılar. On-
lara karşı harekete geçen İslam ordusu, başlangıçta 
çokluğuyla gururlandı ve kaybetti. Ancak Rabbimizin 
yardım etmesiyle Müslümanlar Peygamberimizin çağrı-
sına uyup toparlandı ve savaşı kazandı. Savaşın ardın-
dan kabileler gruplar hâlinde İslam’a yöneldi. Rabbimi-
zin Peygamberimize verdiği her vaad doğru çıktı. Hak 
galip oldu, batıl Hicaz bölgesini, o mukaddes toprakları 
terk etti.  

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed

Uygulama 1
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun bir şe-

kilde doldurunuz.

1. Mekke’nin fethinden sonra yapılan ilk savaş, --------------
- Gazvesi Savaşı’dır.

2. Müşrikler, Huneyn Savaşı’nda, --------------Savaşı’nda 
olduğu gibi Peygamberimizin şehid olduğu haberini 
yaymışlardı.

3. Huneyn Savaşı’ndan sonra, halkının bir zamanlar Pey-
gamberimizi delilerine ve çocuklarına taşlattığı 
--------şehri kuşatılmıştır.

4. Hıristiyanların ve diğer ehl-i kitabın Müslümanlara ver-
diği vergiye -------------- denir.
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5. Peygamberimizin Mekke’de kalmayıp Medine’ye dön-
mesi Medine’nin yerli Müslümanları ----------------mem-
nun etmiştir.

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

yazarak cevaplayınız.

1. Mekke’nin fethi İslam’ın müşrikler arasında yayılmasını 
hızlandırmış mıdır? (        )

2. Peygamberimiz, Huneyn Savaşı’nda elde edilen gani-
metlerin çoğunu Ensar’a mı dağıtmıştır? (        )

3. Huneyn Savaşı’nda esir edilenler toplu halde öldürül-
müş müdür? (        )

4. İslam ordusu, Taif muhasarası sırasında müşriklerin bil-
mediği teknik araçları mı kullanmıştır? (        )

5. Huneyn Savaşı’nda İslam ordusu müşrik ordusundan 
daha mı kalabalıktı? (        )

Uygulama 3
1. Müslümanların Huneyn Savaşı’nın başında dağılmaları-

nın asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Sayı bakımından düşmandan az olmaları
 B) Çokluklarıyla gururlanıp ilahi takdiri unutmaları
 C) Savaş için hazırlıklı olmamaları
 D) Savaşa girmekte isteksiz olmaları

2. Aşağıdakilerin hangisi Huneyn Savaşı’nda görülen mu-
cizelerden biridir?
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A) Bir fırtınayla çadırları uçan düşmanın darmadağın olması
B) Peygamberimizin Sasani ve Bizans’ın yıkılacağını haber 

vermesi
C) Peygamberimizin kendisine yönelik zehirleme suikastını 

fark etmesi
D) Peygamberimizin savurduğu toprak tanelerinin her bir 

düşman askerinin gözüne girmesi

3. Huneyn Savaşı’na imanı zayıf kişiler de katılmışlardı. Bu 
kişilerin, ummadıkları bir tuzak karşısında şaşırıp dağı-
lan Müslümanların bir daha toparlanmayacaklarını san-
malarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Müslümanların savaşa iyi hazırlandıklarını bilmeme-
leri

 B) Rabbimizin Müslümanlara olan yardımını hesaba 
katmamaları

 C) Müslümanların düşmana tuzak kurduklarının farkın-
da olmamaları

 D) Tarafların gücü hakkında yeteri kadar bilgi sahibi 
olmamaları

4.  Peygamberimizin Huneyn Savaşı’nda ele geçirilen ga-
nimetlerin çoğunu yeni Müslüman olanlara vermesinin 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Onların kalbini İslam’a ısındırmak istemesi
 B) Müslümanların Mekkelilerden daha zengin olmaları
 C) Ele geçirilen malları Medine’ye götürmenin zor olması
 D) Ele geçirilen malların sahiplerinin Mekke çevresinden 

olması

5. Müslümanların mancınık ve debbabe gibi araçları kul-
lanmalarından aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkara-
biliriz?
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 A) Müslümanların savaş araçları geliştirmek için çaba 
göstermeleri gerektiği

 B)Savaşta yıkımı ağır araçları kullanmanın doğru olma-
dığı  

 C) Savaşta sonuç almanın tek koşulunun iyi silahlar kul-
lanmak olduğu

 D) İyi bir plan yapılmadığında zaferin elde edilemeye-
ceği
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Bölüm 24
Araştırma İbadetimiz

1. Günümüzde kimlerin Mekke’ye girmesinin yasak oldu-
ğunu büyüklerinize sorunuz.

2. Medine’nin yaz döneminde mevsim koşullarının nasıl 
olduğu hakkında araştırma yapınız.

3. Münafıkların Medine’nin ilk günlerinden beri Müslü-
manlar aleyhindeki çalışmalarını yeniden hatırlayınız.

4. Bedir’den Tebük’e İslam ordusunun sayısındaki çoğal-
mayı her savaşa katılan Müslüman sayısını bir kâğıda 
yazarak değerlendiriniz.

5. Tevbenin hangi koşullarda geçerli olduğu hakkında bir 
araştırma yapınız.

Tebük Seferi (Recep 9H-Eylül 630M)
Güzel Çocuklar!
Bizans İmparatorluğunun Müslümanlara karşı savaş 

hazırlığı yaptığına ve Hıristiyan Arapların da ona yar-
dım edeceğine dair haberler yayılıyordu. Bu durum 
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Müslümanları en-
dişelendiriyor, İs-
lam düşmanlarını 
cesaretlendiriyor-
du. Bu durumun 
önüne geçmek ve 
İslam’ı boğmaya 
çalışan bütün güç-
leri dize getirmek 
gerekiyordu.

Tebük, 
Medine’nin kuze-
yinde, Medine ile 
Şam arasında bir 
kasabaydı. İslam 
ordusu o kasabaya 
kadar yol aldığın-
dan sefere oranın 
adı verilmiştir.

Güzel Çocuklar!
Mevsim yazdı, hava sıcaktı, hurma hasadı zamanıydı, 

insanların gölgeliklere çekildikleri ve hurma hasadıyla uğ-
raştıkları bir dönemdi. Ayrıca Medine ve çevresinde kıtlık 
vardı, bu yüzden insanların elinde savaş hazırlığı için yeteri 
kadar gıda yoktu. 

Peygamberimiz, daha önce Mekke’nin fethinde olduğu 
gibi, nereye sefer yapacağını gizliyordu. Ama bu sefer, yol 
uzundu, şartlar ağırdı. Sefere sadece gönüllü olanlar katıl-
malıydı.

Sefer ilanı yapıldı, Müslümanlar hazırlıklarına başladı, 
münafıklar ise bahane uydurmaya başladı, her biri bir şey 
söylüyordu. Onların lideri Abdullah b. Ubey ise her şeyi 
açık açık söylüyordu:
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—Muhammed, Bizans’ı ne sanıyor, onun arkadaşlarıyla 
birlikte esir düşeceğini gözlerimle görmüşçesine biliyorum, 
diyordu.

O, işe sadece dünya gözüyle bakıyor ve Allah’ın yardımı-
nı hiç hesaba katmıyordu. Gerçekten İslam ordusu Bizans 
ordusuna göre yeni ve donanımsızdı. Ama daha önce 
Bedir’de de, Uhud’un ilk aşamasında da Müslümanlar az, 
düşman çoktu. Hele Mute’de sayı karşılaştırılacak gibi değil-
di. Ama Allah, zafere ulaşmak için ellerinden gelen her şeyi 
yapan Müslümanların yardımına görünmeyen askerlerini, 
melekleri göndermiş ve onlara zafer nasip etmişti.

Peygamberimizin çağrısını duyan Müslümanlar, 
Medine’ye akın akın geldi, 30 bin kişilik bir İslam ordusu 
oluştu. Bu orduyu donatmak kolay değildi, bunun üzerine 
Peygamberimiz yardım kampanyası başlattı, sahabeler 
kendi maddi olanakları çerçevesinde orduya büyük bağış-
larda bulundular. Biz, Allah için yapılan bağışa “infak”, 
bağış yapmaya da “infakta bulunmak” diyoruz. Hz. Ebu 
Bekir Efendimiz, malının tamamını, Hz. Ömer Efendimiz, 
malının yarısını bağışladı, yani infak etti,  Hz. Osman(ra) 
hepsinden zengindi, hepsinden daha çok yardım etti. 

 Yapılan infaklarla fakir Müslümanlara binek ve silah 
alındı. Ancak yine de bazı imkânlar yetersiz kaldı. Yedi 
yoksul sahabi Peygamberimizin yanına gelip ondan deve 
istediler, Peygamberimiz verilecek deve kalmadı, deyince 
ağlayıp gittiler, sonradan onlar için de deve bulundu.

Bu güzel tutumlardan sonra bazı münafıklar da tavırları-
nı değiştirdiler, iman ehlinden geride kalıp da münafık ol-
dukları bilinmesin diye İslam ordusuna katıldılar, sonra sı-
cak çöl yolculuğuna dayanamadıklarını söyleyip geri dön-
düler. Daha önce Uhud gününde geri döndükleri gibi… 

Peygamberimiz, Medine’ye kaymakam olarak Hz. 
Ali(ra)’yi bırakmıştı. Peygamberimizin ordusu içinde yer 



P
ey

ga
m

be
ri

m
i 

Ta
nı

yo
ru

m
abdulkadir turan

174

almamak Hz. Ali(ra) Efendimizi çok üzmüştü; ancak Pey-
gamberimiz onu teselli etti. 

Artık Medine’de sadece kadınlar, çocuklar, hastalar ve 
münafıklar vardı. Bu durum mazeret ileri sürüp savaşa ka-
tılmayan kimi Müslümanları üzdü, onlar da hemen hazır-
lıklarını yapıp orduya yetişti.

“Kavsa”nın Kayboluşu
Güzel Çocuklar!
Hatırlayacağınız gibi Peygamberimizin devesinin adı 

Kavsa idi. Kavsa, Tebük Seferi’nde bir konaklama yerinde 
kayboldu. İslam ordusuna karışmış olan münafıklardan biri 
“Tuhaf bir durum, Muhammed peygamberim, diyor, gök-
lerden haber veriyor, oysa devesinin nerede olduğunu bil-
miyor.” demişti. 

Peygamberimiz, bu sözleri duyduğunda “Vallahi, ben 
yalnızca Allah’ın bana bildirdiklerini bilirim. Allah bana 
şimdi bildirdi: Kavsa, şu dağın arkasındaki vadide yuları 
bir ağaca dolanıp kalmıştır. Haydi, oradan getirin!”dedi. 
Müslümanlar, deveye Peygamberimizin söylediği yerde 
buldular. Böylece münafıklar bir kez daha rezil oldular. 

Tebük Seferi, münafıkları böyle bir bir ortaya çıkarıp on-
ları rezil ettiği için bu sefere “Rüsvaylık Seferi” de denmiştir. 
Allah düşmanlarının rüsvay oldukları bir sefer anlamında…

Güzel Çocuklar!
Tebük Seferi,  o kadar zordu ki adeta bir sadakat imti-

hanı olmuştu. Sefere katılanlar gerçek Müslüman, mazeret-
siz katılmayanlar ise münafık kabul edilmişti. 

Sefer, iki yönden İslam’ı garantiye alıyordu: Birincisi Bi-
zans ve onu destekleyen Hıristiyan Araplar korkutulmuş, 
onların İslam devletine saldırısı engellenmiş, ikincisi ise bu 
seferle Müslümanların içindeki münafıklar tespit edilmiş, 
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onlara karşı bundan sonra tedbir alınması sağlanmıştır. Bu-
nun için biz, bu seferi Peygamberimizin sağlam bir İslam 
devletini kurduktan sonra dünyadan ayrılma hazırlığı olarak 
görebiliriz. Görelim Mevla’m neyler, neylerse güzel eyler!

Güzel Çocuklar!
Ne Bizans ordusu ne de onu destekleyen Hıristiyan 

Araplar Müslümanların karşısına çıkmaya cesaret etmişti. 
Müslümanlar, bazı kabilelerle anlaşmalar yapıp kimseyle 
savaşmadan Medine’ye geri döndüler. Rabbimizi bir kez 
daha münafıkları yalancı çıkardı, onları alçalttı, Müslüman-
ları ise yüceltti.

Mescid-i Dırar’ın Yıktırılması
Güzel Çocuklar!
“Mescid-i Dırar”ın ne olduğunu biliyor musunuz? Mes-

cid-i Dırar, “zararlı mescid” demektir.
Mescidler, içlerinde Allah adı anılsın diye yapılır, bunun 

için mescidlere Allah’ın evi denir.
Allah’ın adının anılacağı bir yer yapmak, Allah’a hakkıy-

la inanan kişilere, yani Allah dostu olan müminlere düşer. 
Medine yakınlarındaki Küba’da münafıklar  “mescid” 

dedikleri bir yer yapmışlardı. Küba’yı hatırlar mısınız? Ne 
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olmuştu orada? Haydi, birlikte söyleyelim:
Peygamberimiz, Mekke’den Medine’ye hicret ederken 

Kuba’da bir süre durmuş, orada İslam’ın ilk mescidini inşa 
etmiş ve o mescidde namaz kılmıştı.

O hâlde Kuba’nın bir mescidi vardı hem de İslam’ın ilk 
mescidi şerefine sahip bir mescid.

Ama münafıklar o mescide gitmemiş, içinde fitne çalış-
malarını yapacakları, yani Müslümanları birbirine düşür-
mek için planlar yapacakları yeni bir yer yapmışlardı. İşte 
onların yaptığı o yere “Mescid-ı Dırar” denmiştir.

Münafıklar her zaman olduğu gibi gerçek amaçlarını giz-
liyorlardı, Müslümanlar çoğaldı, eski mescid bize yetmez 
oldu. Müslümanların yeni bir mescide ihtiyacı vardı, işte 
bunun için biz bu mescidi inşa ettik, diyorlar ve Tebük dö-
nüşü “Ey Allah’ın Resulü mescidimizde namaz kıl!” diye-
rek Peygamberimizi o sözde mescitte namaz kılmaya davet 
ediyorlardı.

Güzel Çocuklar!
Peygamberimiz, Rabbimizin elçisidir, Rabbimiz ne bu-

yurursa o onu yapar. Rabbimiz, bu mescid konusunda 
Tevbe Süresi’nin : “Zarar vermek, inkârı (pekiştirmek), 
müminlerin arasını ayırmak ve daha önce Allah’a ve elçisi-
ne karşı savaşanı gözlemek için mescid edinenler ve: “Biz 
iyilikten başka bir şey istemedik.” diye yemin edenler (var 
ya) Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahitlik et-
mektedir. (107)

Sen bunun (böyle bir mescidin) içinde hiç bir zaman 
durma. Daha ilk gününden takva temeli üzerine kurulan 
mescid, senin bunda (namaza ve diğer işlere) durmana 
daha uygundur. Onda, arınmayı içten-arzulayan adamlar 
vardır. Allah arınanları sever.”  (108) ayetlerini indirdi.

Peygamberimiz, Rabbinin emrine uydu. Orada namaz 
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kılmadı ve Medine’ye döndüğünde iki sahabeyi mescid 
diye yapılan fitne evini yıkmak üzere görevlendirdi. Saha-
beler, Peygamberimizin emrine uydular ve o zararlı mesci-
di yıktılar.

Bu olaydan iki ay sonra münafıkların başı Abdullah b. 
Übey Medine’de öldü. 

Medine’ye Dönüş
Peygamberimizin ve ordusunun Tebük dönüşü 

Medine’ye yaklaştığı duyulunca Medine halkı, kadın çocuk 
sokaklara döküldü. Şiirler, ilahiler okuyarak Peygamberi-
mizi ve ordusunu karşıladı. 

Peygamberimiz, Medine’ye varınca önce Mescid-i 
Nebevi’ye gitti, orada iki rekât namaz kıldı. Böylece her-
hangi bir yolculuk dönüşünde camiye gidip iki rekât na-
maz kılmak Müslümanlar için sünnet oldu. 

Tebük Seferine Katılmayanların Durumu
Yaz sıcağına aldırmayıp Tebük yollarına düşen kahra-

manlar, evlerine huzur içinde dağılırken bir mazereti olma-
dığı hâlde o sefere katılmayanlar huzursuzluk içindeydiler. 
Korkuları boşa çıkmış, İslam ordusu sağ salim Medine’ye 
dönmüştü. 

Peygamberimiz, mescidde tebrikleri kabul etti, bu arada 
sefere Tebük Seferi’ne katılmayanları dinledi: Onlar üç sınıftı, 
bazıları münafıktı, İslam’ın gizli düşmanıydı, sefere bir özür 
için değil, Peygamberimize düşman oldukları için katılmamış-
lardı; ama şimdi Peygamberimizin huzurunda özür beyan 
ediyorlardı. Yalan söylemek münafıkların sıfatlarındandır. 
Onlar, sefere katılmama nedeni konusunda da yalan söylü-
yorlardı ve Peygamberimiz onların yalan söylediğini biliyor-
du, Müslümanların da onların durumunun farkındaydı. 

Peygamberimiz, onları sadece dinliyordu. Özrünüzü kabul 
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ettim, demiyor, onlar için Allah (cc)’tan af da dilemiyordu. 
Bazıları gerçekten hastalık gibi onları engelleyen önemli 

bir sıkıntıdan dolayı sefere gitmemişlerdi. Peygamberimiz 
onlar için dua ediyordu. Geriye üç kişi kalmıştı: Ka’b b. 
Malik, Mürare b. Rebi, Hilâl b. Ümeyye.

Onlar, samimi Müslümanlardı. Üstelik Mürare ve Hilâl, 
Bedir Savaşı’na da katılmışlardı.

 Sefere gitmeme konusunda bir mazeretleri yoktu. Ken-
dilerine yenilmişlerdi, yani seferin zorluğu ve o sıcak gün-
lerde Medine’de kalma isteklerini bastıramamış, pişman 
oldukları bir duruma düşmüşlerdi. 

Yalan yere “Şu mazeretimiz var.” deyip özür dileyebilir-
lerdi. Kimi insanlar onların böyle davranmasını istiyordu. 
Halbuki onlar, münafık değil,  gerçek birer mü’mindi. Ya-
lan söylemek münafıkların özelliğidir. Bir mü’min, müna-
fıklara benzemez, neden ve karşılık ne olursa olsun,  yalan 
söyleyemezdi. 

Onlar, yalan yere özür beyan etmeyi reddettiler. Sefere 
katılmamakla bir suç işlemişlerdi. Bu, büyük bir suçtu. Bü-
yük suçlar sadece mazeretle veya kişisel pişmanlıkla geçişti-
rilemezdi. Suç için ceza vardır, onlar cezalandıracaklardı ve 
aslında imtihanları şimdi başlıyordu: Ya Peygamberimizin 
bu cezaya razı olacaklar ya da biz suç işledik ama pişman 
olduk. Bu pişmanlık bize yeter, deyip isyan edeceklerdi. 

Sizce gerçek müminlere hangisi yakışır? Elbette, Peygam-
berimize itaat, yani onun emrine uymak. Bu itaat sadece 
emirde olmaz, cezada da olmalı ve onlar da böyle yaptılar.

Peygamberimiz, onlarla konuşmadı, Müslümanların da 
onlarla konuşmasını yasakladı. Üç adam, Müslümanlarla yan 
yana namaz kılıyor, çarşıda pazarda dolaşıyor; ama kimse 
onlarla konuşmuyordu. Yapayalnızdılar, sıkıntı içindeydiler, 
ama biz bunaldık deyip araya adam koymuyorlardı, hakla-
rındaki kararı sabırla bekliyorlardı. Bu durum elli gün sürdü 
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ve nihayet onlar hakkında Tevbe Süresi’nin şu ayetleri nazil 
oldu: “And olsun Allah, Peygamberin, Muhacirlerin ve Ensa-
rın üzerine tevbe ihsan etti. Ki onlar -içlerinde bir bölümünün 
kalbi nerdeyse kaymak üzereyken- ona güçlük saatinde tabi 
oldular. Sonra onların tevbelerini kabul etti. Çünkü O, onlara 
(karşı) çok şefkatlidir, çok esirgeyicidir. (117)

(Savaştan) Geri bırakılan üç (kişiyi) de (bağışladı). Öyle 
ki, bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmişti, 
nefisleri de kendilerine dar (sıkıntılı) gelmişti ve O’nun dı-
şında (yine) Allah’tan başka bir sığınacak olmadığını iyice 
anladılar. Sonra tevbe etsinler diye onların tevbesini kabul 
etti. Şüphesiz Allah, (yalnızca) O, tevbeleri kabul edendir, 
esirgeyendir. (118)”

Müminler, bu bağışlanma haberini onlara müjdelemek 
için birbirleri ile yarıştılar. Müjde ulaşır ulaşmaz Mescid-i 
Nebevi’ye geldiler, sevinç içinde tebrikleri kabul ettiler.

Güzel Çocuklar!
Bu üç sahabenin durumu bize şunu haber vermektedir: 

Müminlerin hata yapabilir; ancak bu hatalarından döndük-
leri takdirde affolunurlar.

Biz de bir hata yaptığımızda tevbe etmeyi bileceğiz ve 
bize verilen haklı cezaya razı olacağız. İsyan üzerine isyan-
dan kaçınacağız. 

Peygamberimizin oğlu İbrahim’in vefatı
Güzel Çocuklar!
Peygamberimizin erkek çocuklarından Kasım ve Abdul-

lah daha önce vefat etmişti. 
Peygamberimizin Medine’de evlendiği Mariya annemiz-

den bir oğlu olmuştu. Peygamberimiz, onun adını İbrahim 
koymuştu. 

İbrahim, Tebük Seferi dönüşünde yaklaşık bir buçuk 
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yaşındaydı, gürbüz, sağlıklı bir çocukken hastalanmış, gün-
den güne erimişti. 

Peygamberimiz, Medine’ye gelen heyetlerle görüşmeler 
yaptığından çok meşguldü; ama bu meşguliyet onun 
İbrahim’i ihmal etmesine neden olmuyordu. 

İbrahim, annesi Mariya ile birlikte bağ evinde kalıyordu. 
Peygamberimiz, onları orada sık sık ziyaret ediyordu. Bir 
gün sahabelerden Abdurrahman b. Avf(ra)’la birlikte onları 
ziyarete gitti. İbrahim’i kucağına aldı. İbrahim, hastalık yü-
zünden solmuştu. Ölüm anının yaklaştığı belliydi. Canı ve-
ren Rabbimizdir, O’nun emrine karşı gelinmezdi.

Peygamberimiz, İbrahim’in yüzüne baktı ve “Allah’a 
karşı elden ne gelir ya İbrahim?” dedi, gözlerinden yaşlar 
döküldü. 

İbrahim, o küçücük yaşta, ağabeyleri Abdullah ve Ka-
sım gibi vefat etti. Peygamberimiz, onun mezarı başında,

“Göz yaşarır, kalb üzülür, Allah’ın rızasına uygun olan-
dan başka bir şey söyleyemeyiz. Ey İbrahim, seni kaybet-
me yüzünden derin bir üzüntü içindeyiz.” diyerek üzüntü-
sünü dile getirdi. İnna lillah ve inna ileyhi raciun.

İbrahim’in vefatıyla Peygamberimizin çocuklarından ha-
yatta sadece Hz. Fatıma annemiz kaldı.

Allah, Peygamberimizle çocuklarını Cennette, Kevser 
Havuzu’nun başında buluştursun! Onlara zor ayrılığın 
mükâfatını kat kat versin! Bizlere de onların bu saadetine 
tanıklık etmeyi nasip eylesin! 

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed

Putperestlere Kâbe’nin Yasaklanması
Güzel Çocuklar!
Mekke’nin Fethi sırasında Kâbe putlardan temizlenmişti; 

ama müşrikler Kâbe’yi ziyaret etmeye devam ediyorlardı. 
Onların ziyaret şekilleri çirkindi, Müslümanları üzecek şekil-
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deydi. Ancak Peygamberimiz, onlara belki Müslümanları 
Kâbe’de görür, etkilenir ve Müslüman olurlar diye fırsat 
vermiş, Kâbe’yi ziyaret etmelerini yasaklamamıştı.

Müslümanların sayısı gittikçe artıyor, müşriklerin sayısı 
azalıyordu. Müşriklerin çirkin ziyaret biçimleri Kâbe’nin 
mümin ziyaretçilerini rahatsız ediyordu. 

Hicret’in dokuzuncu yılında Resulullah(s.a.s.) Hacca 
giden Müslümanları yönetmek üzere Hz. Ebu Bekir(ra) 
Efendimizi tayin etti, onu o yılın Hac Emiri yaptı.

Hac kafilesi, Medine’den üç yüz kişilik bir sahabe grubu 
olarak yola çıktıktan sonra Rabbimizin Kâbe’nin müşriklere 
yasaklanması ile ilgili emirleri indi. 

Peygamberimiz, Hz. Ali(ra) Efendimizi kafilenin arkasın-
dan gönderdi. Hz. Ali Efendimiz, hükümleri Hz. Ebu Bekir 
Efendimize bildirdi.

Hz. Ebu Bekir(ra) Efendimiz, Hac Emiriydi, Hz. Ali(ra) 
Efendimizin görevi ise yeni hükümleri müşriklere bildirmekti.

Hz. Ali(ra) Efendimiz, Mina’da bir hutbe okuyarak Tev-
be Süresi’nin ilk ayetlerini herkese duyurdu. 

O ayetler şunları bildiriyor:
1. Müslümanlardan başkaları Cennete giremez.
2. Bu yıldan sonra hiçbir müşrik Kâbe’ye yaklaştırılma-

yacak.
3. Hiç kimse Kâbe’yi çıplak tavaf etmeyecek.
4. Kimin Hz. Peygamber ile anlaşması varsa anlaşma-

nın süresi doluncaya kadar ona uyulacak. 

Güzel Çocuklar!
Cennet hak edenlerindir, Allah’a hakkıyla iman etme-

yen, O’nu veya O’nun nimetlerini inkâr edenlerin oraya 
girmeye hakları yoktur. Onlar, Cennete girmeyeceklerdir. 
Cennet temiz bir yerdir. Manevi anlamda sadece iman ehli 
temizdir, kâfirler manevi olarak pistir, temiz olan bir yere 
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pis olanların girmesi söz konusu olamaz.
Kâbe, İslam’ın kıblesi ve Müslümanların toplanıp Rable-

rini hakkıyla andıkları yerdir. Böyle bir yerde müşriklerin 
bulunması huzursuzluk verirdi. Hele çıplak tavaf etmek, 
olacak bir durum değildi. 

Ama asıl dikkat etmemiz gereken nokta Peygamberimi-
zin her şeye rağmen asla sözünden dönmemesi ve anlaş-
malara sadık kalacağını bildirmesiydi.

Biz de daima sözümüze sadık kalalım.
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed

Öğrendiklerimizi tekrarlayalım mı?
Hicret’in dokuzuncu yılında yaz mevsiminde çıkılan Te-

bük Seferi Bizans ordusunun Müslümanların karşısına çık-
mayı cesaret etmemesiyle İslam’ın zaferi olarak tarihe geç-
ti. Müslümanlar kazandı, savaştan kaçan münafıklar kay-
betti. Sefere özürsüz çıkmayan üç Müslümanın tevbesi 
uzun bir bekleme döneminden sonra Rabbimiz tarafından 
kabul edildi.

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed

Uygulama 1
Aşağıdaki cümlelerden boş bırakılan yerleri uygun bir 

şekilde doldurunuz.
1. Tebük Seferi hazırlığı karşısında “ Muhammed, Bizans’ı 

ne sanıyor?” diyen münafıkların başı ------------------------
----------, ilahi yardımı hesaba katmadan konuştuğu için 
yanılıyordu.

2. Diğer gazvelerde hedefini gizleyen Peygamberimiz, şartla-
rın ağır olmasından olacak ---------------- seferini Bizans’a 
ve ona bağlı Hıristiyan Araplara karşı yapacağını ilan etti. 

3. İslam’a zarar vermek amacıyla yapılan mescidlere -------
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--------------------- denir.
4. Peygamberimiz, Tebük Seferi’nden sonra yapılan ve 

kendisinin katılmadığı Haccın emirliğine -------------------- 
Efendimizi atamıştır.

5. Rabbimiz, Hicretin dokuzuncu yılında ------------------- 
Süresi’nde bildirdiği emirlerle putperestlerin Kâbe’yi zi-
yaret etmesini yasaklamıştır.

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

yazarak cevaplayınız.
1. Bizans ordusu Tebük’te İslam ordusunun karşısına çık-

maya cesaret etmiş midir? (        )
2. Bazı münafıklar, İslam ordusunun içine karışıp Tebük 

Seferi’ne katılmışlar mıdır? (        )
3. Hac, mal varlığı yeterli ve sağlığı yerinde olan her hür 

Müslümana farz mıdır? (        )
4. Tebük Seferi sırasında Medine’ye kaymakam olarak Hz. 

Osman Efendimiz mi bırakılmıştır? (        )
5. Münafıklar, Mescid-i Dırar’ı inşa etmeden önce Kuba 

Mescidi’ni yıkmışlar mıdır? (        )

Uygulama 3
1. Tebük Seferine katılmayan üç Müslümana aşağıdaki 

cezalardan hangisi verilmiştir?
 A) Üçü de öldürülmüştür.
 B) Mescid-i Nebevi’de bir direğe elli gün boyunca bağ-

lanmışlardır.
 C) Onlarla bütün ilişki kesilerek Rabbimizin onlar hak-

kındaki hükmü beklenmiştir.
 D) Sonraki gazvelere katılmaları yasaklanmıştır.

2. Aşağıdakilerden hangisi Tebük Seferi’ne katılma konu-
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sunda insanları tereddüde düşüren nedenlerden değildir?
 A) Mevsimin yaz olması
 B) Bizans gibi güçlü bir devlete karşı yapılması
 C) Yolun uzun olması
 D) Peygamberimizin komutasında yapılması

3.Tebük Seferi dönüşünde Medineliler Peygamberimizi ve 
ordusunu ilahiler okuyarak karşılamışlardır.

 Bu durum aşağıdakilerden hangisini hatırlatmaktadır?
 A) Peygamberimizin Medine’ye ilk gelişini
 B) Uhud Savaşı dönüşünü
 C) Hendek Savaşı sonrasını
 D) Fetih sırasında Mekke’ye girişi

4. Aşağıdakilerden hangisi Hicretin dokuzuncu yılında Hz. 
Ebu Bekir Efendimizin emirliğinde yapılan Hac sırasın-
da yaşananlardan değildir?

 A) Putperestlere Kâbe’yi ziyaretin yasaklanması
 B) Kâbe’nin çıplak olarak ziyaret edilmesinin yasaklanması
 C) Kâbe’yi ziyaret edenlerin sayısının yüz bini geçmesi
 D) Hz. Ali Efendimizin Hacla ilgili yeni uygulamaları 

bildirmek üzere kafileye sonradan katılması

5. İslam dini müşrikleri “pis” olarak ilan ettiği halde onlarla 
yapılan antlaşmalara süre bitimine kadar uymayı emret-
miştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
 A) Müşriklerin Arabistan halkından olması
 B) Müşriklerden bazılarının Müslümanların akrabaları 

olması
 C) Müşriklerin İslam’a saygı duymaya başlamaları
 D) İslam’ın verilen söze sadık kalmaya verdiği önem



P
ey

ga
m

be
ri

m
i 

Ta
nı

yo
ru

m

185

abdulkadir turan

Bölüm 25
Araştırma İbadetimiz

1. “Veda” kelimesinin anlamını araştırınız.
2. Günümüzde hutbenin ne zaman ve hangi sebeplerle 

okunduğunu araştırınız, dinlediğiniz bir hutbenin konu-
sun arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. “Faiz, katl, kan davası” kavramlarının anlamını araştırınız.
4. Günümüzde ölen devlet başkanları için hangi törenlerin 

yapıldığını öğreniniz.
5. “Peygamberimizin halifesi” kavramı hakkında anne-ba-

banızla konuşunuz.  
   
Veda Haccı
(Zilhicce 10H-Mart 632M)
Hicretin onuncu yılıydı. İslam Arabistan’ın neredeyse 

her yerine ulaşmıştı. Müşrikler İslam’ın gücünü kabul et-
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mişti. Artık hiçbiri İslam’la savaşma gücünü kendinde bu-
lamıyordu. Tebük dönüşünde Medine’ye heyetler gönde-
rerek teslimiyetlerini bildirmişlerdi. 

Resulullah, Yemen gibi bazı yerlere valiler tayin etmiş, 
İslam’ın hâkimiyetindeki her tarafa zekât memurları gön-
dererek İslam devletinin maddi alandaki hâkimiyetini de 
çevreye kabul ettirmişti.

Veda zamanı yaklaşıyordu. Resulullah, görevini bitirmiş, 
Rabbimizin insanlık için gönderdiği son din İslam’ın hü-
kümleri tamamlanmıştı.

Resulullah, o hükümleri bir daha hatırlatacak ve Müslü-
manlarla vedalaşacaktı. Bunun için Hacdan daha uygun 
bir zaman, Hac mekânından daha uygun bir yer yoktu. 

Hicretin onuncu yılında Hac vakti yaklaştığında Resulul-
lah, Hacca gideceğini bütün Müslümanlara ilan etti. Bu bir 
vedalaşma Haccıydı; bunun için daha sonra Müslümanlar 
bu Hacca “Veda Haccı” yani “son hac, ayrılık haccı” de-
mişlerdir.

Peygamberimiz, Zilkade ayının 25’inde ( 22 Şubat 632) 
bütün ailesi ve ashabıyla birlikte öğle namazını kıldıktan 
sonra Medine’den Mekke’ye doğru yola çıktı.
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İkindi namazını Zülhuleyfe denen yerde seferi olarak 
kaldı. Seferi olarak namaz kılmak da ne demek?

Güzel Çocuklar!
Namaz, dinin direğidir, hiçbir şekilde terk edilemez. Yol-

culuk sırasında da kılınır. Ancak Rabbimiz, bizim için ko-
laylıklar tayin etmiştir. Biz, yolculuk esnasında dört rekâtlık 
namazları iki rekât olarak kılabiliriz. İşte bu dörtken iki 
rekât olarak kıldığımız namaz “seferi namaz”dır. 

Biz de yolculuklarımızı bahane edip namazımızı terk et-
meyelim, bu kolaylıktan ve ilim ehlinden öğrendiğimiz di-
ğer kolaylıklardan yararlanalım. 

Resulullah, geceyi Medine yakınlarındaki Zülhuleyfe’de 
geçirdi, ertesi gün yıkandı, Hac ve umre için niyet etti, ih-
rama girdi. Öğle namazını kıldıktan sonra yola çıktı.

Resulullah’ın kafilesinde yaklaşık yüz bin Müslüman 
vardı. Bu kafile Mekke’de kimi haberlere göre yüz yirmi 
dört bini bulmuştu. 

Bir insan ömrü için çok değil, daha 20 yıl önce yüz ol-
mayan Müslüman sayısı şimdi yüz yirmi dört bin olmuştu. 
Bu,  Rabbimizin emirleri doğrultusunda hareket etmenin 
ve Peygamberimize Rabbimiz tarafından yapılan lutfun bir 
neticesiydi. Bu çoğalmayı Rabbimizin yardımını dikkate 
almadan izah etmek o gün mümkün değildi, bugün de 
mümkün değildir.

Müslümanlar, günümüzde de Rabbimizin dilediği gibi 
çalışırlarsa Rabbimiz onları yardımsız bırakmayacak ve on-
ların işlerini kolaylaştırıp sayılarını çoğaltacaktır. 

O muazzam insan seli çöl denizinde tekbirler eşliğinde 
dalga dalga ilerleyip Mekke’ye vardı. “Allahüekber” ve  
“Lebbeyk Allahümme Lebbeyk” nidaları Mekke göğünü 
baştanbaşa sarmış, Mekke bu teşrik tekbirleri ile şirkin her 
tür pisliğinden arınmıştı. 
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Peygamberimiz, Hac ayı olan Zilhiccenin dördünde Pa-
zar günü Mekke’ye ulaştı. 9 Zilhicce Cuma sabahı güneş 
doğduktan sonra devesine binip Arafat Dağı’na çıktı. O 
günün öğle vaktinde yaklaşık 124 bin Müslümana bir ko-
nuşma yaptı. Bir Cuma ve Hac Hutbesi olan bu hutbeye 
Resulullah’ın vefat işaretlerini taşıdığı için “Veda Hutbesi” 
denir. 

İşte Veda Hutbesi!
(9 Zilhicce 10H-8 Mart 632M Cuma) 
“Hamd Allah’a mahsustur. O’na hamdeder, O’ndan 

yardım isteriz. Allah kimi hidâyet ederse, artık onu kimse 
saptıramaz. Sapıklığa düşürdüğünü de kimse hidâyete er-
diremez. Şahadet ederim ki; Allah’tan başka ilâh yoktur. 
Tektir, eşi ortağı, dengi ve benzeri yoktur. Yine şahadet 
ederim ki, Muhammed O’nun kulu ve Rasûlüdür.”

“Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyorum, belki 
bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayaca-
ğım.  İnsanlar! Bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise bu 
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aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise bu şehriniz (Mekke) na-
sıl mübarek bir şehir ise canlarınız, mallarınız, namuslarınız 
da öyle mukaddestir, her türlü tecavüzden korunmuştur.

O’da sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir. Sa-
kın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirini-
zin boynunu vurmayınız! Bu vasiyetimi, burada bulunan-
lar, bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki, burada bulunan 
kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur.

Ashabım! Kimin yanında bir emanet varsa, onu hemen 
sahibine versin. Biliniz ki, faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Al-
lah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faiz de 
Abdulmutallib’in oğlu (amcam) Abbas’ın faizidir. Lakin ana-
paranız size aittir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız.

Ashabım! Dikkat ediniz, cahiliyeden kalma bütün adet-
ler kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde 
güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdı-
ğım ilk kan davası Abdulmuttalib’in torunu Iyas bin 
Rabia’nın kan davasıdır.

Ey insanlar! Muhakkak ki, şeytan şu toprağınızda kendi-
sine tapınmaktan tamamen ümidini kesmiştir. Fakat siz 
bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsanız, bu da 
onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan 
da sakınınız. 

Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hu-
susta Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, 
Allah’ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu ken-
dinize Allah’ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerin-
de hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Si-
zin kadınlar üzerindeki hakkınız; yatağınızı hiç kimseye çiğ-
netmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça 
evlerinize almamalarıdır. Eğer gelmesine müsaade etmedi-
ğiniz bir kimseyi evinize alırlarsa Allah, size onları yatakla-
rında yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa hafifçe dövüp 
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sakındırmanıza izin vermiştir. Kadınların da sizin üzeriniz-
deki hakları, meşru örf ve âdete göre yiyecek ve giyecekle-
rini temin etmenizdir.

Ey mü’minler! Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarı-
lıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler, 
Allah’ın kitabı Kur-ân-ı Kerim ve Peygamberin Sünnetidir.

Mü’minler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müs-
lüman Müslüman’ın kardeşidir ve böylece bütün Müslü-
manlar kardeştirler. Bir Müslüman’a kardeşinin kanı da 
malı da helal olmaz. Fakat malını gönül hoşluğu ile ver-
mişse o başkadır.

Ey insanlar!  Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını ver-
miştir. Her insanın mirastan hissesini ayırmıştır. Mirasçıya 
vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğ-
muşsa ona aittir. Zina eden kimse için mahrumiyet vardır.

Ey insanlar!  Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz 
Adem’in çocuklarısınız, Adem ise topraktandır. Arabın 
Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlü-
ğü olmadığı gibi; kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da 
kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak 
takvada, Allah’tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli 
olanınız O’ndan en çok korkanınızdır. Azası kesik siyahî bir 
köle başınıza emir olarak tayin edilse, sizi Allah’ın Kitabı ile 
idare ederse, onu dinleyiniz ve itaat ediniz.  Kimse kendi 
suçundan başkası ile suçlanamaz. Baba, oğlunun suçu 
üzerine, oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz.

Dikkat ediniz! Şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız:
-  Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. 
-  Allah’ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı, haksız 

yere öldürmeyeceksiniz. 
-  Zina etmeyeceksiniz. 
-  Hırsızlık yapmayacaksınız.
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İnsanlar! Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?”
Sahabe-i Kiram birden söyle dediler:
“Allah’ın elçiliğini ifa ettiniz, vazifenizi hakkıyla yerine 

getirdiniz, bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz, diye şaha-
det ederiz!”

Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz (S.A.V.) şaha-
det parmağını kaldırdı, sonra da cemaatin üzerine çevirip 
indirdi ve söyle buyurdu:

“Şahit ol yâ Rab! Şahit ol yâ Rab! Şahit ol yâ Rab!”

Güzel Çocuklar!
Bu metni ezberlemeye çalışalım; çünkü bizi ilgilendiren 

büyük hükümler onda vardır. Bu hükümlerin en önemlisi 
şu sözdedir:

“Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum, onlara 
sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet-
ler, Allah’ın kitabı Kur-ân-ı Kerim ve Peygamberin 
Sünnetidir.”

Güzel Çocuklar!
Bir insana verilecek en büyük öğüt, onun nasıl başarıya 

ulaşacağıyla ilgili olandır. İşte Peygamberimiz, bunu bize 
bildiriyor, bize kurtuluşun yolunu müjdeliyor, bize şaşkınlık 
anımızda ne yapacağımızı söylüyor ve kendisine uyduğu-
muz takdirde zararlı çıkmamanın garantisini veriyor. 

O Allah’ın elçisi olan Muhammedü’l Emin’dir, ondan 
daha doğru sözlü kimse yoktur, ona uymak kurtuluş yo-
lunda olmaktır. Nedir bu kurtuluş yolu Kuran ve sünnete 
sımsıkı sarılmak, yani Kur’an ve sünnetin hükümlerini yeri-
ne getirmek.

Güzel Çocuklar!
Müslümanlar, bu öğüde uydukça kazandılar, onu unut-
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tukça kaybettiler. Müslümanların zafer günleri bu öğüde 
uydukları günlerdir, yenilgi zamanları bu öğüdü unuttukları 
zamanlardır.

Siz, zafer mi istersiziniz yenilgi mi? Elbette zafer istersi-
niz! Zaferin yolu ne?

Kur’an ve sünnete sımsıkı sarılmak. 
O halde hep beraber söz verelim:
Bugünden son günümüze Peygamberimizin tavsiyesi 

doğrultusunda Kur’an ve sünnete sarılacağımıza ve başkala-
rının da bu yolu edinmesi için çalışacağımıza söz veriyoruz!

Rabbim, bizi sözünde duranlardan eylesin! Amin!
Allahüme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed
Peygamberimiz, 14 Zilhicce Mekke’den ayrılıp 

Medine’ye doğru yola çıktı.

Usame Ordusu
Güzel Çocuklar!
İslam, insanlığa özgürlük getirmiş, köleliği aşama aşama 

toplum gündeminden kaldırmış, böylece insanlığı büyük 
bir ayrımcılıktan kurtarmıştır. 

Gençlik, bir toplumun geleceğidir. Gençleri iyi yetişen 
bir toplum, gelecekte büyük sorunlarını çözer ve güçlenir. 

Peygamberimiz, İslam’ın yayılması ve İslam devletinin 
saldırılardan emin olması konusuna son anına kadar önem 
verdi. Vefatına doğru Bizans sınırlarına doğru yola çıkmak 
üzere bir ordu hazırladı, sahabenin ileri gelenlerinin içinde 
bulunduğu o ordunun komutanlığına kimi getirdi, biliyor 
musunuz?  Hz. Usame(ra)’yi getirdi... 

Hz. Usame(ra), yirmi yaşındaydı ve Peygamberimizin 
azatlı kölesi Hz. Zeyd(ra)’in oğluydu. Arap adetlerine göre 
onun hem genç olması hem de azatlı bir kölenin oğlu ol-
ması böyle bir ordunun komutanlığına getirtilmesi için en-
geldi. 
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Bu karar itiraz edenler oldu; ancak Peygamberimiz ka-
rarından dönmedi. Böylece İslam’ın geleceğinde gençlere 
büyük bir görev vermiş oldu. Biz bugün bu görevin far-
kında olmak ve o görevi yerine getirmek için çalışmak 
zorundayız.

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed

Veda Günleri
Veda Haccı sırasında “ …Bugün kâfirler, sizin dininiz-

den (onu yok etmekten) ümit kesmişlerdir. Artık onlardan 
korkmayın, benden korkun. Bugün size dininizi ikmal et-
tim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din ola-
rak İslâm’ı seçtim. Kim, gönülden günaha yönelmiş olma-
mak üzere açlık halinde dara düşerse (haram etlerden yi-
yebilir). Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. (Mai-
de 3)” ayeti de inmişti. Bu ayet, İslam’ın tamamlandığını 
ve Resulullah için veda günlerinin geldiğini bildiriyordu.
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Peygamberimiz, Mekke’den dönerken yolda Uhud Şe-
hidlerinin kabirlerini ziyaret etti, onlar için bir cenaze na-
mazı kıldı. Hastalanmadan bir gün önce de Cennetü’l Baki 
denen Medine mezarlığını ziyaret etti, mezarı orada bulu-
nan Müslümanlar için dua etti. 

Peygamberimiz, Safer ayının 19’unda Çarşamba günü 
hastalandı, hastalığı 13 gün sürdü. Hastalığı sırasından kızı 
Hz. Fatıma(ra)’nın kulağına bazı sözler fısıldadı, Hz. 
Fatıma(ra) o sözler karşısında önce ağladı, sonra güldü. 
Fatıma annemiz, bu durumun nedenini daha sonra şöyle 
açıkladı: “Kızım, her yıl Ramazan ayında Cibril(Cebrail), 
Kuran-ı Kerim’i benimle bir kez mukabele ederdi. Bu yıl iki 
defa mukabele etti. Sanıyorum, ecelim yaklaştı, buyurdu. 
Bunu duyunca ağladım. Sonra elh-i beytinden ilk önce be-
nim kendisine ulaşacağımı söyledi. O zaman da güldüm.”

İnna Lillah ve İnna İleyhi Raciun
Biz Allah’tan geldik ve yine O’na döneceğiz.

Vefat Döşeğinde Bile Namaz
Güzel Çocuklar!
Namazsız bir İslam düşünülemez. Peygamberimiz,  vefat 

döşeğindeki hastalığına rağmen ilk günlerde Mescid’e gelip 
Müslümanlara namaz kıldırıyordu. Vefatından önceki Per-
şembe günü yatsı vaktinde tekrar Mescide gelip Müslü-
manlara namaz kıldırmak istedi; ancak hastalığı ağırlaşmış-
tı. Üç sefer evden çıkmak istediyse de hastalığın ağırlığı 
buna izin vermedi.

Bunun üzerine,  Hz. Ebu Bekir(ra) Efendimizi Müslü-
manlara namaz kıldırmak üzere görevlendirdi. Vefatından 
önceki 17 namazı Hz. Ebu Bekir(ra) Efendimiz, onun yeri-
ne Müslümanlara kıldırdı. 

Vefat edeceği günün, 1 Rabiülevvel Pazartesinin sa-
bahında biraz kendine geldi. Sabah namazında Mescide 
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gitti. Müslümanlar, Hz. Ebu Bekir(ra)’in imamlığında 
namaz kılıyorlardı. Hz. Ebu Bekir(ra) Efendimiz, yerini 
ona bırakmak istedi, Müslümanlar da Peygamberimizi 
görmenin heyecanıyla neredeyse namazlarını bozuyor-
lardı. Ancak Peygamberimiz mübarek eliyle işaret ede-
rek onların namazı sürdürmelerini istedi ve tekrar odası-
na döndü. Bu Müslümanların toplu halde, Peygamberi-
mizi son görüşleri oldu. 

O gün öğleye doğru durumu tekrar ağırlaştı, Hz. 
Fatıma(ra) annemiz başucunda “Vay babamın izdırabına!” 
diyerek ağlıyordu. Peygamberimiz  “Üzülme kızım, bugün-
den sonra baban, hiç ızdırap çekmeyecek.” diyerek hem 
onu teselli etti hem de vefatının kesinleştiğini bildirdi. 

Vakit öğlenden sonraydı, acılarından hiç şikâyet etmi-
yordu. Ara sıra yanındaki su kabına elini daldırıp alnını 
ıslatıyordu ve bir ara şu duayı etti:

“Lailahe illallah. Ölümün de şiddeti var. Allah’ım, ölüm 
sıkıntılarına dayanmak için bana yardım et! Beni bağışla! 
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Bana merhamet et!”
Sonra elini kaldırdı ve üç defa “
Allah’ım beni en yüce dosta ulaştır!” dedi. Ardından eli 

düştü, başı Hz. Aişe(ra) annemizin kucağındaydı. Hz. 
Aişe(ra) annemiz, onun başını şefkatle yastığa koydu. Va-
kit tamamdı. Son Peygamber, Hicretin on birinci yılında, 
Miladi 632’de 1 Rabiülevvel Pazartesi günü öğleden sonra, 
Hz. Aişe(ra) annemizin odasında arkasında Kur’an ve sün-
neti bırakarak bedenen aramızdan ayrıldı.

İnna Lillah ve İnna İleyhi Raciun
Biz Allah’tan geldik ve yine O’na döneceğiz.
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed

Peygamberimizin Vefatının
Sahabeler Üzerindeki Etkisi
Güzel Çocuklar!
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Sahabeler de birer insandı ve dünyada en çok değer 
verdikleri insan aralarından ayrılmıştı. Bunun onlar üzerin-
de etkili olmaması mümkün değildi. Her biri bu etkiyi ken-
di ruh haline göre hissetti.  

Usame ordusu, ordunun konakladığı yerden döndü, 
sancak Peygamberimizin kapısının önüne dikildi. 

Müminler üzgün ve şaşkın, münafıklar gizli bir sevinç 
içindeydi. Aralarından bazıları hoş karşılanmayacak sözler 
söylemişlerdi. Bunun üzerine Hz. Ömer(ra) Efendimiz, bir 
insan olarak öfke hali içinde:

—Kim Muhammed öldü derse boynunu vururum, diyordu.
Hz. Ebu Bekir(ra) Efendimiz ise sakindi. Haberi alır al-

maz kızı Hz. Aişe(ra)’nin odasına girdi. Resulullah 
(S.A.S.)’ın yüzündeki örtüyü kaldırdı, iki gözünün arasını 
hürmetle öpüp ağladı. 

—Anam, babam sana feda olsun. Allah’ın sana takdir 
ettiği ölüm geçidini geçtin. Fakat Allah sana ikinci bir ölüm 
tattırmayacaktır, dedi. 

Ardından Mescide gidip minbere çıktı, halk onun etra-
fında toplandı ve şu sözleri söyledi:

—Sizden her kim Muhammed (S.A.S.)’e tapıyorsa iyi 
bilsin ki Muhammed (S.A.S.) öldü. Her kim Allah’a kulluk 
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ra şu ayetleri okudu:

“Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de 
peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülür-
se gerisin geriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim geri-
sin geriye dönerse, Allah’a hiçbir zarar veremez. Allah şük-
redenleri mükâfatlandıracaktır. (Al-i İmran Süresi 144)”

“Ey Muhammed, şüphesiz sen de öleceksin, onlar 
(müşrikler) de ölecek. (Ez-Zümer Süresi 30)

Kur’an kalplere şifadır, bu ayetler müminleri sakinleştir-
di, onların daha gerçekçi düşünmelerini sağladı.

Peygamberimiz bir insandı, her insan gibi ölümü tada-
caktı. Ancak ona inen Kur’an ve onun sünneti kıyamete 
kadar yaşayacaktır.

İnna Lillah ve İnna İleyhi Raciun
Biz Allah’tan geldik ve yine O’na döneceğiz.
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed
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Peygamberimizin Mirası
Güzel Çocuklar!
Peygamberimiz, Medine günleriyle birlikte aynı zaman-

da bir devlet başkanıydı. Siz daha bu yaşta devlet başkan-
larının köşklerde, saraylarda kaldığını duymuşsunuzdur. 

Ama Peygamberimiz, onlar gibi değildi. Onun ne köşkü 
ne sarayı vardı. Hanımları kerpiçten yapılma evlerde kalı-
yorlardı. O evler, oldukça sade ve sadece ihtiyaca göre 
döşenmişti. 

Peygamberimiz, evde para biriktirmez, eline geçen pa-
radan ihtiyaç fazlasını fakirlere dağıtırdı. Vefatı sırasında 
da elinde bulunan bir miktar parayı fakirlere dağıtmış, 
böylece bir para mirası bırakmamıştı. 

Mallarını da hanımları arasında mirastaki haklarına göre 
paylaştırmış, geriye kalanı fakirlere verdirmişti. 

O her yönüyle en büyük insandı.
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed

Halifelik Seçimi
Güzel Çocuklar!
Müslümanlar, başıboş bir topluluk değildir. Onlar kar-
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deşlik hukuku doğrultusunda bir bağ içindedirler.
Peygamberimiz, vefatından sonra Müslümanların bir baş-

kana ihtiyacı vardı: Müslümanların başkanı,  aralarındaki 
bağı koruyacak, onları bir arada tutacak, onların kendi ara-
larında anlaşmazlığa düşmelerini engelleyecek, güçlerini teş-
kilatlandıracak, düşmana karşı harekete geçirecekti. Bir saat 
bile başkansız kalmak Allah’ın emrine aykırı ve tehlikeliydi.  

Bu iş o kadar önemliydi ki daha Peygamberimizin mü-
barek naaşı mezara konmadan halledilmeliydi. 

Sahabeler, kendi aralarındaki, İslam’da “istişare” dedi-
ğimiz tartışma ve danışmadan sora Hz. Ebu Bekir(ra) 
Efendimiz üzerinde anlaştılar. 

Yeni başkana “görevi sonra devralan” anlamında “hali-
fe”, halife çevresinde oluşan kuruma da halifelik dendi.

Böylece İslam’ın ilk halifesi Hz. Ebu Bekir(ra) Efendimiz 
oldu. Peygamberimizin “defin işlemi” dediğimiz mübarek 
mezarlarına konma işini de o yönetti. 

Allah ondan ve Peygamberimizi hakkıyla temsil eden 
bütün mümin idarecilerden razı olsun.

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed

Öğrendiklerimizi Tekrarlayalım mı?
Peygamberimiz, Hicretin onuncu yılında Hacca gitti. Bu 

Hac, Peygamberimizin Müslümanlarla vedalaşmaları niteli-
ği taşıdığından ona “Veda Haccı” denmiştir. 

Peygamberimizin Veda Haccı’nda verdiği hutbeye 
“Veda Hutbesi” denmiştir. Veda Hutbesi’nde bizim için 
önemli emirler vardır.

Peygamberimiz vefatından bir süre önce Bizans’a karşı 
bir ordu çıkardı ve o ordunun başına Hz. Usame (r.a.)’yi 
getirdi.

Peygamberimiz, Hicri 11’de, Miladi, 632’de, 1 Rabiül-
levvel Pazartesi günü ruhunu Rabbine teslim etti. 
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İnna lillah ve inna ileyhi raciun
Bunun üzerine Müslümanlar toplandılar ve Hz. Ebu Be-

kir (r.a.) Efendimizi halife seçtiler.
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed

Uygulama 1
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun bir şe-

kilde doldurunuz. 
1. Veda Haccı, Hicret’in ------------------------------ yılında 

gerçekleşmiştir.
2. Veda Hutbesi’ndeki “Ashabım kimin yanında bir ema-

net varsa onu sahibine versin!” ifadesi İslam’ın -----------
------- verdiği önemi göstermektedir.

3. Peygamberimizin vefatı sırasında hayatta olan tek çocu-
ğu Hz. -------------‘dır.

4. Peygamberimiz, son hastalığında Müslümanlara namaz 
kıldırmak üzere Hz. -------------------------------- Efendimizi 
görevlendirmiştir.

5. Peygamberimiz, dünyadaki son anlarını geçirdiği yere, 
------------------ annemizin odasına defnedilmiştir.

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

yazarak cevaplayınız.
1. Veda Hutbesi, Peygamberimizin verdiği son hutbe mi-

dir? (        )
2. Peygamberimiz, Veda Hutbesi’nde “Ashabım!  Muhak-

kak Rabbinize kavuşacaksınız.”diyerek sahabelerine 
ölümün yok olmak anlamına gelmediğini mi hatırlat-
mıştır? (        )

3. Peygamberimiz, ardında büyük bir dünya malı bırakmış 
mıdır? (        )
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4. Peygamberimizin makberi, Cennetü’l Baki denen Medi-
ne mezarlığında mıdır? (        )

5. Peygamberimiz, 1 Rebiülevvel 11 Hicri yılı (27 Mayıs 
622 Miladi) Pazartesi günü mü dünyamızdan ayrıl-
mıştır?    (        )

Uygulama 3
1. Peygamberimiz, Veda Hutbesi’nin başında “Belki bu 

yıldan sonra burada bir daha buluşmayacağım.” diye-
rek aşağıdakilerden hangisini haber vermiştir?

 A) Vefatının yaklaştığını
 B) İslam’ın dünya hâkim olacağını
 C) Müslümanlara duyduğu sevgiyi
 D) Mekke’nin başkent yapılmayacağını

2. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ebu Bekir(ra) Efendimizin 
Peygamberimizin ilk halifesi olmasının nedenlerinden 
değildir?

 A) İlk Müslümanlardan biri olması
 B) Peygamberimizin yakın arkadaşı olması
 C) Hz. Aişe(ra) annemizin babası olması
 D) Peygamberimizin namaz için onu görevlendirmesi

3. Peygamberimizin arkasında büyük bir mal varlığı bırak-
maması aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?

 A) İhtiyaç fazlası parasını yoksullara dağıtması
 B) Zekât ve sadaka kabul etmemesi
 C) Sürekli savaş hâlinin mal toplamasını engellemesi
 D) Medine’nin koşullarının para biriktirmeye uygun ol-

maması

4. “Kim Muhammed öldü derse, boynunu vururum.” diye-
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rek Peygamberimizin vefatı karşısında aşırı bir üzüntü-
nün neden olduğu şaşkınlık halini yaşayan sahabe han-
gisidir?

 A) Hz. Ebu Bekir (ra) B) Hz. Ömer (ra)
 C) Hz. Osman (ra) D) Hz. Ali (ra)

5. Peygamberimizin Müslümanlara bıraktığı en büyük iki 
emanet hangileridir?

 A) Kur’an ve Sünnet
 B) Mekke ve Medine
 C) Namaz ve Zekât
 D) Kâbe ve Mescid-i Nebevi
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Merakımızı Giderelim: 

Bölüm 14
Uygulama 1
1. mescit yapmaktır.
2. Ensar, Muhacirler, Münafıklar ve Yahudiler 
3. münafık
4. Ensar 
5. Bilal-i Habeşi

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

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

Bölüm 15
Uygulama 1
1. Ebü Süfyan
2. fidye vermeleri ya da on Müslüman çocuğuna 

okuma yazma öğretmeleri
3. Hz. Ebu Bekir(ra) Efendimizin
4. Sad b. Muaz(ra)
5. Medine, Mekke
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Uygulama 2
1. Evet  2. Evet
3. Evet  4. Evet
5. Hayır

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

Bölüm 16
Uygulama 1
1. şura
2. Peygamber Efendimizin emrine itaat etmemektir. 
3. Hind
4. istişare
5. Ebu Dücane 

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

Uygulama 3
1. B 2. D
3. C 4. D 
5. A
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Bölüm 17
Uygulama 1
1. Asım b. Sabit(ra)
2. diyet konusunda sözlerinde durmadıkları
3. Abdullah b. Übey
4. namaza
5. Hubeyb ve Zeyd

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

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

Bölüm 18
Uygulama 1
1.hendek 2. Selman-ı Farisî  
3.Ahzab 4. Beni Kurayza
5. Nuaym b. Mesud

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

Bölüm 19
Uygulama 1
1. umre yapmak üzere 2. Hz. Osman(ra)
3. biat 4. Fetih
5. Ebu Cendel

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

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

Bölüm 20
Uygulama 1
1. Hudeybiye Antlaşması 2. Yahudilerin
3. Hıraklıyus 4. Hz. Ali Efendimizin
5. Kisra

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

Bölüm 21
Uygulama 1
1. Hebeşistan, Hudeybiye Antlaşması
2. kaza umresi 
3. Halid b. Velid
4. Mute
5. Hz. Zeyd(ra)

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

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

Bölüm 22
Uygulama 1
1. Ebu Süfyan 2. Hatıb b. Ebu Belta
3. sekiz  4. Hz. Abbas(ra)
5. 360

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

Bölüm 23
Uygulama 1
1. Huneyn  2. Uhud
3. Taif   4.cizye
5. Ensarı  

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

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

Bölüm 24
Uygulama 1
1. Abdullah b. Übey 2. Tebük 
3. Mescid-i Dırar 4. Hz. Ebu Bekir
5. Tevbe 

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

Bölüm 25
Uygulama 1
1. onuncu
2. kul hakkına
3. Fatıma 
4. Ebu Bekir 
5. Hz. Aişe

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

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




