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Rahmet ve merhamet sahibi Yüce Allah, insan› en güzel flekilde
yaratm›fl, onu üstün yeteneklerle donatm›fl, ilâhî hitab›n muhata-
b› k›larak, onurland›rm›fl ve ona sorumluluk yüklemifltir. Dünya
hayat›nda ise onu yaln›z b›rakmam›fl, inançs›zl›¤›n karanl›¤›ndan
ç›kar›p iman ve güzel ahlâk›n ayd›nl›¤›na kavuflturmak için ilâhî
inayet ve lütuf olarak peygamberler ve kitaplar göndermifltir. 

‹lk insanla birlikte var olan din, insan›n varoluflsal bir ihtiyac›d›r.
Din; hayat›n bütününü ve nihaî anlam›n› bizlere ö¤reten, dünya
ile ahiretin, ak›lla ruhun dengesini kurmam›z› sa¤layan, bireye iç
huzuru kazand›ran, topluma sevgi ve adalet getiren, bireysel ve
toplumsal ödevlerimizi ibadet niteli¤inde bir sorumlulu¤a dönüfltü-
ren hayat›n bütününe yönelik ö¤ütler toplam›d›r.

Kendini, kâinat› ve Yaratan› anlamaya çal›flan, O’nu sevip, O’na
ba¤lanan insan, Yaratan›n gönderdi¤i rahmet elçilerinin ve kutsal
kitaplar›n izinden giderek kullu¤a ve hakikati anlamaya yönel-
mifltir.

‹nsan›n dine olan ihtiyac›n›n yerinde ve do¤ru bilgiyle karfl›lan-
mas› bu bak›mdan önemlidir.

Dinin öncelikli hedefi insan oldu¤una göre dinî bilginin yaflad›¤›-
m›z hayat› ayd›nlatacak tarzda sürekli kendini yenilemesi, ‹s-
lâm’›n ayd›nl›k mesaj›n›n ak›llarda ve gönüllerde tazelenmesi, bil-
giyle hayat aras›nda dinamik bir ba¤›n kurulmas› son derece
önemlidir. Bu itibarla halk›m›z›n din konusundaki bilgilenme ihti-
yac›n›, hurafelerden uzak, sahih dinî bilgiyle karfl›lamay›, onlar›
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inanç, ibadet, siyer ve ahlâk konular›nda ayd›nlatmay› amaç edi-
nen Baflkanl›¤›m›z, ça¤dafl ve bilimsel verileri de göz önüne ala-
rak “Temel ‹slâm Bilgileri” adl› bir seri plânlam›flt›r. Elinizdeki ki-
tap da bu serinin üçüncüsü olan “Peygamberim” adl› eser olup, Di-
yanet ‹flleri Baflkanl›¤›’na ba¤l› olarak aç›lan kurslarda okutulan
Temel Dinî Bilgiler müfredat program›na göre haz›rlanm›flt›r.

Eserde, Peygamberimizin peygamberlik öncesi dönemi, peygam-
berli¤i, kiflili¤i ve örnek ahlâk›, ilme, ö¤renmeye ve ö¤retmeye
verdi¤i önem ele al›nm›flt›r.

Bu çal›flman›n okuyuculara faydal› olmas› en büyük temennimiz-
dir.

Gayret bizden, baflar› Allah’tand›r.

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› 



ÜN‹TE 1

PEYGAMBERL‹K ÖNCES‹



Ünitede Neler Var?

1. Peygamberimizin Do¤du¤u Çevre

2. Peygamberimiz ve Ailesi

3. Gençlik Ça¤› ve Sosyal ‹liflkileri

4. Hz. Hatice ile Evlili¤i ve Çocuklar›

5. Kur’an-› Kerim’e Göre Vahiy Öncesinde Peygamberimiz Hz. Muhammed

Ünite Hakk›nda

Bu ünite, ‹slâm öncesi Arabistan’da sosyal, kültürel ve dinî yaflant› ve Hz. Muham-

med’in peygamber olmadan önceki hayat› hakk›nda genel olarak bilgi vermektedir.

Peygamberimiz Muhammed (a.s.), 571 y›l›nda Mekke’de do¤mufltur. Çocuklu¤u

ve gençli¤i Mekke’de geçmifl, peygamberli¤inden sonra da on üç y›la yak›n

Mekke’de kalm›fl, daha sonra Medine’ye hicret etmifl ve orada on y›l yaflam›flt›r.

Bu ünitede sevgili peygamberimizin Mekke’deki hayat›, önemli baz› olaylar

çerçevesinde konu edilmifltir: Hemen herkesin bildi¤i Kâbe Hakemli¤i, H›lfu’l-Fudul

(Erdemliler Birli¤i) Cemiyeti’ne kat›lmas› gibi olaylar anlat›lm›fl, Kur’an-› Kerim’in

Hz. Peygamberi nas›l tan›tt›¤› ortaya konulmufltur. 

Ö¤renme Hedefleri

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;

• Peygamberlik öncesinde Hz. Muhammed’in içinde do¤du¤u ve yaflad›¤› çevre-

nin sosyal flartlar›, kültürel durumu ve dinî hayat› hakk›nda bilgi sahibi olacaks›n›z.

• Hz. Muhammed’in gençlik dönemini,

Yapt›¤› seyahatler,

Erdemliler birli¤ine kat›l›m›,

Kâbe hakemli¤i,

Ticarî iliflkileri gibi olaylar çerçevesinde tan›yacaks›n›z.

Ünite 
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• Peygamberimizin hayat›nda önemli bir yeri olan efli Hz. Hatice ile evlili¤i
hakk›nda bilgi sahibi olacaks›n›z.

• Peygamberimizin çocuklar›n› tan›yacaks›n›z.

• Kur’an-› Kerim’de Peygamberimizin vahiy almadan önceki durumunun nas›l
tan›t›ld›¤›n› fark edeceksiniz.

Üniteyi Çal›fl›rken

Bu üniteyi çal›fl›rken;

1. Ünite bafl›nda verilen hedeflere ulafl›p-ulaflmad›¤›n›z› sürekli düflününüz. Ulafla-
mad›¤›n›z› düflündü¤ünüz hedeflerle ilgili konular› tekrar okuyunuz.

2. Ö¤renmek için sadece bu kitapla yetinmeyiniz, kitab›n sonunda zengin bir
kaynak listesi sunulmaktad›r. Bu listeden ulaflabildi¤iniz kaynaklar› inceleyiniz.

3. Bu konular ile ilgili görsel yay›nlar› izleyiniz ve ö¤renme ortam›n›za tafl›y›n›z.

1. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Do¤du¤u Çevre
Sosyal Hayat

‹slâm öncesinde Araplar, ayn› soydan gelen flah›slar›n oluflturdu¤u ve fertlerin bir-
birine kan, nesep yoluyla ba¤land›klar› kabileler hâlinde yafl›yorlard›. Kabilenin
en küçük birimini ise, aile oluflturuyordu.

O dönemdeki geleneklere göre, bir erkek istedi¤i kadar kad›nla evlenebilirdi.
Evlenme, farkl› flekillerde gerçekleflirdi. Yayg›n biçimde bilinen ve kabul gören bir

Ünite 
1

10

Önce Düflünelim

Peygamberimizin do¤du¤u çevre hakk›nda neler biliyorsunuz?

Düflünüp not ediniz. 



nikâh yoluyla evlenmenin d›fl›nda, süreli
nikâh ( Nikâh-› mut’a ), eflleri karfl›l›kl›
de¤ifltirme yoluyla nikâh (Nikâh-›
bedel), bafll›k ve mehir vermemek
için k›zlar›n de¤ifltirilmesine da-
yal› nikâh (Nikâh-› fl›¤ar) gibi
de¤iflik nikâh çeflitleri de mevcut-
tu.

K›zlar›n genellikle küçük yaflta ev-
lendirilmesi âdettendi. Kad›nlar
ise, ancak çocuk do¤urduktan sonra
aileye kabul edilirdi. Bundan dolay›, bir
kad›n çocuk do¤urmadan ölürse kocas›na
bafl sa¤l›¤› dilenmezdi. Çocuksuz kad›n, diyet
ödeme cezas› ile cezaland›r›l›rsa, bu diyeti kocas› de¤il, kad›n›n mensup oldu¤u
aile toplulu¤u öderdi. 

Boflanma yayg›nd› ve bu konuda tek yetki erkekteydi. Ancak baz› kad›nlar bofla-
ma hakk›n›n kendilerine verilmesini isteyebilirlerdi. Boflanan kad›n, yeniden evle-
nebilmek için bir y›l beklemek zorundayd›. Erkek çocuk bir övünç meselesiyken,
Kur’an’›n da ifade etti¤i gibi k›z çocuklar›n›n pek de¤eri yoktu ve bazen diri diri
topra¤a gömülürlerdi (Tekvir, 81/8-9).

Bazen de çocuklar, fakirlik endiflesiyle öldürülürlerdi:

"Çocuklar›n›z› yoksulluk korkusuyla öldürmeyin..." (‹sra, 17/31) ayetiyle bu durum
ifade edilir.

‹slâm öncesinde Araplarda aileyle ilgili önemli meselelerden biri de "evlatl›k" me-
selesiydi. Evlat edinilen flah›s, evlat edinenin, kendi çocuklar› ile ayn› haklara sa-
hip olurdu. 

‹slâm öncesi Araplar, bedevî ve flehirli olarak yaflamlar›n› devam ettirirlerdi. Bede-
vîler çölde yaflar, su, otlak ve yiyecek peflinde dolafl›rlard›. fiehirliler ise, köy ve fle-

Ünite 
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hirlerde yerleflik bir hayat sürer, geçimlerini tar›m, ticaret ve el sanatlar›yla temin
ederlerdi. Bedevî olsun flehirli olsun, sosyal yap›n›n temeli, çöl hayat›n›n oluflturdu-
¤u "kabile" yaflant›s›na dayan›yordu. 

Kabile, daha çok erkek soyundan gelen akrabal›k ba¤›yla anlam kazan›yordu an-
cak, d›flar›ya tamamen kapal› da de¤ildi. H›lf (antlaflma, ittifak), civar (resmî ko-
ruma teminat›) ve velâ (himâye etme) yoluyla da akrabal›k ba¤› kurulabilirdi. Bir
kimse kabilesini terk eder veya kabilesinden kovulursa, baflka bir kabile mensubu-
nun himayesine girdi¤inde o kabilenin bir üyesi olurdu. Böyle birisine halif (antlafl-
mal›, müttefik) denilirdi. Resmî koruma teminat› alt›ndaki kimseye ise câr denirdi.
Savafl veya bask›n sonucu ele geçen veya sat›n al›nan köle azat edilirse aralar›n-
da velâ ba¤› kurulur; azat edilen köle, kendisini azat eden kabilenin mevlâs› olur-
du. Birçok bak›mdan halif, câr ve mevlâ, kabilenin kan ba¤›na dayal› aslî üyesi
gibi muamele görürdü.

Kabile, uzak akrabal›klar› da içine alan bir toplumsal yap› oldu¤undan, kimli¤i iti-
bar›yla baz› özellikler tafl›yan bir birlikti. Bu birlik, yak›nl›k derecesine göre ayr›
ayr› isimler ile an›lan gruplardan oluflurdu. Mesela Haflimo¤ullar›, Zuhreo¤ullar›,
Muttalibo¤ullar› gibi. Kabile hayat›, pek çok yönden sosyal hayat›n ak›fl›yla ilgili
belirleyici role sahipti. Mesela, kabileler aras›nda do¤an üstünlük iddialar›, sürek-
li düflmanl›k ve savafllara yol açm›flt›r. Yine sosyal aç›dan önemli bir sorun olan
geçim s›k›nt›s› da bu savafllar›n oluflmas›nda bir faktör olmufltur.

Kabile yap›s›n›n esas› "asabiyet"tir. Asabiyet, bir kimsenin asabesini, yani baba
taraf›ndan akrabalar›n› veya genelde kabilesini ister hakl›, ister haks›z olsun her
zaman savunmaya haz›r olmas›d›r.

Çöl flartlar›nda yaflamay› sürdürmek için kabile dayan›flmas› bir zorunluluk olarak
gözükmektedir. Bir yabanc›, kabileden birini öldürünce intikam için harekete ge-
çilir ve bu bir fleref meselesi olarak kabul edilirdi. Baz› durumlarda diyet kabul
edilmekle birlikte genellikle kana kan istenir ve kan davalar› bazen y›llarca süre-
bilirdi. Kabilenin üyesi olan herkes, bireysel ve toplumsal olarak ba¤l› bulundu¤u
afliretin flerefini, ç›karlar›n› kollamak, kendisine düflen görevi yapmak, soydafl›na
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sald›ranlara karfl› onu savunmak zorundayd›. Özet olarak, soydafllar ve akraba-
lar ister zalim, ister mazlum olsun yard›mlaflmak zorundayd›lar.

Kabileler flahsi özelliklerinden veya zenginliklerinden dolay› kendilerinden baz›
kimseleri baflkan olarak tan›rlard›. 

‹slâm öncesinde Araplar, sosyal yaflant› itibar›yla hür, köle ve mevâli olmak üze-
re üç s›n›fa ayr›lmaktayd›.

Hürler, kabilenin eflit haklara sahip fertleriydiler. Bunlar aras›nda zenginler, kâhin-
ler, flairler, savafllarda cesaretleriyle ün kazanan kifliler di¤erlerine göre daha üs-
tün kabul edilmekle birlikte beraber göç etme, savafllara gitme, her konuda ortak
ve eflit bir hayat yaflama aç›s›ndan birbirlerinden farklar› yoktu. 

Köleler, hürlerin sahip oldu¤u hukuk ve onurdan yoksun olan s›n›ft›. Bunlar ya sa-
vafl sonucu elde edilen esirler ya da sat›n al›nan kiflilerdi. Cariye, köle kad›nlara
verilen isimdi. Köle ve cariyeler çeflitli hizmet alanlar›nda çal›flt›r›l›rlard›. 

‹slâm öncesinde köleler ve cariyeler mal ve eflya gibi al›n›p sat›l›r, miras yoluyla
bir kimseden ötekine geçer veya hediye edilirdi. Sahibi, bir köle veya cariyeye is-
tedi¤i gibi muamele edebilir, bundan dolay› da sorumlu tutulmazd›. Köle ve cari-
yelerin iflledikleri suçlar, hürlerin cezalar›n›n yar›s› kadard›. Cariyelerden do¤an
çocuklar da köle say›l›rd›. Ancak babalar› isterse onlar› nesebine katabilirdi.

Mevâli -daha önce aç›klanan Mevlâ kavram›n›n ço¤ul hâli-, köleler ile hürler ara-
s›nda bulunan orta bir s›n›f olup, hürriyetine kavuflmufl kölelerdi. Herhangi bir kö-
leyi sahibi azat ederse o, azat edenin mevlâs› olur, onun kabilesine mensup say›-
l›r, akraba niteli¤i kazan›rd›. Mevâli, köleler gibi al›n›p sat›lamazd›. Ancak baz›
haklardan da mahrum b›rak›l›rd›; mesela, bir mevlâ, hür bir k›z veya kad›nla ev-
lenemezdi.

Ünite 
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S›ra Sizde

Peygamberimizin do¤du¤u sosyal çevre ile kendi yaflad›¤›m›z
sosyal çevre aras›nda ne gibi fark ve benzerlikler var? Tart›fl›n›z!



Kültürel Hayat

‹slâm öncesi Arap Yar›madas›’nda kültürel yaflant› zengin bir niteli¤e sahip de¤il-
di. ‹slâm öncesi dönemdeki kültür hareketleri, göçebe hayat›n zorunluluklar›ndan
do¤an tecrübe, âdet ve geleneklerin gelifltirdi¤i bilgilerden ibaretti. Hicaz bölge-
si Araplar›, yaz›y› ‹slâm dininin ortaya ç›kmas›ndan az önce, ticaret için gittikleri
kuzeydeki komflular› Nabatl›lardan ö¤renmifllerdi. Bugün Arap yaz›s› olarak bili-
nen bu yaz›, Nabat yaz›s›n›n çeflitli safhalardan geçerek tekâmül etmesi sonucu
ortaya ç›km›flt›r.

‹slâm öncesinde Araplarda yaz›n›n geç dönemlerde ortaya ç›kmas› ve yayg›n ola-
rak kullan›lmamas›, onlar›n kültürel birtak›m geliflmelerden yoksun kalmalar›na se-
bep olmam›flt›r. Özellikle fliir ve edebiyat›n çok geliflmifl oldu¤u söylenebilir. Ha-
yat›n birçok boyutunun ele al›nd›¤› fliirler, daha çok sözlü bir biçimde söylenirdi.
fiiir söylemek önemli bir faaliyetti. Hatta düzenlenen dinî veya ticarî panay›rlarda
yap›lan fliir yar›flmalar› sonunda Yedi Ask› (Muallakat-› Seb’a) sahipleri olarak ta-
n›nan ünlü flairler ortaya ç›km›flt›r. 

Bu fliirlerde ‹slâm’dan önceki devirlerde Araplar›n,
çeflitli alanlarda hangi bilgilere ve ne tür

âdet ve geleneklere sahip olduklar›n›
bulmak mümkündür. fiiirlerin konular›

genelde övgü, yergi, kahramanl›k,
aflk gibi hususlardan olufluyordu.
fiairlerin toplumdaki yerleri yük-
sekti. 

Araplar tarihle de yak›ndan ilgi-
lenmifllerdir. Tarihe ba¤l›l›k onla-

r›n en belirgin özelliklerinden bi-
riydi. Bu aç›dan uzun zaman haf›-

zalarda yaflatt›klar› tarihî bilgiler ara-

Ünite 
1

14



s›nda insanlar›n soy kütüklerine dair bilgilere ayr›ca önem veriyorlard›. ‹slâm ön-
cesinde Arap tarihçili¤i iki yönde geliflmifltir. Bunlardan biri yukar›da sözü edilen
"soy flecereleri" (kütükleri) ile ilgili olan yönüdür. Di¤eri ise "eyyamu’l-arap" (Arap
günleri) denilen, Arap kabileleri aras›nda farkl› nedenlerle yap›lan savafllar› konu
edinen bilgiler ile ilgili olan yönüdür. Bu tarih bilinci, sözlü bir tarzda nesilden ne-
sile aktar›larak korunmufltur. Özellikle Hicaz ve Yemen bölgelerinde zengin tarih
malzemesi mevcuttu. Çeflitli din ve kültürden olan insanlar ticaret, seyahat vb.
amaçlarla Arabistan’a geliyorlard›. Araplar bu flekilde di¤er milletlerin tarihlerine
dair bilgiler de ediniyorlard›.

‹slâm öncesinde Araplarda, kâhinlik ve büyücülü¤ün ciddi bir yeri vard›. Araplar
özellikle kâhinlere büyük sayg› besliyorlard›. Onlar› ruhsal hastal›klar›n doktorlar›
olarak görüyorlard›. Onlar s›k›nt›l› anlar›nda kâhinlere koflarlar, onlardan yard›m
talep ederlerdi. Yine ayn› flekilde onlar, büyücülerin gücüne de inan›yorlard›. Öy-
le ki, bir büyücünün, kifli ile han›m›n› ay›rabilme, insan›n gözünde birtak›m fleyle-
ri oldu¤undan baflka gösterebilme ve insanlar›n içlerine korku, ürperti salabilme
gibi yetenekleri oldu¤u fleklinde bir anlay›fla sahiplerdi. 
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Biliyor musunuz?

Araplar, uçsuz bucaks›z çöllerde ifllerine çok yarayan astrolojiyi
(Y›ld›z bilimi)  muhtemelen Keldanilerden ve Babillilerden alm›fllard›r.
Araplar›n, y›ld›zlar›n hareketleri ve devirleriyle u¤raflt›klar›, ilgilendik-
leri bilinen bir husustur. Onlar gökyüzündeki y›ld›zlar›n birço¤unu
tan›yorlard›. Astroloji, onlar için daha ziyade bir zamanlama bili-
miydi. Öyle ki, y›ld›zlar›n yerine, hareketlerine göre yolculuklar›n›
düzenliyorlar, Günefl’in ve Ay’›n hareketlerini hesaplayarak, mevsim-
leri ve günleri belirliyorlard›.



Dinî Hayat

‹slâm gelmeden önce Araplarda genel olarak puta tap›c›l›k e¤ilimi mevcuttu.
Esasen, Arabistan Yar›madas› halk›, Hz. ‹brahim’in o¤lu ‹smail ile Mekke’de infla
etti¤i Kâbe’yi kutsal mekân kabul etme ve Allah’›n birli¤ini onaylama hususunda
Hz. ‹brahim ve onun getirdi¤i dine inanm›fllard›. Ancak zaman içerisinde Araplar
tevhid inanc›ndan uzaklafl›p, putlara tapar hâle geldiler ve bu durum ‹slâm’›n
gelifline kadar sürdü. Araplar, Hz. ‹brahim’in ve onun o¤lu ‹smail’in dinini unut-
tuktan sonra putlara tapmaya bafllamakla beraber evrenin yarat›c›s› ve koruyucusu
olarak bir Tanr›’ya da inan›yorlard› ki, onlara göre Tanr›, evrenin d›fl›nda olup
bütün yarat›klar O’na tâbiydi, her fley O’nun emrindeydi. Mukaddes kitab›m›z
Kur’an-› Kerim’de, ‹slâm’dan önceki devirlerde Araplar›n Allah’a inand›¤›n›
do¤rulamaktad›r. 
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"De ki: "Gökten ve yerden size r›z›k veren kimdir? Kulak ve göz-
lerin sahibi kimdir? Diriyi ölüden ç›karan, ölüyü de diriden ç›ka-
ran kimdir? Her ifli düzenleyen kimdir?" Onlar: "Allah’t›r! " diye-
cekler..." (Yunus, 10/31).   

"Ey Muhammed ! De ki: "Biliyorsan›z söyleyin, yer ve onda bulu-
nanlar kimindir?" "Allah’›nd›r" diyecekler. "Öyleyse ders almaz
m›s›n›z?" de. "Yedi gö¤ün de Rabbi, yüce arfl›n da Rabbi kim-
dir?" de, "Allah’t›r" diyecekler!..." (Mü’minun, 23/84-87).

Düflünelim

Bugün de baz› toplumlarda kâhinlik ve büyücülü¤ün az da olsa
bulunmas›n›n sebepleri nelerdir? Bu tür olumsuz davran›fllardan
kaç›nma konusunda neler yap›labilir?



Onlara göre putlar, Allah’a ulaflt›ran arac› durumundayd›lar. Meseleye bu aç›dan
bak›ld›¤›nda ‹slâm öncesindeki Araplar›n inanc› "Müflriklik" olarak tan›mlanmakta-
d›r. Müflriklik, Allah ile beraber Allah’›n d›fl›nda baflka varl›klar› ilah olarak kabul
etme, onlardan yard›m isteme, onlara dua edip kurbanlar sunma, Allah’a yönelifl-
te ve ibadette onlar› da ortak k›lma inanc›d›r.

Kur’an’da bu durum flöyle tan›mlanmaktad›r.

"Onlar›n ço¤u, ortak koflmadan Allah’a inanmazlar" (Yusuf, 12/106).

Mekke’deki dinî hayat›n merkezini oluflturan Kâbe’de 360 putun varl›¤›ndan sö-
zedilir. Bunlar›n en büyü¤ü ve önemlisi Hübel ad› verilen puttu. Taif flehrinde otu-
ran Sakif kabilesinin putu "Lat", Medine’deki Evs ve Hazrec kabilelerinin putu olan
"Menat" ve Kureyfl ve Kinane kabilelelerinin putu olan "Uzza" en meflhur putlar ara-
s›ndayd›. Kur’an’da bu putlar›n isimlerine de de¤inilmektedir.

"fiimdi Lat, Uzza ve bundan baflka üçüncüleri olan Menat’›n ne oldu¤unu söyler
misiniz?" ( Necm, 53/19-20).

Kâbe, Hz. ‹brahim taraf›ndan, han›m› Hacer ve o¤lu ‹smail ile birlikte Mekke va-
disinde infla edilmifltir. 
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"Do¤rusu insanlar için
ilk kurulan ev, Mek-
ke’de, dünyalar için
mübarek ve do¤ru yol
gösteren Kâbe’dir.
Orada apaç›k deliller
vard›r, ‹brahim’in ma-
kam› vard›r..." (Âl-i ‹m-

ran, 3/96-97)



Hz. ‹brahim, Kâbe’nin inflas›n› tamamlay›nca Rabbine flöyle yalvard›:

• "Rabbimiz! Ben çocuklar›mdan kimini, namaz k›labilmeleri için, Senin sayg›n
evinin yan›nda, ziraate elveriflsiz bir vadiye yerlefltirdim. Rabbimiz! ‹nsanlar›n
gönüllerini onlara meylettir, flükretmeleri için onlar› ürünlerle r›z›kland›r" (‹brahim,

14/37).

Allah Teâla onun duas›n› kabul etti ve arzusunu gerçeklefltirmek için Hz. ‹brahim’e 

• "‹nsanlar› hacca ça¤›r; yürüyerek veya binekler üstünde uzak yollardan sana
gelsinler" (Hacc, 22/27) hitab›nda bulundu.

Böylece Kâbe’yi ziyaret olan Hac ibadeti de bafllam›fl oldu. Bundan sonra Kâbe,
Beytullah olarak Arap Yar›madas›’n›n çeflitli yerlerinden gelen ziyaretçiler taraf›n-
dan tavaf edilmeye baflland›. Bu hac ziyareti savafl›lmas› yasak olan haram aylar
ad› verilen Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylar› içerisinde yap›l›yordu. 

Arap Yar›madas›’n›n her yöresinden Kâbe’yi ziyaret için gelen hac›lar›n ziyaretle-
rini kolaylaflt›rmak, yiyecek, içecek ve yatacak yerleri ayarlamak için baz› görev-
ler kurumsallaflt›r›lm›flt›.
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Ö¤renelim

Kâbe ile ilgili baz› görevlerin en önemlileri flunlard›r:

Hicâbe-Sidâne: Kâbe’nin muhaf›zl›¤› görevidir. Kâbe’nin anahtarlar›
bu görevi yapan kiflide bulunur. Bu görevli, Kâbe’yi açar, kapat›r ve
ziyaretçilere haz›rlar. Bu görev dinî görevlerin en kutsal› say›l›r.

Sikâye: Kâbe ziyaretçilerine içecek temin etme görevidir. 

Rifâde: Kâbe ziyaretçilerinin ve özellikle de fakir hac›lar›n yiyecekle-
rini karfl›lama görevidir. 

‹slâm öncesinde Araplar›n Kur’an’›n ifade etti¤i flekilde, ölümden son-
ra dirilme, hesaba çekilme, ahirette mükâfatland›r›lma ve cezaland›-
r›lma gibi hususlara inanmad›klar› bilinmektedir. 



2. Peygamber Efendimiz ve Ailesi

Do¤umu

Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.), Mekke’deki Kureyfl kabilesinin Haflimo¤ul-
lar› kolundand›r. Babas› Abdullah, dedesi ise Abdulmuttalib’di. Abdulmuttalib’in
babas› yani Hz. Muhammed’in büyük dedesi olan Haflim’in as›l ad› Amr idi. Ha-
flim kendi döneminde Mekke’ye, Kâbe’yi ziyaret eden hac›lara su (sikâye) ve yi-
yecek (rifâde) verme ifliyle görevliydi. O ayn› zamanda çok s›k olmasa da ticarî
seyahatlerde bulunuyordu. Haflim, Suriye’ye yapt›¤› ticarî seyahatlerinden birinde
Yesrib (Medine)’de Neccaro¤ullar›ndan Selma binti Amr ile evlendi ve bu evlilik-
ten Peygamberimiz (a.s.)’in dedesi Abdulmuttalib (as›l ad› fieybe) do¤du. Haflim,
yine Suriye’ye yapt›¤› ticarî yolculuklar›ndan birinde Gazze’de vefat etti. Haflim’in
ölümü üzerine kardefli Muttalib, Medine’de annesinin yan›nda kalmakta olan ye-
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“Hayat ancak bu dünyadakinden ibarettir, biz dirilecek de¤iliz”
dediler" (En’am, 6/29).

"Hayat ancak bu dünyadaki hayat›m›zd›r. Ölürüz ve yaflar›z; bi-
zi ancak zaman›n geçifli yoklu¤a sürükler" derler..." (Casiye, 45/24).

"Ölüp toprak ve bir y›¤›n kemik oldu¤umuzda m› diriltilece¤iz?

And olsun ki biz ve daha önce de babalar›m›z tehdit edilmiflti;
bu, öncekilerin masallar›ndan baflka bir fley de¤ildir, demifllerdi"
(Mü’minun, 23/ 82-83).

S›ra Sizde

Hz. Peygamberin do¤du¤u dinî ortam ile onun peygamber olarak
gönderilifli aras›nda nas›l bir iliflki oldu¤unu düflünüyorsunuz?



¤eni fieybe’yi (Abdulmuttalib) Mekke’ye
getirdi. fieybe’yi Muttalib’in kölesi

zanneden Mekkeliler ona "Mutta-
lib’in kölesi" anlam›na gelen Ab-
dulmuttalib ismini verdiler ve fiey-
be art›k bundan sonra Abdulmut-
talib ismiyle an›lmaya baflland›.
Abdulmuttalib, Haflimo¤ullar›n›n
baflkan› idi.

Abdulmuttalib, Kâbe’nin yan›ndaki
Zemzem kuyusunun yerini yeniden bu-

larak, oray› kazan kiflidir. Zemzem kuyu-
sunu o s›rada tek o¤lu olan Hâris ile kazar-

ken Kureyfl’in ileri gelenleri taraf›ndan rahats›z edil-
mesi üzerine "on o¤ul sahibi olur da kendisini düflmanlar›na karfl› koruma durumu-
na gelirlerse, içlerinden birisini Tanr› ad›na Kâbe’de kurban edece¤ine söz verdi-
¤i tarihçiler taraf›ndan rivayet edilmektedir. Allah’›n onun bu dile¤ini gerçeklefltirdi-
¤i ve ona 10 çocuk verdi¤i, bunun üzerine de Abdulmuttalib’in sözünü gerçeklefl-
tirmek üzere Kâbe’de, kurban edilecek o¤lunu belirlemek için o zaman›n âdetleri-
ne göre kur’a çekti¤i ve bu kur’an›n Peygamber Efendimizin babas› olan Abdul-
lah’a ç›kt›¤› ifade edilmektedir. Ancak yine mevcut gelene¤e göre Abdullah’›n kur-
tuluflu, onun yerine deve kurban edilmesi flart›yla mümkündü. Öyle ki, Abdullah ile
deve aras›nda çekilen her kur’a Abdullah’a isabet ediyordu. Ta ki kurban edilecek
develerin say›s› 100’e ulaflt›¤›nda kur’a develere isabet ederek son buldu. Böyle-
ce Abdullah’›n yerine 100 deve kurban edildi¤i söylenmektedir.

Abdulmuttalib, hac›lar›n su (sikâye) ve yemek (rifâde) ihtiyac›n› karfl›lama görevini
de yürüten bir flah›st›. Kur’an’da Fil suresinde söz edilen Fil olay› s›ras›nda Kâbe’yi
y›kma amac›yla gelen Yemen hükümdar› Ebrehe ile görüflmelerde bulunan flah›s
yine Abdulmuttalib idi.
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Abdulmuttalib’in o¤lu, Hz. Peyamber’in babas› Abdullah da ailenin di¤er fertleri
gibi Suriye ile ticarî iliflkiler içerisinde olan biriydi. Abdullah, Kureyfl kabilesinin
Zühre koluna mensup Vehb’in k›z› Amine ile evlendi. Bu evlilikten birkaç ay sonra
ç›kt›¤› ticarî yolculuklardan birini Gazze’ye gerçeklefltirdi, dönerken u¤rad›¤› Me-
dine’de, babas›n›n day›lar›n›n yan›nda, oldukça genç bir yaflta, hastalanarak öl-
dü. Muhammed (a.s.) babas›n›n ölümünden k›sa bir süre sonra 20 Nisan 571 ta-
rihinde Mekke’de do¤du. Onun do¤du¤u y›l, Ebrehe’nin Kâbe’yi y›kmak üzere
Mekke’ye savafl girifliminde bulundu¤u y›ld›r.

Çocukluk Y›llar›

Peygamber Efendimiz, babas›n›n ölümünden sonra do¤an bir çocuk oldu¤u için,
dedesi Abdulmuttalib’in himayesi alt›nda büyümeye bafllad›. O dönemin bir gele-
ne¤i olan Mekke’nin ileri gelen ailelerinin çocuklar›n›, yaylan›n sa¤l›kl› havas›nda
büyümeleri için göçebe (bedevi) kabilelerden bir sütanneye verme ifli, küçük Mu-
hammed için de gerçeklefltirildi. Bu ba¤lamda o, Taif yak›nlar›nda yaflayan He-
vâzin kabilesinin Sa’d b. Bekr koluna mensup bir kad›n olan Halime’ye verildi.

Hz. Peygamber (a.s.)’in dedesini ve annesini görmek üzere sütannesi ile birlikte
Mekke’ye her gelifllerinde hava de¤iflikli¤inin kendisini rahats›z etmesi, annesi
Amine’nin de yayla havas›n›n çocu¤a iyi geldi¤ini gözlemlemesi üzerine sütanne-
de kal›fl› biraz uzun tutuldu. 4-5 yafl›na kadar sütannenin yan›nda, süt kardeflleriy-
le birlikte mutlu bir çocukluk geçiren Muhammed (a.s.) sonuçta Mekke’ye annesi-
nin yan›na gönderildi. 6 yafl›nda iken annesi Amine, cariyeleri Ümmü Eymen’le
birlikte Medine’ye gitti. Amine için bu yolculu¤un amac› Hz. Muhammed’in do¤u-
mundan k›sa bir süre önce vefat eden kocas› Abdullah’›n mezar›n› ziyaret etmek
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S›ra Sizde

Peygamberimizin do¤umuna iliflkin bugün halk›m›z ne gibi bilgilere
sahiptir? Bu konuda ne düflünüyorsunuz?



ve akrabalar›yla görüflmekti. Bir ay ka-
dar Medine’de kald›lar. Dönüfl yolcu-

lu¤unda Medine’ye 190 km. uzak-
l›kta bulunan Ebva denilen yerde
Amine hastalanarak vefat etti.
Henüz 6 yafl›nda olan Muham-
med (a.s.) annesinin bu ani ölü-
mü karfl›s›nda çok üzüldü. Cari-
ye Ümmü Eymen ile birlikte Mek-

ke’ye do¤ru geri kalan yolculu¤u-
nu tamamlad›.

Ümmü Eymen yetim Muhammed’i de-
desi Abdulmuttalib’e teslim etti. 8 yafl›nda

dedesini de kaybeden Hz. Peygamber’in bak›m›-
n› amcas› Ebu Talib üstlendi. Ebu Talib ye¤enini çok sever onunla özel olarak il-
gilenirdi. Ebu Talib ticaret iflleriyle u¤raflan biriydi. Ye¤eni de ona ifllerinde yar-

d›mc› olmufl, ticaret için yap›lan baz› seyahatlerinde onunla birlikte olmufltu.

3. Gençlik Ça¤› ve Sosyal ‹liflkileri

Hz. Peygamber’in Sosyal ‹tibar›

Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.)’in toplum içerisinde sayg›n bir kiflili¤i var-
d›. Yirmi yafllar›nda bir genç iken amcalar›yla beraber Haflimo¤ullar›n› temsilen
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Araflt›ral›m-Ö¤renelim

Peygamberimizin çocukluk y›llar›na ait örnek olaylar araflt›r›n›z. Bul-
du¤unuz bu örnek olaylar›n sizde oluflturdu¤u duygu ve düflünceleri
yaz›n›z!



H›lfu’l-Fudul toplant›s›na kat›lmas›, onun
bulundu¤u çevre içerisinde önemli bir
yeri oldu¤una aç›kça iflaret etmekte-
dir. Özellikle amcas› Zübeyr’in da-
veti üzerine bu antlaflmaya kat›l-
may› kabul etmesi, kendisine k›r-
m›z› develer bile verilse bu ant-
laflmaya ayk›r› hareket etmeyece-
¤ini ifade etmesi çok anlaml›d›r.
Peygamber olduktan sonra da bu
antlaflman›n önemine atfen e¤er bun-
dan böyle benzeri bir antlaflmaya da-
vet edilirse ona da kat›laca¤›n› bildirmesi
dikkate flayand›r. O, her fleyden önce "Emin" vas-
f›n› tafl›yan bir kifliydi. Unvan›, kendisine güvenilen ve kendisinin de kendisinden
emin oldu¤u insan anlam›na gelen "Emin" idi. 

"(Önce) en yak›n akraban› uyar" (fiu’arâ, 26/214) ayeti gelince Safa tepesine ç›ka-
rak:

"fiayet ben size, flu tepenin arkas›nda flehri istila etmek isteyen bir düflman ordu-
su gelip karargâh kurmufl desem bana inan›r m›s›n›z?" diye sordu¤unda, flu ceva-
b› ald›: "Sen asla yalan söylemedin, senin söyleyece¤in her fleye inan›r›z" (‹bn Sa’d,

et-Tabakât, II, 200).

‹nanan, inanmayan herkesin birleflti¤i nokta, onun do¤ru ve güvenilen bir kifli olu-
fludur. O, içinde yaflad›¤› toplumun en güvenilen flahsiyetlerinden birisiydi. Bu
özelli¤i herkes taraf›ndan bilindi¤i için, uzak yerlere giden kimseler, k›ymetli eflya-
lar›n› ona teslim ederlerdi. Ticarette iyi kâr etmek isteyen kimseler de ona müraca-
at ederlerdi. Çünkü o çok dürüst oldu¤undan, kervan›n gelirlerinden hiçbir fley ka-
ç›rmaz, elde edilen kazanc› en do¤ru bir biçimde kervan sahibine bildirirdi.

Hz. Peygamber (a.s.)’in evlenmeden önce Hz. Hatice’nin ticaret ifllerini yürütme-
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sinin arka plan›nda, onun do¤ruluk, dürüstlük ve güzel ahlâk›n›n rol oynad›¤› ve
bu özelliklerinden dolay› bu iflin kendisine verildi¤i bilinen bir husustur. 

O, üstün ahlâk›yla, içinde yaflad›¤› toplumun dikkatini çekti ve onlar aras›nda her-
kese örnek gösterildi. Onun güzel ahlâk›, kavmi aras›nda Hacer-i Esved’i yerine
koyma yüzünden ç›kmak üzere olan kanl› bir savafl› önlemifltir. Herkes hakemlik
yapmak üzere Harem-i fierif’e ilk giren kimsenin "Muhammedu’l-Emin" olmas›na se-
vinmifltir. Onun temiz ve güvenilir kiflili¤i nedeniyle henüz o karar vermeden önce,
onun karar›n› kabul edeceklerini ilân etmifllerdi. Sonuçta o, yapt›¤› hakemlikte ba-
flar›ya ulaflt› ve böylece itibar› daha da artt›. 

Seyahatleri

Peygamberimizin ilk yapt›¤› seyahat, 6 yafl civarlar›nda annesiyle birlikte Mek-
ke’den Medine’ye gidifliydi. Medine’de babas›n›n kabrini ve akrabalar›n› ziyare-
te gitmifllerdi. Ancak dönüflte Ebva denilen yerde annesini kaybetti ve cariye Üm-
mü Eymen ile birlikte Mekke’ye döndü. Hz. Peygamber daha sonra Mekke’den
Medine’ye hicret edince, annesi ile beraber gelip misafir oldu¤u evi hat›rlad› ve
arkadafllar›na, "‹flte annem beni bu eve getirmiflti. Burada babam Abdullah’›n kab-
ri vard›r. Ben day›m Adiy b. Neccar’›n havuzunda güzelce yüzmeyi ö¤renmifltim"
demiflti. 

Onun di¤er bir seyahati amcas› Ebu Talib ile birlikte kat›ld›¤› fiam seferidir. Do-
kuz veya on iki yafl›nda iken kat›ld›¤› bu seyahatte, amcas›yla birlikte Suriye top-
raklar›ndaki Busra’ya gitmifltir. 

Gençlik döneminde ise ticarî amaçlarla Bahreyn, Habeflistan, Yemen ve ikinci de-
fa Suriye topraklar›ndaki Busra’ya gitti¤i bilinmektedir.

Ünite 
1

24

S›ra Sizde:

Peygamberimizin gençlik y›llar›nda itibar›n›n artmas›nda hangi
kiflisel ve ahlâkî özellikler etkili olmufltur?



Onun yine bu dönemde Habeflistan’a deniz yoluyla bir seyahatinin gerçekleflmifl
olabilece¤i muhtemel say›lmaktad›r.

Hz. Peygamber’in Hz. Hatice ad›na yapt›¤› ticarî seyahatler vard›r. Bu seyahat-
ler Yemen ve Suriye taraflar›na olmufltur. Yemen taraf›nda bulunan Curafl’a kadar
gitmifl ve Hicaz-Yemen yolu üzerinde bulunan Hubafle panay›r›na kat›lm›flt›r.

Erdemliler Birli¤ine Kat›l›m›

Hz. Peygamber, amcas› Zübeyr’in önderli¤inde daha önce kurulmufl olan ancak
zaman içerisinde ifllevini yitirmifl olan "Erdemliler Birli¤i" diyebilece¤imiz "H›lfu’l-Fu-
dul" oluflumuna kat›ld›. H›lfu’l-Fudul’un amac›, daha zengin ve güçlü kabilelerin
zalimce hareketlerine karfl› adalet ilkelerini üstün tutmak ve desteklemekti.

Genç ve yafll› Mekkelilerden oluflan oldukça kalabal›k bir grubun, Abdullah b.
Cud’an’›n evinde düzenlenen bir törende flu yemini yapm›fllard›.

"Allah’a yemin ederiz ki hepimiz zulme u¤rayan›n yan›nda zalime
karfl›, zalim ona gasbetti¤i hakk› geri verinceye kadar, bir el gibi ola-
ca¤›z. Bu birlikteli¤imiz, denizin bir yün parças›n› ö¤ütüp yok edebile-
ce¤i zamana kadar, Hira ve Sebir da¤lar› yeryüzünde dikili durdu¤u
müddetçe ve zulme u¤rayan›n malî durumunun tam bir eflitli¤i ile birlik-
te devam edip gidecektir" (Muhammed Hamidullah, ‹slâm Peygamberi, I, 57).

20 yafl›nda, haks›zl›k ve zulme karfl› mücadele etmeye karar veren ve bu birli¤e
kat›lan sevgili Peygamberimiz, daha sonraki hayat›nda bundan hep övgüyle söz
etmifltir. 
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S›ra Sizde

Peygamberimizin Erdemliler Birli¤i’ne kat›lmas›n› sa¤layan hususlar
nelerdir?
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Kâbe Hakemli¤i

Hz. Peygamber’in peygamberlik ön-
cesi hayat›nda yer alan bir di¤er
önemli olay da 35 yafllar›nda
iken Kâbe’deki Siyah Tafl›n (Ha-
cer-i Esved) yerine yerlefltirilme-
sinde ç›kan ihtilafta hakemlik
yapmas› ve uzlaflt›r›c› bir rol oy-

namas›d›r.

Mekke’de oluflan su bask›nlar› neti-
cesinde Kâbe zarar görmüfl,

neredeyse y›k›lmaya yüz tutmufltu. Kureyfl
kabileleri toplanarak Kâbe’yi onarmaya karar

verdiler. Her kabilenin pay›na düflen k›s›m belirlendi ve
binan›n onar›m›na baflland›. Ancak Kâbe’nin onar›m› s›ras›nda, Hz. ‹brahim
taraf›ndan tavaf›n bafllang›ç noktas›n› belirlemek amac›yla yerlefltirilmifl oldu¤u
varsay›lan Siyah Tafl’›n (Hacer-i Esved) yerine yerlefltirilmesine s›ra gelince sorun
yafland›. Çünkü her kabile bu tafl› yerine koyma onurunu kendisi elde etmek istiy-
ordu. Sorun büyüdü ve anlaflmazl›k olufltu, o kadar ki Kâbe’nin inflaat›na 4–5 gün
ara verildi. Bu arada Kureyfl’in en yafll›s› olan Ebu Umeyye b. Mu¤ire’nin getir-
di¤i teklif kabul gördü. Bu teklife göre Harem-i fierif’in kap›s›ndan giren ilk flahs›n
hakem tayin edilmesine karar verildi. Kap›dan ç›kagelen flah›s ise Hz.
Muhammed’di. Onun güvenilir bir kifli oluflu hakem olarak kabul görmesini
sa¤lad›. Durumun kendisine aktar›lmas› üzerine o, abas›n› ç›kararak yere serdi ve
Siyah Tafl› üzerine koydu. Her kabileden birer kifliyi aban›n kenarlar›ndan tut-
turarak konulaca¤› yere getirtti ve tafl› kendi elleriyle yerine yerlefltirdi. Sonuçtan
Kureyflliler son derece hoflnut oldular. Böylece önemli bir sorun onun taraf›ndan
herkesi memnun edecek bir flekilde çözümlenmifl oldu. 



Ticaretle U¤raflmas›

Amcas› Ebu Talib’in yan›nda ticarî alanda tecrübe kazanm›fl olan Peygamber Efen-
dimiz, ticaretle u¤rafl›s›n› gençlik y›llar›nda sürdürmeye devam etmifltir. Bu ba¤lam-
da o, Hz. Hatice’nin ticaret kervan›n› ücret karfl›l›¤›nda Suriye’ye götürmüfltür.

Hz. Hatice, Kureyfl kabilesinin Esedo¤ullar› koluna mensup Huveylid b. Esed’in k›-
z›d›r. ‹ki eflini kaybeden Hz. Hatice, kendi ad›na ticaret yap›yor ve Suriye ile Ye-
men’e ticaret kervanlar› gönderiyordu. 25 yafllar›nda iken, amcas› Ebu Talib’in yön-
lendirmesi üzerine o, Hz. Hatice’den ifl istedi. Hz. Hatice, Muhammed’in (a.s.) dü-
rüstlük, güvenilirlik ve yüksek ahlâkî niteliklerini iflitti¤inden ona memnuniyetle ifl ver-
di ve ondan Suriye’ye giden bir kervanda vekili olmas›n› istedi. Hz. Hatice, kölesi
Meysere’yi de yan›na verdi. Muhammed (a.s.), Suriye’ye giderek Mekke’den gö-
türdü¤ü mallar› satt› ve istenilen mallar› da sat›n alarak Meysere ile birlikte Mek-
ke’ye döndü. Onun yönetti¤i kervan›n büyük bir kârla dönmesi ve Meysere’nin de
Hatice’ye Muhammed’den övgüyle söz etmesi Hz. Hatice’yi etkilemifltir.

4. Hz. Hatice ‹le Evlili¤i ve Çocuklar›

Hz. Hatice Peygamberimize (a.s.) evlenme teklifinde bulundu. Peygamber Efendi-
miz bu teklifi kabul etti ve evlendiler. Evlilikten sonra da o, bir süre daha Hz. Ha-
tice’nin ticaret ifllerini yürüttü.
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S›ra Sizde

Kâbe hakemli¤i Peygamberimizin hangi özelli¤ini göstermektedir?

Biliyor musunuz?

Muhammed (a.s.) Araplar aras›nda ilk do¤an çocu¤un ad›na nisbet-
le künye verme âdeti oldu¤undan ilk o¤lu Kas›m’a nisbetle Ebu’l-Ka-
s›m (Kas›m’›n Babas›) künyesini alm›flt›r.



Bu evlilikten onlar›n iki erkek, 4 k›z çocu¤u oldu. Erkek çocuklar›n›n ad› Kas›m ve
Abdullah, k›z çocuklar›n›n adlar› ise Zeynep, Rukiyye, Ümmü Gülsüm ve Fat›-
ma’d›r. Erkek çocuklar› henüz bebek yafllar›nda iken, Hz. Fat›ma hariç di¤er k›z-
lar› ise kendisinden önce vefat etmiflti. 

5. Kur’an-› Kerim’e Göre Vahiy Öncesinde Hz. Peygamber

Hz. Peygamber’in vahiy öncesinde nas›l bir hâl üzere oldu¤u afla¤›daki ayetler-
de belirtilmifltir:

• "...Seni öksüz bulup da bar›nd›rmad› m›? Seni flafl›rm›fl bulup, do¤ruya erifltir-
medi mi? Seni fakir bulup zenginlefltirmedi mi?..." (Duha, 93/6-8) ayetleri Hz.
Muhammed’in yetiflmesi ve vahyin gelifline kadar olan hayat›n› ortaya koyan
ifadelerdir. Bu ba¤lamda özellikle vurgulanmas› gereken, onun vahiy gelme-
den önce peygamber olaca¤›n› bilmiyor olufludur.

• "De ki: "Allah dileseydi ben onu size okumazd›m, size de bildirmemifl olurdu.
Daha önce y›llarca aran›zda bulundum, hiç düflünmüyor musunuz?" (Yunus,

10/16).

• "...Sen kitap nedir, iman nedir önceleri bilmezdin..." (fiura, 42/52).

ayetleri bu durumu ifade etmektedir.

• "Biz bu Kur’an’› vahyederek, sana en güzel k›ssalar› anlat›yoruz. Oysa daha
önce sen bunlardan habersizdin" (Yusuf, 12/3).

• "...Allah sana Kitap ve hikmet indirmifl, sana bilmedi¤ini ö¤retmifltir. Allah’›n
sana olan nimeti ne büyüktür" (Nisa, 4/113).

Kur’an-› Kerim’in belirtti¤i bir di¤er husus da onun okur yazar olmad›¤›d›r.

Ünite 
1

28

S›ra Sizde

Hz. Hatice’nin Peygamberimizle evlenmesinde etkili olan faktörler nelerdir?



• "Sen daha önce bir kitaptan okumufl ve elinle de onu yazm›fl de¤ildin. Öyle
olsayd› bat›l söze uyanlar flüpheye düflerlerdi" (Ankebut, 29/48).

Kur’an-› Kerim’de Hz. Peygamber’in ahlâk›n› ve erdemlerini anlatan pek çok ayet
vard›r. Bu ayetler onun peygamberlikle görevlendirilmeden önceki ve peygamber-
likten sonraki dönem aras›nda bir ay›r›m yapmaz. Ancak Kur’an’›n ilk inen ayetle-
rinde onun tav›r ve tutumlar›n›n takdirle övüldü¤ünü gösteren bir ayet vard›r.

• "fiüphesiz sen büyük bir ahlâka sahipsin" (Kalem, 68/4).

• "Onlara bir ayet geldi¤i zaman, "Allah’›n peygamberlerine verilen bize de ve-
rilmedikçe inanmay›z" derler. Allah, peygamberli¤ini verece¤i kimseyi daha iyi
bilir..." (En’am, 6/124).

Bu iki ayet, Hz. Peygamber’in ahlâk›n›, yeteneklerini, özellikle peygamberlikten
önceki hayat›n› güçlü bir anlat›mla ortaya koymaktad›r.

• "Allah’›n rahmetinden dolay›, sen onlara karfl› yumuflak davrand›n. E¤er kaba
ve kat› kalpli olsayd›n, flüphesiz etraf›ndan da¤›l›r giderlerdi..." (Âl-i ‹mran,

3/159). Bu ayet, onun güzel ahlâk›n›n, yumuflak tav›rlar›n›n ve iyi iliflkilerinin,
kaba tav›r ve ahlâktan, kat› yüreklilikten uzak oldu¤unu gösterir. 

• "‹çinizden size düflkün, inananlara flefkatli ve merhametli bir peygamber gel-
mifltir" (Tevbe, 9/128).

Bu ayet de, sevgili Peygamberimizin sahip oldu¤u flefkat ve merhameti, toplumun
ve inananlar›n yarar›na olan fleylere düflkünlü¤ünü, onlara ac› veren fleylerden ac›
duydu¤unu, karfl›laflt›klar› zorluklardan dolay› da son derece rahats›z oldu¤unu
anlatmaktad›r.
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S›ra Sizde:

Yukar›daki ayetlerde, peygamberlik öncesindeki hâliyle Peygambe-
rimiz, Kur’ân’da nas›l tasvir edilmektedir?



Ünitenin Özeti

‹slâm öncesi Araplar, ayn› soydan gelen flah›slar›n oluflturdu¤u ve fertlerin birbiri-
ne kan, nesep yoluyla ba¤land›klar› kabileler hâlinde yafl›yorlard›. Kabilenin en
küçük birimini ise, aile oluflturuyordu.

O dönemdeki geleneklere göre, bir erkek istedi¤i kadar kad›nla evlenebilirdi. K›z-
lar›n genellikle küçük yaflta evlendirilmesi âdettendi. Kad›nlar ise, ancak çocuk do-
¤urduktan sonra aileye kabul edilirdi.

Boflanma yayg›nd› ve bu konuda tek yetki erkekteydi. Ancak baz› kad›nlar bofla-
ma hakk›n›n kendilerine verilmesini isteyebilirlerdi. 

Erkek çocuk bir övünç meselesiyken, Kur’an’›n da ifade etti¤i gibi k›z çocuklar›n›n
pek de¤eri yoktu ve bazen diri diri topra¤a gömülürlerdi.

Bazen de çocuklar, fakirlik endiflesiyle öldürülürlerdi.

‹slâm öncesi Araplarda aileyle ilgili önemli meselelerden biri de "evlatl›k" mesele-
siydi. Evlat edinilen flah›s, evlat edinenin, kendi çocuklar› ile ayn› haklara sahip
olurdu. 

‹slâm öncesinde Araplar, hürler, köleler ve mevâli olmak üzere üç s›n›fa ayr›lmak-
tayd›.

‹slâm öncesi Arabistan’da kültürel yaflam zengin bir niteli¤e sahip de¤ildi. 

‹slâm öncesi Araplarda yaz›n›n geç dönemlerde ortaya ç›kmas› ve yayg›n olarak
kullan›lmamas›, onlar›n kültürel birtak›m geliflmelerden yoksun kalmalar›na sebep
olmam›flt›r. Özellikle fliir ve edebiyat›n çok geliflmifl oldu¤u söylenebilir.

‹slâm öncesi Araplar tarihle de yak›ndan ilgilenmifllerdir. Tarihe ba¤l›l›k Araplar›n
en belirgin özelliklerinden biriydi.

Araplar, uçsuz bucaks›z çöllerde ifllerine çok yarayan astrolojiyi daha ziyade bir
zamanlama bilimi olarak kullan›yorlard›.

‹slâm öncesi Araplarda, kâhinlik ve büyücülü¤ün ciddi bir yeri vard›. 

‹slâm öncesi Araplarda genel olarak puta tap›c›l›k mevcuttu.

Esasen, Arabistan Yar›madas›’n›n ‹slâm’›n do¤du¤u yer olma aç›s›ndan önemli
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olan Hicaz bölgesi halk›, Hz. ‹brahim’in, o¤lu ‹smail ile Mekke’de infla etti¤i Kâ-

be’yi kutsal mekân kabul etme ve Allah’›n birli¤ini onaylama hususunda Hz. ‹bra-

him ve onun getirdi¤i dine inanm›fllard›. Ancak zaman içerisinde Araplar tek Tan-

r› inanc›ndan uzaklafl›p, putlara tapar hâle geldiler ve bu durum ‹slâm’›n gelifline

kadar sürdü. 

Peygamberimiz (a.s.), Mekke’de yerleflik Kureyfl kabilesinin Haflimo¤ullar› kolun-

dand›r. Babas› Abdullah, dedesi ise Abdulmuttalib’di.

Hz. Peygamber, babas›n›n ölümünden sonra do¤an bir çocuk oldu¤u için dede-

si Abdulmuttalib’in himayesi alt›nda büyümeye bafllad›. O dönemin bir gelene¤i

olan Mekke’nin ileri gelen ailelerinin çocuklar›n›, göçebe (bedevi) kabilelerden bir

sütanneye verme ifli, onun için de gerçeklefltirilmifltir.

Muhammed (a.s.) 6 yafl›nda iken annesi Amine, cariyeleri Ümmü Eymen’le birlik-

te Medine’ye gitti. Dönüfl yolculu¤unda Amine hastalanarak vefat etti. Ümmü Ey-

men onu dedesi Abdulmuttalib’e teslim etti. 8 yafl›nda dedesini de kaybeden ye-

tim Muhammed’in bak›m›n› amcas› Ebu Talib üstlendi. Ebu Talib ye¤enini çok se-

ver onunla özel olarak ilgilenirdi. 

Peygamberimizin, yaflad›¤› toplum içerisinde sayg›n bir kiflili¤i vard›. Yirmi yafllar›n-

da bir genç iken amcalar›yla beraber Haflimo¤ullar›n› temsilen H›lfu’l-Fudul toplan-

t›s›na kat›lmas›, onun bulundu¤u çevre içerisinde önemli bir yeri oldu¤una aç›kça

iflaret etmektedir. ‹nanan, inanmayan herkesin birleflti¤i nokta, onun do¤ru ve güve-

nilen kifli olufludur.

Peygamberimiz, Hz. Hatice’nin evlenme teklifi üzerine onunla evlendi. Bu s›ralar-

da o 25, Hz. Hatice ise 40 yafl dolaylar›nda idi. Bir süre daha Hz. Hatice’nin

ticaret ifllerini yürüttü. Bu evlilikten iki erkek, dört k›z çocu¤u oldu.

Kur’an-› Kerim’de onun ahlâk ve erdemlerini anlatan pek çok ayet vard›r. Bu ayet-

ler peygamberlikle görevlendirilmeden önceki ve peygamberlikten sonraki dönem

aras›nda bir ay›r›m yapmamaktad›r.
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Üniteyi Gözden Geçirelim

1. Peygamberimizin do¤du¤u ortamda aile ile ilgili de¤erler nas›l oluflmufltu?

2. Peygamberimizi di¤er insanlar aras›nda özel k›lan nitelikleri nelerdir?

3. Peygamberimiz gençli¤inde hangi faaliyetlerde bulunmufltur?

4. Peygamberimiz ticaret hayat›nda nas›l biri idi ve onun bu özelli¤i hayat›nda
nas›l bir de¤iflikli¤e sebep olmufltu?

5. Kur’an-› Kerim’de Peygamberimizin hangi özellikleri anlat›lmaktad›r?

De¤erlendirme Sorular›
1. Afla¤›dakilerden hangisi "mut’a nikâh›"d›r?

a) Süreli nikâh b) Efllerin de¤ifltirildi¤i nikâh

c) K›zlar›n de¤ifltirildi¤i nikâh d) Nikâh-› fl›¤ar

2. Hz. Peygamber hangi kabileye mensuptu?

a) Zühreo¤ullar› b) Haflimo¤ullar›

c) Muttalipo¤ullar› d) Hazrec

3. "Muallakat-› Seb’a" nedir?

a) Bir flehir ad›

b) Hz. Muhammed’in yak›nlar› için kullan›lan bir ifade

c) Cahiliye devrinde meflhur Arap flairlerinin be¤enilen fliirlerinden Kâbe duva-
r›na as›lan 7 meflhur kaside 

d) Bir kabile ad›

4. Afla¤›dakilerden hangisi Kâbe ile ilgili görevlerden ziyaretçilere içecek temin
etme görevidir?

a) Hicâbe b) Sidâne c) Rifâde d) Sikâye
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5. "H›lfu’l-Fudul" nedir?

a) Bir kabile ad› b) fiairlerin fliir okudu¤u yer

c) Erdemliler Birli¤i d) Bir panay›r ad›

6. "Kâbe Hakemli¤i" hadisesinde, üzerinde hakemlik istenen konu ne olmufltu?

a) Kâbe’nin görevlerini yürütmek

b) Kâbe’nin etraf›ndaki düzenlemelerin yerine getirilmesi

c) Ticarî heyetlerin karfl›lanmas›

d) Hacer-i Esved’in yerine konulmas›
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ÜN‹TE 2

PEYGAMBERL‹K:

MEKKE DÖNEM‹



Ünitede Neler var?

1. Peygamberli¤in ‹lk Y›llar›, ‹lk Vahiy

2. ‹lk ‹slâm Toplulu¤unun Dayan›flmas› ve ‹liflkileri

3. Peygamberimize Yöneltilen ‹tirazlar; Gösterilen Tepkiler ve Kur’an-› Kerim’in
Cevab›

4. Müslümanlara Uygulanan ‹flkenceler, Sosyal Bask›lar

5. Gece Yolculu¤u (‹sra)

6. Medinelilerle Görüflme ve Akabe Antlaflmalar›

7. Medine’ye Hicret

Ünite Hakk›nda

Bu ünite, Peygamberimizin peygamberli¤inin Mekke’de geçen ilk dönemini konu
edinmifltir.

Hz. Peygamber’in ilk vahiy tecrübesi, vahyin kesintiye u¤rad›¤› dönemdeki duru-
mu, yeniden vahiy almaya bafllamas›, Hz. Hamza ve Hz. Ömer gibi önemli
flahsiyetlerin Müslüman olmalar› anlat›lm›flt›r. Peygamberli¤in temellerinin at›ld›¤›
ilk zamanlar› ortaya koymas› bak›m›ndan ünite önemlidir. 

Toplum onun peygamberli¤ini kolayl›kla benimsememifltir. Âdetler, gelenekler ve
al›flkanl›klar buna engel olmufltur. Dolay›s›yla ona çeflitli yönlerden pek çok itiraz
gelmifltir. Kendisi ve kendisine inananlar, çeflitli iflkencelere maruz kalm›fllard›r. Bu
ünitede bu konular ele al›nd›ktan sonra, eziyete maruz kalan insanlar için nihayet
bir ümit ›fl›¤› olan Hicret konusuna da bir girifl yap›lm›flt›r.

Ö¤renme Hedefleri

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;

• Peygamberli¤in ilk y›llar› hakk›nda bilgi sahibi olacaks›n›z.
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• Hz. Peygamber’e yöneltilen itirazlar, gösterilen tepkileri ve Kur’an-› Kerim’in
vermifl oldu¤u cevaplar› ö¤reneceksiniz. 

• ‹lk Müslümanlara uygulanan iflkenceleri ve bask›lar› ve Müslümanlar›n bunlar
karfl›s›ndaki tutumlar›n› ö¤reneceksiniz.

• Hz. Peygamber’in ve ilk Müslümanlar›n duygu dünyalar›nda önemli bir de¤iflim
oluflturan Gece Yolculu¤u (‹sra) mucizesinin anlam›n› fark edeceksiniz.

• Hz. Peygamber’in kendi yak›nlar›n›n d›fl›nda, Medinelilerle ilk görüflmeleri ger-
çeklefltirmesi ve onlarla yapt›¤› antlaflmalar› (Akabe Antlaflmalar›) ö¤reneceksiniz.

• Medine’ye Hicret ve orada gerçeklefltirilen faaliyetler hakk›nda bilgi sahibi ola-
caks›n›z.

Üniteyi Çal›fl›rken

Bu üniteyi çal›fl›rken;

1. Ünite bafl›nda verilen hedeflere ulafl›p-ulaflmad›¤›n›z› sürekli düflününüz.
Ulaflamad›¤›n›z› düflündü¤ünüz hedeflerle ilgili konular› tekrar okuyunuz.

2. Ö¤renmek için bu kitapla yetinmeyiniz, kitab›n sonunda verilen kaynakçadan
ulaflabildi¤iniz eserleri inceleyiniz.

3. Bu konular ile ilgili görsel yay›nlar› izleyiniz ve ö¤renme ortam›n›za tafl›y›n›z.

1. Peygamberli¤in ‹lk Y›llar›

‹lk Vahiy

Vahiy kavram›; kalbe gerçe¤i atmak, ilham etmek, seri ve süratle gelen iflaret
anlam›na gelir ki, aç›k olmaktan daha çok gizli bildirmek anlam›nda bir kavramd›r.
Vahiy, Allah taraf›ndan peygamberlere haber ulaflt›rmay› ifade eder.

Sevgili Peygamberimiz ilk vahyi, Ramazan ay›nda Hira ma¤aras›nda alm›flt›. O,
35 yafl›ndan itibaren her y›l Ramazan ay›nda Hira ma¤aras›na Allah’› tefekkür
etmek ve ibadet etmek için gidiyordu. Miladi 610 y›l›n›n Ramazan ay›nda, ken-
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disi 40 yafl›nda iken, yine ibadet ve tefekkür için gitti¤i Hira ma¤aras›nda farkl›
bir durumla karfl› karfl›ya geldi. O yaflad›¤› bu ola¤anüstü durumu flöyle dile
getirmektedir:

"O, bana, (kendisinin) Cebrail ad›n› tafl›yan melek oldu¤unu, Allah’›n
beni Resulü olarak seçti¤ini haber vermek üzere gönderildi¤ini bildir-
di. Bana abdest almay› ö¤retti; bedenim tamamen ar›nm›fl hâle
gelince, benden okumam› istedi. Ben okuma bilmedi¤imi söyledim.
Beni kollar›n›n aras›na al›p kuvvetle s›kt› ve hemen b›rak›p, bir defa
daha okumam› istedi. Ben tekrar okuma bilmedi¤imi söyledim. Beni
kucaklad› ve daha da kuvvetle s›kt› ve sonra okumam› istedi. Okuma
bilmedi¤im cevab›n› verince; yeniden beni kollar› aras›na al›p, daha
fliddetle s›kt› ve sonra flöyle dedi: (Hamidullah, ‹slâm Peygamberi, I, 80)

Peygamberimiz bu durum karfl›s›nda korkuya kap›ld›, flafl›rd›. Titreyerek evine
döndü ve efli Hz. Hatice’ye:
"Beni ört, beni ört" dedi.
Biraz sakinlefltikten sonra bafl›ndan geçenleri, Hz. Hatice’ye anlatarak endifleleri-
ni dile getirdi.
Hz. Hatice onu flu sözlerle teselli etti: 
"Sen her zaman eli aç›k ve cömert idin, iyilik yapard›n; fakir ve muhtaçlara daima
yard›ma koflard›n. fiüphesiz ki Allah, seni fleytan›n aldatmalar›na u¤ratmayacakt›r."
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"Yaratan Rabbinin ad›yla oku! ‹nsan› p›ht›laflm›fl kandan yaratt›.
Oku! Kalemle ö¤reten, insana bilmedi¤ini bildiren Rabbin, en
büyük kerem sahibidir..." (Alak, 96/1-5).

Düflünelim

Peygamberimize gelen ilk vahiylerin okuma, ilim ve kalemle ilgili
olmas›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?



Hz. Hatice, onu ayn› zamanda Yahudi-
lik ve Hristiyanl›k hakk›nda bilgisi

olan, Tevrat ve ‹ncil’i okuyan am-
cas›n›n o¤lu Varaka b. Nevfel’e
götürdü.

Varaka, Muhammed’in (a.s.)
bafl›na gelenleri dinleyince flöy-
le dedi:

"Bu gördü¤ün, Allah’›n Musa’ya
indirdi¤i Cebrail (Namus)dir. Kefl-

ke (kavmini) davet (edece¤in) günler-
de genç olsam! Keflke kabilenin seni

yurdundan ç›karaca¤› günlerde hayatta
bulansam" (bk. Taberi, Tarih, II, 298-299; ayr›ca bk. ‹bn

Sa’d, et-Tabakât, I,195).

Hz. Hatice, Hz. Peygamber’e ilk inananlardan biriydi. O, eflinin peygamberli¤ine
hemen inanm›fl, Allah’tan ona ne geldiyse hepsini tasdik etmifl ve her iflinde ona
yard›mc› olmufltur. O s›rada henüz 10 yafllar›nda olan Hz. Ali de ilk inananlar
halkas›na kat›lm›flt›r. Zeyd b. Harise de ilk müminler saf›na kat›lanlardand›. Zeyd,
Hz. Peygamber’in evinde kal›yordu. Zeyd’i, Hz. Hatice Suriye’den gelen bir tüc-
car›n getirdi¤i çocuk köleler aras›ndan seçmifl, biricik efli Muhammed (a.s.) de
onu görmüfl, kendisine hediye etmesini istemiflti; daha sonra da onu azat etmifl ve
peygamberli¤inden evvel onu evlat edinmiflti. Yine, Hz. Peygamber’in yak›n arka-
dafl› Hz. Ebubekir de ev halk› d›fl›ndan ona ilk inananlardand›. 
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S›ra Sizde

Peygamberimize vahiy geldi¤inde Hz. Hatice’nin ona inanmas›nda,
bir ailede efller aras›nda bulunmas› gereken iletiflim aç›s›ndan ç›ka-
r›lmas› gereken ana fikir nedir?



Vahyin Kesintiye U¤ramas›

Hz. Peygamber, ilk vahiy olan Alâk suresinin ilk 5 ayetini ald›ktan sonra, bir müd-
det vahiy alamam›flt›r. Bu döneme vahyin kesilmesi anlam›na gelen Fetret-i Vahiy
denilmifltir.

Vahyin kesinti hâlinin 3 y›la yak›n sürdü¤ü kabul edilmektedir. Bu ara dönem, yani
vahyin kesilmesi, Hz. Peygamber için ayr› bir flok olmufl ve kendisini çok üzmüfltür.
Bu süre içerisinde o, s›k s›k Mekke d›fl›na ç›km›fl, ›ss›z bölgelerde dolaflm›fl, sarp
kayal›klara ç›karak vahiy mele¤ini görme umuduyla ç›rp›nm›flt›r.

Bu süre zarf›nda etraf›ndaki baz› kimseler de onu Allah’›n art›k terk etti¤ini söyle-
yerek alay etmeye bafllam›fllard›. Nihayet Peygamberimiz flu vahyi ald›.

Bu ayetlerle art›k vahyin gerçekli¤i, Allah’›n onu peygamber olarak seçti¤i kendisi
için aç›k bir hâle gelmiflti. Böylece sevgili Peygamberimizin gönlüne huzur
yerleflmifl, Allah’›n kendisine dar›lmad›¤›n› ve terk etmedi¤ini kesinlikle ö¤renmiflti.
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"Kuflluk vaktine andolsun. Sükûna erdi¤i zaman geceye andol-
sun. Rabbin seni ne b›rakt›, ne de sana dar›ld›. Do¤rusu ahiret
senin için dünyadan daha hay›rl›d›r. Rabbin flüphesiz sana vere-
cek ve sen de hoflnut olacaks›n. Seni öksüz bulup da
bar›nd›rmad› m›? Seni flafl›rm›fl bulup, do¤ru yola erifltirmedi mi?
Seni fakir bulup zenginlefltirmedi mi? Öyleyse sak›n öksüze kötü
muamele etme ve sak›n bir fley isteyeni azarlama. Yaln›zca
Rabbinin nimetini anlat" (Duha, 93/1-11).

Düflünelim

‹lk vahiyden sonra uzun bir süre vahiy gelmemesinin anlam› ne ola-
bilir?



Vahyin Yak›n Çevreye Ulaflt›r›lmas› ve ‹lk Müslümanlar
Peygamber Efendimiz, 
"Ey örtüye bürünen! Kalk da uyar. Rabbini yücelt. Giydiklerini temiz tut. Kötü
fleyleri terke devam et..." (Müddessir, 74/1-5) ayeti gere¤ince Allah’tan ald›¤› vahiy-
leri insanlara iletmekle görevlendirilmiflti. Bu ayetler, onu, ‹slâm’› tebli¤ etmekle
görevli k›lan ilk ayetlerdir.
Muhammed (a.s.) tebli¤ görevine öncelikle bireysel davetle bafllam›flt›r. Davete ilk
önce birlikte yaflad›¤› aile fertlerinden bafllam›flt›r. Gizlilik içerisinde yürütülen ve
genellikle daveti kabul edece¤i konusunda bir flüphe bulunmayan flah›slar
aras›nda yap›lan bu bireysel ça¤r›, Hz. Peygamber’in dini yak›n akrabas›ndan
bafllayarak tebli¤ etmesini emreden ayet gelinceye kadar sürdü.
"(Önce) en yak›n akraban› uyar" (fiu’arâ, 26/214).

Böyle bir emir önceleri onu içine kapanmaya sevk etti. Zira, bu iflin zorlu¤unun
fark›ndayd›. Sonuçta akrabalar›na yönelik birkaç yemek daveti düzenledi. Bu dav-
etlerden birinde, Allah’›n kendisini a¤›r bir iflle görevlendirdi¤ini söyledi ve bu iflin
ne oldu¤unu da aç›klad›. Hatta bir seferinde orada bulunan amcas› Ebu Leheb,
ona sert tepki gösterdi ve küçümser bir tav›rla "Bizi bunun için mi buraya
ça¤›rd›n?" diyerek onunla alay etti.

Vahyin Yayg›nlaflt›r›lmas›
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"Art›k sana buyurulan› aç›kça ortaya koy, puta tapanlara ald›r›fl et-
me. Allah’la beraber baflka bir tanr›n›n bulundu¤unu kabul eden
alayc›lara karfl› flüphesiz Biz sana kâfiyiz. Yak›nda ne  oldu¤unu ö¤-
reneceklerdir. Andolsun ki söyledikleri fleylerden senin gönlünün da-
rald›¤›n› biliyoruz. O hâlde Rabbini hamd ile tesbih et ve secde
edenlerden ol ve ölünceye kadar Rabbine kulluk et" (Hicr, 15/94-99).

S›ra Sizde

Siz çok önemli bir konuda fikirlerinizi ilk önce kimlerle paylafl›rs›n›z? Niçin?



Biricik Peygamberimiz art›k gizlice de¤il, aç›k bir biçimde vahyi tebli¤ etmekle ve
tebli¤i toplumun bütününe yaymakla yükümlü k›l›nm›flt›. Bunun üzerine Mekke’nin
yerlileri olan Kureyfllileri ‹slâm’a ça¤›rmak için Kâbe yak›n›ndaki Safa tepesine
ç›km›fl ve flehir ahalisine seslenmiflti. fiehir halk› bu duyuruya kulak verdi:

O sözlerine;

"fiayet ben size flu tepenin arkas›nda, flehri istila etmek isteyen bir düflman ordusu
gelip karargâh kurmufl desem bana inan›r m›s›n›z?" diyerek bafllam›fl ve flu cevab›
alm›flt›:

"Sen (flimdiye de¤in) asla yalan söylemedin, senin söyleyece¤in her fleye inan›r›z."

Bunun üzerine o;

"Öyleyse Allah’a yemin ederim ki, nas›l uykuya yat›yorsan›z, bir gün öylece öle-
cek ve sonra uykudan uyan›r gibi yine dirilerek yapt›klar›n›zdan hesap vereceksi-
niz. fiunu da iyi biliniz ki ebedî bir Cennet ve Cehennem vard›r. Öldükten sonra
iyiler Cennet’e, kötüler Cehennem’e gidecektir. Önümüzdeki k›yamet gününün
azab› ile sizi korkutmaya görevliyim. Allah’›n birli¤ine ve benim peygamber oldu-
¤uma iman edenler, kendisini azaptan kurtaracak,
etmeyenler fliddetli bir ceza görecektir" diye-
rek onlar› Allah’›n birli¤ine inanmaya ve
kendisini Allah’›n elçisi olarak tan›-
maya ça¤›rm›flt›r (bk. ‹bnü’l-Esir, el-Kâ-

mil, II, 60-61).

Peygamber Efendimiz bu süreç-
te, Allah’tan ald›¤› vahiyleri top-
lumun bütününe yayma yolunda
çaba sarf etmifl, bunun için çok
yo¤un çal›flm›flt›r. Araplar aras›n-
da yozlaflm›fl olan Allah inanc›n›
düzeltmeye, Allah’a flirk koflmaktan
ve putperestlikten uzaklaflarak bir olan
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Allah’a inanmaya, O’na karfl› sayg›l› olmaya, yaln›zca O’na ibadet etmeye ve
güzel ahlâkl› olmaya davet etmifltir.

Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluflu

Hz. Peygamber’in ‹slâm’› aç›kça tebli¤ etmeye bafllamas›ndan sonra, Kureyflli
müflrikler muhalefetlerini her flekilde göstermeye bafllam›fllard›. Bu durum, Müslü-
manlar için zor günlerin bafllad›¤›n› haber veriyordu. Böylesine s›k›nt›l› bir dönem-
de, yi¤itlikleriyle bilinen Hamza b. Abdulmuttalib ve Ömer b. Hattab’›n ‹slâm’› ka-
bul edifli, bir dönüm noktas› oluflturmufl, Müslümanlara cesaret vermiflti. 

Hz. Hamza, Hz. Peygamber’in amcas›yd› ve ondan birkaç yafl büyüktü. Hz.
Hamza ye¤enine eziyet eden Ebu Cehil’e k›zm›fl ve ye¤enini yaln›z b›rakmayarak
Müslüman olmufltu. Hz. Hamza’n›n Müslüman oluflu Hz. Peygamber’e ve ona
inananlara güç verdi. Müflrikler ondan çekindikleri için Müslümanlara bask› ve
fliddet uygulama konusunda biraz çekimser davranmaya bafllad›lar. 

Ömer b. Hattab Kureyfl’in Adiy kabilesindendi. O da Hz. Hamza gibi yi¤itli¤i ile
meflhurdu. ‹lk zamanlarda, ‹slâm’›n önemli muhaliflerinden birisiydi. Bir gün k›l›c›n›
yan›na alarak o s›rada tebli¤ vazifesini Daru’l-Erkam’da sürdüren Hz. Peygamber’i
öldürmeye yöneldi. Yolda Nuaym b. Abdullah’a rastlad›. Nuaym ona nereye
gitti¤ini sorunca Ömer, "fiu yeni bir din ç›karan, Kureyfl’in düzenini bozan, hayal-
lerini altüst eden, ilahlar›na küfreden Muhammed’i öldürmeye gidiyorum." dedi.
Nuaym ona: "Ey Ömer! Sen kendi kendini aldat›yorsun. Zannediyor musun ki, sen
Muhammed’i öldüreceksin de Abd-i Menafo¤ullar› seni rahat b›rakacaklar! Sen
önce kendi ailene dön de onlar›n durumlar›n› düzelt" dedi. Ve ona k›zkardefli
Fat›ma ile kocas›n›n Müslüman oldu¤unu bildirdi. Ömer hiddetlenerek hemen k›z
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S›ra Sizde

Vahyin yayg›nlaflt›r›lmas› sürecinde Peygamberimizin hangi zorluk-
larla karfl›laflt›¤›n› düflünüyorsunuz? Niçin?



kardeflinin evine yöneldi. Bu s›rada Habbab b. Eret onlara Kur’an ö¤retiyordu.
Ömer’in büyük bir hiddetle içeri girmesi ve kardefli ile kocas›n› dövmeye
bafllamas› üzerine bir köfleye gizlendi. Bu arada, k›z kardefli Fat›ma, Ömer’e
Müslüman olduklar›n› ve bundan da vazgeçmeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine
Ömer, okuduklar›n›n kendisine gösterilmesini istedi. Taha suresinin yaz›l› oldu¤u
kâ¤›t kendisine getirildi. Okuduklar› hofluna gitmiflti. O anda Habbab b. Eret
gizlendi¤i yerden ç›kt›. Ömer, Hz. Muhammed’in bulundu¤u yere gitmek iste-
di¤ini söyleyerek Daru’l-Erkam’a yöneldi. Hz. Ömer’i k›l›c›n› kuflanm›fl bir flekilde
gören içeridekiler kap›y› açmakta tereddüt gösterdiler. Ancak Hz. Hamza "iyi
niyetle gelmiflse bu iyili¤i kendinden esirgemeyiz, kötü niyet ile gelmiflse onu kendi
k›l›c›yla öldürürüz" dedi. Kap›y› açt›lar. Kendisine ne amaçla geldi¤ini sordular.
‹nanmak için geldi¤ini söyledi¤inde, Peygamber Efendimiz tekbir getirdi. Hz.
Ömer’in Müslüman oluflu Müslümanlar için hem bir moral kayna¤› hem de önem-
li bir güç oluflturdu. 

2. ‹lk ‹slâm Toplulu¤unun Dayan›flmas› ve ‹liflkileri

Bafllang›çta, Hz. Peygamber, kendisine uyanlara dikkatli ve ihtiyatl› olmalar›n›,
‹slâm’dan aç›kça söz etmeyip gizli davranmalar›n› istemiflti. Bu nedenle ibadet
etmek istedikleri zaman kuytu yerlere giderler, kendilerini kollayan gözcüler
koyarlard›. 

Allah’›n Resulü ‹slâm’› aç›ktan tebli¤ etmeye bafllad›ktan sonra, müflrikler onu ciddi
bir tehlike olarak görmüfller ve ona karfl› düflmanl›klar›n› art›rm›fllard›. Onun dave-
tini engellemek için her yolu denemeye bafllam›fllar: Onunla ve Müslümanlarla
alay etmifller; baz›lar›na iflkence etmifller, hatta kimilerini öldürmüfllerdi. Özellikle

Ünite 
2

43

S›ra Sizde

Hz. Hamza ile Hz. Ömer’in Müslüman oluflu Müslümanlar aç›s›ndan
niçin önemlidir?



köleler ve himayeden yoksun Müslümanlar, aç›kça bask›, fliddet ve iflkenceye
maruz kalm›fllard›. 

Zor koflullar alt›nda yaflayan ilk Müslümanlar, birbirleriyle dayan›flma içerisinde
hayatlar›n› sürdürmeye çaba gösteriyorlard›. Maddî imkânlar› yerinde olan
müminler çok say›da Müslüman köle ve cariyeyi bedellerini ödeyerek sat›n al›yor
ve onlar› hürriyetlerine kavuflturuyorlard›. 

3. Hz. Peygamber’e Yöneltilen ‹tirazlar; Gösterilen
Tepkiler ve Kur’an-› Kerim’in Cevab›

Muhammed (a.s.)’in Mecnun, Kâhin, Sihirbaz ve fiair

Oldu¤u ‹ddialar›

‹nsanl›¤›n son peygamberi Muhammed Mustafa, Allah’tan ald›¤› vahiyleri iletme-
ye bafllad›¤› andan itibaren birçok itham ve suçlamalarla karfl› karfl›ya kald›. ‹n-
kârc›lar›n ona yönelttikleri elefltirilerin ve iftiralar›n bafl›nda onun mecnun oldu¤u
iddias› gelmekteydi. Kur’an-› Kerim bu türden hezeyanlara flu ayetler içerisinde
dikkat çekmifl ve ithamlar› fliddetle reddetmifltir:
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"Onlar: Ey  kendisine Kitap indirilen kimse! Sen mutlaka delisin.
Do¤rulardan isen melekleri bize getirsene" dediler. "Biz melekle-
ri ancak gerekince indiririz. O takdirde de ceza görecekler asla
geri b›rak›lmazlar" (Hicr, 15/6-8).
"Ya da: "Onda delilik var" diyorlar öyle mi? Hay›r; onlara gerçe-
¤i getirmifltir, ama ço¤u ondan hofllanmamaktad›r" (Mü’minun

23/70).

"Onlara: “Allah’tan baflka tanr› yoktur" denildi¤i zaman flüphesiz
büyüklenirler. Deli bir flair yüzünden tanr›lar›m›z› m› b›rakal›m?

derlerdi. Hay›r; o, gerçe¤i getirmifl ve peygamberleri do¤rula-
m›flt›" (Saffat, 37/35-37).



Di¤er iddialar ise onun, kâhin, sihirbaz ve flair oldu¤u yolundayd›.
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"Rabbi onu seçip iyiler-
den k›ld›. Do¤rusu inkâr
edenler, Kur’an’› dinle-
diklerinde neredeyse
seni gözleriyle y›k›p de-
vireceklerdi. "O delidir"
diyorlard›. Oysa Kur’an
âlemler için bir ö¤ütten
baflka bir fley de¤ildir"
(Kalem, 68/ 50-52).

"Nun; kalem ve onunla yaz›lanlara and olsun ki, ey Muhammed!
Sen Rabbinin nimetine u¤ram›fl bir kimsesin, deli de¤ilsin. Do¤-
rusu sana kesintisiz bir ecir vard›r. fiüphesiz sen büyük bir ahlâ-
ka sahipsindir. Hanginizin akl›ndan zoru oldu¤unu yak›nda sen
de göreceksin, onlar da görecekler. Do¤rusu senin Rabbin,
yolundan sap›tanlar› çok iyi bilir; O, do¤ru yolda olanlar› da çok
iyi bilir" (Kalem 68/1-7).

"...Ey Muhammed! And olsun ki, "Siz gerçekten, ölümden sonra
dirileceksiniz" desen, inkâr edenler: "Bu, apaç›k bir sihirden bafl-
ka bir fley de¤ildir." derler. "And olsun ki onlar›n azab›n› say›l›
bir süreye kadar ertelesek, "Onu al›koyan nedir?" derler. Bilin ki
onlara azap geldi¤i gün art›k geri çevrilmez; alaya ald›klar› fley
onlar› mahvedecektir" (Hud, 11/7-8).



Hz. Peygamber’in Okudu¤u Ayetlerin ‹nsan Ürünü Oldu¤u
‹ddias›

‹nkârc›lar›n temel iddialar›ndan birisi de Kur’an-› Kerim’in insan ürünü, befler sözü
oldu¤u yolundad›r. Yüce kitab›m›z Kur’an-› Kerim bu türden iddialara flöyle karfl›l›k

verir:
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"Ayetlerimiz onlara aç›k aç›k okununca, bizimle karfl›laflmay› um-
mayanlar, Muhammed’e: "Bundan baflka bir Kur’an getir veya
bunu de¤ifltir" dediler. De ki: "Onu kendili¤imden de¤ifltiremem,
ben ancak, bana vahyolunana uyar›m. Ben Rabbime karfl› gelir-
sem büyük günün azab›na u¤ramaktan korkar›m" (Yunus, 10/15).

"Veya, "Onu Muhammed uydurdu" derler. De ki: "E¤er onu uydur-
dumsa beni Allah’a karfl› hiçbir flekilde savunamazs›n›z; O,
Kur’an için yapt›¤›n›z taflk›nl›klar› daha iyi bilir. Benimle sizin ara-
n›zda flahit olarak O yeter..." (Ahkâf, 46/8).

"...Bu sadece ö¤retilegelen bir sihirdir. Bu Kur’an yaln›zca bir in-
san sözüdür" dedi. ‹flte bu adam› yak›c› bir atefle yaslayaca¤›m"
(Müddessir, 74/24-26).

"Görebildikleriniz ve göremedikleriniz üzerine yemin ederim ki,
Kur’an flerefli elçinin getirdi¤i sözdür. O, flair sözü de¤ildir; ne
az inan›yorsunuz! Kâhin sözü de de¤ildir; ne az düflünüyorsu-
nuz! Kur’an âlemlerin Rabbinden indirilmedir. E¤er Muhammed,
Bize karfl›, ona baz› sözler katm›fl olsayd›, Biz onu kuvvetle ya-
kalard›k, sonra onun flah damar›n› kopar›rd›k. Hiçbiriniz de onu
koruyamazd›n›z. Do¤rusu Kur’an Allah’a karfl› gelmekten sak›-
nanlara bir ö¤üttür" (Hakka, 69/38-48).



Muhammed (a.s.)’in Vahiy Alacak Özelliklere Sahip
Olmad›¤› Düflüncesi

Kur’an-› Kerim’in tan›kl›¤›yla müflriklerin Hz. Peygamber’e yöneltti¤i elefltirilerden
birinin de, onun vahiy almaya ehil birisi olmad›¤› fleklindeydi. 
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"‹nsanlara do¤ruluk rehberi geldi¤i zaman, inanmalar›na engel
olan, sadece: "Allah peygamber olarak bir insan m› gönderdi?"
demifl olmalar›d›r. De ki: "Yeryüzünde yerleflip dolaflanlar melek
olsalard›, biz de onlara gökten peygamber olarak bir melek gön-
derirdik" (‹sra, 17/94).

"fiöyle dediler: "Bu ne biçim peygamber ki yemek yer, sokaklar-
da gezer? Ona, beraberinde bulunup uyaran bir melek indiril-
seydi ya! Yahut kendisine bir hazine verilseydi veya beslenece-
¤i bir bahçe olsayd› ya!" Bu zalimler, inananlara: "Siz sadece
büyülenmifl bir adama uyuyorsunuz" dediler" (Furkan, 25/ 7-10).

"Bu Kur’an, iki flehrin birinden  bir büyük adama  indirilmeli de-
¤il miydi?" dediler. Ey Muhammed! Rabbinin rahmetini onlar m›
taksim edip paylaflt›r›yorlar? Dünya hayat›nda onlar›n geçimlik-
lerini aralar›nda biz taksim ettik; birbirlerine ifl gördürmeleri için
kimini kimine derecelerle üstün k›ld›k; Rabbinin rahmeti, onlar›n
biriktirdikleri fleylerden daha iyidir" (Zuhruf, 43/31-32).
"Seni gördükleri zaman, Allah’›n gönderdi¤i elçi bu mudur?" diye
alaya almaktan baflka bir fley yapmazlar" (Furkan, 25/41).

"Onlar "Hay›r; bunlar kar›fl›k rüyalard›r", "Hay›r,  onu uydurmufl-
tur", "Hay›r; o flairdir”, "Hay›r önceki peygamberler gibi o da bi-
ze bir mucize getirsin" dediler. Onlardan önce yok etmifl ol-
du¤umuz kasabalar halk› inanmad›lar, bunlar m› inanacaklar?"
(Enbiya, 21/5-6).



Bir Peygamber Olarak Ondan Mucize Getirmesi Beklentisi

‹nkârc›lar›n Hz. Peygamber’i güç duruma düflürmek için baflvurduklar› yollardan
birisi de, ondan ola¤anüstü olaylar meydana getirmesini istemek olmufltu. Kur’an
bu konuda da bilgiler vermektedir:
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"fiöyle dediler: "Bize, yerden kaynaklar f›flk›rtmad›kça sana inan-
mayaca¤›z", "veya hurmal›klar›n, ba¤lar›n olup, aralar›ndan ›r-
maklar ak›tmal›s›n." "Yahut da iddia etti¤in gibi, gö¤ü tepemize
parça parça düflürmeli, ya da Allah’› ve melekleri karfl›m›za ge-
tirmelisin." "Veya alt›n bir evin olmal›, yahut gö¤e yükselmelisin
ama oradan okuyaca¤›m›z bir kitap indirmezsen, yine o yüksel-
mene inanmayaca¤›z.” "De ki: "Fesübhanallah! Ben peygamber
olan bir insandan baflka bir fley miyim?" (‹sra, 17/90-93).

"Rabbinden Muhammed’e bir mucize indirilse ne olur!" derler. Ey
Muhammed, onlara de ki: "Gayb› bilmek Allah’a mahsustur; bek-
leyin, do¤rusu ben de sizinle birlikte beklemekteyim" (Yunus, 10/20).

"Onlar: "Ey kendisine kitap indirilen kimse! Sen mutlaka delisin,
do¤rulardan isen,  melekleri bize getirsene" dediler. Biz melekle-
ri ancak gerekince indiririz. O takdirde de, ceza görecekler as-
la geri b›rak›lmazlar" (Hicr, 15/6-8).

"Ona Rabbinden mucizeler indirilmesi gerekmez miydi?" derler.
De ki: "Mucizeler ancak Rabbimin kat›ndad›r. Do¤rusu ben, sa-
dece apaç›k bir uyar›c›y›m." Kendilerine okunan  bir  Kitab› sa-
na indirmifl olmam›z onlara yetmiyor mu? Bunda, inanan topluluk
için rahmet ve ibret vard›r" (Ankebut, 29/50-51).

"Bizi mucize göndermekten al›koyan ancak öncekilerin onlar› ya-
lanlam›fl olmalar›d›r. Semud milletine o difli deveyi aç›k bir
mucize olarak verdik de onlar bu yüzden zalim oldular. Oysa
biz, mucizeleri yaln›z korkutmak için göndeririz" (‹sra, 17/59).



4. Müslümanlara Uygulanan ‹flkenceler, Sosyal Bask›lar

Bask› Uygulamalar› ve Habeflistan’a Göç

Rahmet ve flefkat peygamberi Hz. Muhammed’in ‹slâm’› aç›kca tebli¤ etmeye bafl-
lamas›yla birlikte kendisine tepkiler de alabildi¤ine ço¤ald›. Özellikle Mekke’nin
ileri gelen liderleri bu konuda çok ac›mas›z davrand›. Kureyfl’in ileri gelenleri; sev-
gili Peygamberimize muhalefet, engelleme ve meydan okumakla yetinmeyip, Müs-
lümanlara iflkence yapmaya, onlara hayat› dar edip yaflamay› çekilmez hâle ge-
tirmeye yeltendiler. Kureyfl’in ele bafllar›, her fleye ra¤men merhamet elçisinin ça¤-
r›s›n› sürdürdü¤ünü ve inananlar›n›n ço¤ald›¤›n› gördükçe bask›lar›n› art›rd›lar.
Özellikle fakir ve kimsesizlerin onun ça¤r›s›nda gönül huzuru bulmalar›, Mekke li-
derlerini endifleye soktu. Bunun için fliddet yoluyla
onlar› imanlar›ndan dönmeye zorlad›lar.
Ammar, babas› Yasir ve annesi Sümey-
ye, Bilal-i Habefli ve Habbab b. Eret
gibi yoksul ve kimsesizlere insanl›k
d›fl› iflkenceler yapt›lar. 

Bu dönemde, Hz. Peygamber’in
bizzat kendisi de iflkence ve
bask›ya maruz b›rak›ld›. O, bafl-
lang›çtan beri ‹slâm’› tebli¤ için
genç bir sahabi olan Erkam’›n evi-
ni mekân seçmiflti. Kâbe’ye yak›n
Safa tepesinin ete¤inde bulunan bu
ev, hac ve umre maksad›yla d›flar›dan
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S›ra Sizde

Peygamberimize yap›lan itirazlarla Arap toplumunun içinde bulun-
du¤u sosyal, ekonomik ve dinî ortam aras›nda bir iliflki var m›d›r?



gelenlerle dikkat çekmeden iletiflim kurabilmek için elveriflli bir yerdi. Hz. Peygam-
ber Müslümanl›¤› kabul edenleri burada bilgilendiriyor, onlara Kur’an-› Kerim’in
ayetlerini ö¤retiyor ve insanlar› ‹slâm’a ça¤›r›yor; müminlerle birlikte Rabbine iba-
det ediyordu.

Mekke müflrikleri, Hz. Peygamber’i engellemek için baflvurduklar› yollardan bir so-
nuç alamay›nca, ona mâni olmas› veya onu korumaktan vazgeçmesi için amcas›
Ebu Talib’e baflvurdular. 
Ebu Talib’e "Ye¤enin tanr›lar›m›za hakaret etti, dinimizi kötüledi, bizim ak›ls›z ol-
du¤umuzu, babalar›m›z›n yanl›fl yolda oldu¤unu söyledi. fiimdi sen ya onu engel-
le, ya da korumaktan vazgeç" diyerek bask› yapt›lar.
Bunun üzerine Ebu Talib ye¤enini ça¤›rarak Kureyfllilerin söylediklerini bildirdi. Da-
vas›ndan vazgeçmesini, art›k meselenin kendisinin de alt›ndan kalkamayaca¤› bir
noktaya geldi¤ini ifade etti. Bunun üzerine Hz. Peygamber:
"Amca! Sen de mi beni terk etmek istiyorsun? Can›m› eli alt›nda tutan Allah’a ye-
min ederim ki, flu ilâhî tebli¤ vazifemi terk etmem karfl›l›¤›nda Günefl’i sa¤ elime,
Ay’› da sol elime verseler, sen bile beni terk edip b›rakm›fl olsan, onlar›n bu de-
diklerini yapmam. Rabbim Allah bana yeter!..." diyerek toplant› yerini terk etti. Bu-
nun üzerine Ebu Talib, hayatta kald›¤› sürece asla ye¤enini terk etmeyece¤ini söy-
ledi ve gelen heyeti geri gönderdi (‹bnü’l-Esir, el-Kâmil, II, 63-64).

Müflrikler bundan sonuç alamay›nca, bizzat Hz. Peygamber’e baflvurarak baz›
tekliflerde bulundular. Önde gelenlerden Utbe b. Rebia, Hz. Peygamber’in yan›-
na giderek ona flöyle dedi:

"Muhammed! Seni her zaman için ak›ll›, iyiliksever ve kalbe yak›n bir kimse ola-
rak bilir ve tan›r›z. Seni hiç kimseye bir kötülük yaparken görmedik, flehir ahalisi
üzerinde senin gaipten verdi¤in haberlerin ne derece heyecan ve kargafla yarat-
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Düflünelim

Peygamberimizin amcas›na verdi¤i cevap onun hangi özelli¤ini gösterir?



t›¤›n› sana tekrar edecek de¤ilim. Bana samimiyetle söyle! Bütün bunlardan mak-
sat ve niyetin nedir? Acaba para m› arzu ediyorsun? Ben sana teminat veriyorum
ki, flehir sana istedi¤in kadar›n› toplay›p verecektir. Acaba kad›n m› istiyorsun?

Kendine han›m olarak flehrin en güzel k›zlar›n› seç al!... Emin ol ki, seni memnun
etmek için her fleyi yapmaya karar verdik. Acaba sen bafl›m›za geçmek mi istiyor-
sun? Yine biz seni en ulu baflkan›m›z olarak seçmeye haz›r vaziyetteyiz; ancak bir
flartla: Sahip oldu¤umuz dine ve de¤erlerimize sald›r›p, bunlar› sarsma! Eskiden
atalar›m›z›n tapt›¤› ve bizim de flimdi tapt›¤›m›z putlar›n ebedî Cehennem atefline
at›lacaklar›n› söyleme!" 

Daha da ileri giderek flu i¤neli sözü de söyleyip konuflmas›n› bitirdi: "fiayet kendi-
ni hasta hissediyorsan, sana beden ve ruhunu iyilefltirecek en iyi bak›c›lar bulal›m,
flu kadar› var ki, biz flehirde toplulu¤umuz içinde kar›fl›kl›k ve sürtüflmelerin ortaya
ç›kmas›n› istemiyoruz." 

Hz. Peygamber, cevap olarak ona Kur’an’dan baz› ayetler okudu:
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“Hâ Mîm. Bu Kur’an, Rahmân ve Rahîm olan Allah’tan indirilme-
dir. Bu, bilen bir toplum için Arapça bir Kur’an olarak ayetleri ge-
niflçe aç›klanm›fl bir kitapt›r. Müjdeleyici ve uyar›c› olarak gönde-
rilmifltir. Fakat onlar›n ço¤u yüz çevirmifltir. Art›k onlar iflitmezler.

Dediler ki: “(Ey Muhammed!) Bizi ça¤›rd›¤›n fleye karfl› kalpleri-
miz örtüler içerisindedir. Kulaklar›m›zda bir a¤›rl›k, seninle bizim
aram›zda da bir perde vard›r. O hâlde sen (istedi¤ini) yap, flüp-
hesiz biz de (istedi¤imizi) yapaca¤›z.”

De ki: “Ben de ancak sizin gibi bir insan›m. Fakat bana ilâh›n›-
z›n yaln›zca bir tek ilâh oldu¤u vahyediliyor. Art›k O’na yönelin
ve O’ndan ba¤›fllanma dileyin. Allah’a ortak koflanlar›n vay hâ-
line!” Onlar zekât› vermeyen kimselerdir. Onlar ahireti de inkâr
ederler. fiüphesiz iman edip salih ameller iflleyenler için ise ke-
sintisiz bir mükâfat vard›r.



Utbe b. Rebia, dinledi¤i bu ayetler karfl›s›nda flafl›rd› ve Hz. Pegamber’e bu oku-
may› durdurmas› için yalvard›, sonra oradan âdeta kaçarak Kureyfllilerin bekle-
mekte oldu¤u yere gitti ve onlara flöyle dedi: "Ne isterseniz öyle yap›n, çünkü bu
ifl benim halledebilece¤im bir ifl de¤il..." (Hamidullah, ‹slâm Peygamberi , I, 109-111).

Zulüm, iflkence ve sosyal bask›n›n Mekke’de sürüyor olmas›; Hz. Peygamber’in de
bu yaflananlar› önleme imkân›n›n olmamas›, onu baflka aray›fllara yöneltti. O, mü-
minlere flu öneride bulundu: “fiayet isterseniz ve yapabilirseniz, Habeflistan’a s›¤›-
n›n! Çünkü orada ülkesinde kimseye zulmedilmeyen bir hükümdar iflbafl›ndad›r,
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Düflünelim

Peygamberimiz, Utbe b. Rebia’n›n tekliflerine Kur’an ayetleri okuyarak
cevap veriyor. Peygamberimizin okudu¤u ayetlerle verilmek istenen temel
mesaj nedir?

De ki: “Siz mi yeri iki günde (iki evrede) yaratan› inkâr ediyor ve
O’na ortaklar kofluyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir.” O, dört
gün içinde (dört evrede), yeryüzünde yükselen sabit da¤lar yarat-
t›, orada bolluk ve bereket meydana getirdi ve orada r›z›k ara-
yanlar›n ihtiyaçlar›na uygun olarak r›z›klar takdir etti. Sonra du-
man hâlinde bulunan gö¤e yöneldi; ona ve yeryüzüne, “‹steye-
rek veya istemeyerek gelin” dedi. ‹kisi de, “‹steyerek geldik” de-
diler.

Böylece onlar›, iki günde (iki evrede) yedi gök olarak yaratt› ve
her gö¤e kendi iflini bildirdi. En yak›n gö¤ü kandillerle süsledik
ve onu koruduk. ‹flte bu, mutlak güç sahibi ve hakk›yla bilen Al-
lah’›n takdiridir. E¤er yüz çevirirlerse, onlara de ki: “Ben sizi Âd
ve Semud kavimlerini çarpan y›ld›r›m gibi bir y›ld›r›ma karfl› uyar-
d›m.” (Fussilet, 41/ 1-13).



oras› bir do¤ruluk ülkesidir, Allah ifllerde bir kolayl›k verene kadar orada oturup
kal›n" (Hamidullah, age, I, 117).

Bu öneri üzerine Müslümanlardan bir grup Habeflistan’a göç etmeye karar verdi.
Habeflistan’a ilk göç peygamberli¤in beflinci y›l›nda Recep ay›nda meydana gel-
mifltir (615 y›l›) ve dördü kad›n on biri erkek olmak üzere on befl kifliden oluflan
bir kafile Habeflistan’a do¤ru yola ç›km›flt›r. ‹çlerinde Hz. Osman ve sevgili Pey-
gamberimizin k›z› olan efli Rukiye de vard›. 

Müflriklerin iflkencelerinin daha da artmas› üzerine ilk kafileyi bir y›l kadar sonra
ikinci kafile takip etmifltir. Cafer b. Ebi Talib’in baflkanl›¤›nda seksen iki erkek ve
on sekiz kad›ndan oluflan bir grupla Habeflistan’a ikinci hicret gerçeklefltirildi.

Mekkeliler, Habeflistan’a göç eden Müslümanlar›n Mekke’yi terk etmelerinden
kayg›lanm›fllar ve Amr b. As ve Abdullah b. Ebu Rebia’y› elçi olarak görevlendir-
mifllerdi. Onlar Necafli’ye muhacirleri geri göndersin diye bol hediyeler sunmufl-
lard›. Ancak Necafli muhacirleri elçilere teslim etmemiflti. Daha sonra, muhacirler-
den baz›lar› çeflitli zaman dilimlerinde kendi istekleriyle Mekke’ye ve Medine’ye
dönmüfl, son kafile, hicretin 7./628 y›l›nda Medine’ye ulaflm›flt›. 

Mekke Halk›n›n ‹nananlara Uygulad›¤› Boykot 

‹nsanl›¤›n son peygmberi Muhammed (a.s.)’in peygamberlik ça¤r›s›ndan vazgeç-
mesi için sarf edilen bütün çabalara, Müslümanlar›n bu inançtan ayr›lmalar› için
yap›lan tüm iflkencelere ra¤men, Habeflistan’a göç edenlerin iade edilmesi için
Habefl Hükümdar›na gönderilen elçinin de ret cevab› almas›, Mekkelileri Hz. Pey-
gamber’in davetini durdurma noktas›nda daha farkl› aray›fllar içerisine soktu. Mek-
keli müflrikler, bu ba¤lamda Peygamber (a.s.)’in kabilesinin toplum d›fl› b›rak›lma-
s›na, onlara boykot uygulanmas›na karar verdiler. 
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Düflünelim

Müslümanlar›n Habeflistan’a hicret etmeleri, güçlerinin zay›flamas›-
na neden olmaz m›yd›? Niçin göç etmifl olabilirler?



Bu karara ba¤l› olarak Haflimo¤ullar› ailesi ile konuflulmas›n›, onlarla birlikte otu-
rulmas›n›, onlardan k›z al›p verilmesini, ticari iliflkide bulunulmas›n› ve ayr›ca Hz.
Peygamber’i öldürülmek üzere kendilerine teslim edilinceye kadar onlarla bir ba-
r›fl ve eman (himaye) anlaflmas› yap›lmas›n› yasaklayan bir karar ald›lar. Bu kara-
r› yaz›l› hâle getirerek Kâbe’ye ast›lar.

Al›nan bu a¤›r kararlar üzerine Ebu Talib, Muhammed (a.s.)’i ve ailesini yan›na
alarak daha güvende olacaklar›na inand›¤› Ebu Talib mahallesine (fii’b u Ebi Ta-
lib) tafl›nd›. Ebu Leheb ve ailesi hariç, Haflimo¤ullar›na mensup Müslüman ve müfl-
riklerin tümü bu mahallede topland›. Tecrit edilmifl bir tarzda ve sosyal, ekonomik
bir boykot alt›nda burada yaflamak zorunda b›rak›lan bu insanlar, son derece zor
flartlar alt›nda hayatlar›n› sürdürüyorlard›. Mekkeli müflrikler al›nan kararlar› uygu-
lamak için düzenli bir flekilde çal›fl›yor, Haflimo¤ullar›n›n yaflad›¤› bu mahalleyi
kontrol alt›nda tutuyorlard›. Haflimo¤ullar› savaflman›n yasak oldu¤u haram aylar-
da (Zilkade, Zilhicce, Receb, Muharrem) d›flar›dan gelen hac›lardan yiyecek sa¤-
lamaya çal›fl›yorlard›. Mekke halk›ndan da Müslümanlara ac›yan, onlara s›¤›nd›k-
lar› vadide yiyecekler ulaflt›ran baz› kifliler vard›. Bu kiflilerden biri de Hiflam b.
Amr idi. Hz. Peygamber ve arkadafllar›n›n çektikleri eziyetler dayan›lmaz boyutla-
ra var›nca, Hiflam, Züheyr b. Ebî Ümeyye’nin yan›na giderek bu ambargonun kal-
d›r›lmas›n› istedi. Bu iki flah›s sözleflmeyi iptal etmek ve bu konuda baflkalar›n›n
da deste¤ini almak üzere anlaflt›lar. Mutim b. Adiy, Ebu’l-Buhteri b. Hiflam ve Ze-
ma b. Esved de onlara kat›ld›. Ertesi gün de Züheyr Kâbe’ye giderek halka Hafli-
mo¤ullar›na karfl› yap›lan boykotun sona erdirilmesi için ça¤r›da bulundu. Ebu Ce-
hil gibi baz› flah›slar itirazda bulundularsa da sonuçta bu kiflilerin çabalar›yla, mi-
ladi 616 y›l›nda bafllay›p üç y›l kadar süren bu sosyal, psikolojik ve ekonomik
boykot kald›r›lm›fl oldu.

Ünite 
2

54

Düflünelim

Müslümanlara uygulanan boykotun onlar üzerinde olumlu mu, olum-
suz mu etkileri oldu¤unu düflünüyorsunuz? Neden?



Boykotun Sonu ve Hüzün Y›l›

616 y›l›nda bafllay›p 619 y›l›na kadar üç y›la yak›n bir süre ile Mekkelilerin, Ha-

flimo¤ullar›na karfl› sürdürdü¤ü boykotun sona ermesinden k›sa bir süre sonra, Hz.

Peygamber, koruyucusu olan ve her koflulda yan›nda yer alan amcas› Ebu Talib’i

ve çok sevdi¤i, her fleyini paylaflt›¤› sevgili efli Hz. Hatice’yi kaybetti. Çok k›sa

aral›klarla meydana gelen bu iki ölüm olay›, onu son derece üzdü. Bu iki ölüm

olay›n›n meydana geldi¤i y›l, ‹slâm tarihine "Hüzün y›l›" olarak geçmifltir. 

Taif’e Yolculuk

Hz. Peygamber’in durumu, Mekke’de gittikçe daha kötü bir hâl almaktayd›. Ebu

Talib ve Hz. Hatice’nin ölümünden sonra Mekke’de Müslümanlar üzerindeki bas-

k›lar artarak devam etmeye bafllad›. Bu flartlar alt›nda Peygamber Efendimiz,

Mekke d›fl›nda kendisine s›¤›n›lacak bir yer aramaya karar verdi. Bunun için de

Taif’i düflündü. Taif, baz› önemli farkl›l›klara ra¤men, Mekke’nin küçük bir kopya-

s› gibiydi. Taif, özellikle Yemen’le yak›n iliflkileri olan bir ticaret merkezi idi. Sa¤-

l›kl› bir havas› vard› ve verimli bir bölgeydi. Taif’in yerleflik halk› Sakif kabilesi idi.

Mekkeli zenginlerin ço¤unun Taif’te arazileri vard› ve bunlar› yazl›k dinlenme ye-

ri olarak kullan›rlard›. Ayr›ca Peygamber (a.s.)’in mensup oldu¤u Haflimo¤ullar›

kabilesinin de Taif’le yak›n iliflkileri vard›. 

Peygamberimiz, Ebu Talib’in ölümünden sonra kendisine karfl› gittikçe artan kötü

muameleden dolay› peygamberli¤inin onuncu y›l›nda (m. 620) fievval ay›n›n son-

lar›na do¤ru, Taif’e bir koruyucu aramaya ve yeni taraftarlar kazanmaya gitti. O,

Mekke’yi gizlice terk edip yaya olarak Taif’e yöneldi. Muhtemelen yan›nda evlat-

l›¤› Zeyd b. Harise de bulunuyordu. 620 y›l›n›n fievval ay›nda gerçeklefltirilen Ta-

if’e yolculuk, Hz. Peygamber’in Taif’in ileri gelen ve kendisiyle akrabal›k ba¤lar›-

na sahip üç baflkan ile görüflmesiyle sonuçland›. Bu görüflmelerde Allah’›n elçisi

oldukça sert bir muameleyle karfl›laflt›. O kadar ki, ondan flehri hemen terk etme-

sini istediler ve kendisiyle alayc› bir tarzda konufltular. Üstelik flehrin ayak tak›m›-

n› k›flk›rtarak, ona tafllar atmaya teflvik ettiler. Allah’›n son elçisi, yaral› bir flekilde
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zorluklar içerisinde Taif d›fl›nda Mekkelilere ait bir ba¤ evine s›¤›nd›. Burada dost-
luk gördü, kendisi ile ilgilenildi. Burada bir süre dinlendikten sonra Mekke’ye dön-
mek üzere yola ç›kt›. Yorgun bir flekilde Mekke’nin etraf›n› çeviren tepelere vard›.
Ebu Leheb, kendisini Mekke’ye giremez ilan etmiflti. Bu yüzden flehre girebilmek
için kendisini himaye edecek birini arad›. Mut’im b. Adiy onu himayesine ald›.
Yan›na o¤ullar›n› da alarak Hz. Peygamber’i karfl›lamaya gitti. 

Hz. Peygamber, önce Kâbe’yi tavaf ederek iki rekat namaz k›ld› ve oradan evi-
ne gitti. 

5. Gece Yolculu¤u (‹sra)

Hz. Peygamber aç›k tebli¤inin bafllang›c›n-
dan beri tepkilerle karfl›laflm›fl, zaman

zaman büyük s›k›nt›lar yaflam›flt›. Üç
y›la yak›n süren sosyal, psikolojik
ve ekonomik boykotun ard›ndan
kendisini koruyup kollayan am-
cas› Ebu Talib’i, arkas›ndan da
sevgili efli Hz. Hatice’yi kaybet-
mesi, onun üzüntüsünü daha da

art›rm›flt›. Bu olumsuz flartlar alt›n-
da yöneldi¤i Taif’te de iyi karfl›lan-

may›nca s›k›nt›s› iyice artm›flt›. ‹flte bu
s›k›nt›l› ve üzüntülü günlerinden birinde,
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Araflt›ral›m

Peygamberimizin Taif’te karfl›laflt›¤› olumsuz durum karfl›s›ndaki tutu-
mu ve söyledikleri konusunda bir araflt›rma yap›n›z. Yapt›¤›n›z arafl-
t›rmadan hareketle Peygamberimizin ahlâkî özelliklerinden han-
gilerinin ön plana ç›kt›¤›n› belirtiniz. 



bir gece vakti Allah, onu Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürdü. Bu gece
yolculu¤u "‹sra" olarak adland›r›lmaktad›r ve Kur’an-› Kerim’de bu hadiseden söz e-
den surenin ad› da "‹sra" suresidir. 

Kaynaklar›m›z›n ifade etti¤i gibi, bu gecede, ayn› zamanda Peygamberimizin gö-
¤e yükselifli (Mi’rac) olay› vuku bulmufl ve befl vakit namaz Mi’rac’da farz k›l›nm›flt›r.

6. Medinelilerle Görüflme ve Akabe Antlaflmalar›
Hz. Peygamber, yaflad›¤› bütün olumsuzluklara ra¤men, ça¤r›s›n› sürdürüyor,
Mekke d›fl›ndaki bölgelere gitmek üzere eman (himaye-koruma) antlaflmalar› yap-
maya çal›fl›yordu. O, bu amaçla 15 kadar kabile temsilcisine baflvurmufl, ancak
kabul görmemiflti. Peygamberli¤inin 11. y›l›nda Mekke’ye gelen hac›larla görüfl-
mek için yabanc› kafileleri dolaflmaya bafllam›flt›. 620 y›l›nda hac döneminde
‹slâm’› anlatma faaliyetlerini sürdürürken Akabe mevkiinde Yesribli (Medineli) Haz-
rec kabilesine mensup alt› kifliyle karfl›laflt›. Onlara, ‹slâm’› anlatarak Müslüman ol-
maya ça¤›rd›. Onlar da bu ça¤r›y› kabul ettiler.
Bu flah›slar Es’ad b. Zürare, Avf b. Haris, Rafi b. Malik, Ukbe b. Amir ve Cabir
b. Abdullah adl› flah›slard›. 
Ertesi y›l hac döneminde ayn› yerde buluflma sözü verdiler. Hazrecli bu alt› kifli
‹slâm’› Medine’de yaymaya bafllad›lar. 
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"Kulu Muhammed’i geceleyin  delillerimizi  göstermek için, Mes-
cid-i Haram’dan, çevresini mübarek k›ld›¤›m›z Mescid-i Aksa’ya
götüren Allah,  noksan s›fatlardan münezzehtir. fiüphesiz ki O,
çok iyi iflitir ve çok iyi görür" (‹sra, 17/1).

S›ra Sizde

Allah Teâla Peygamberimize niçin böyle özel bir tecrübe
yaflatm›flt›r?



Bir y›l sonraki hac döneminde (621 y›l›n-
da) Hz. Peygamberle bir önceki y›l

Akabe’de görüflen alt› kiflinin de
yer ald›¤› onu Hazrecli, ikisi Evsli
on iki kifli onunla bulufltular. Bu
on iki kifli Hz. Peygamber’e, hiç-
bir fleyi Allah’a ortak koflmaya-
caklar›na, h›rs›zl›k ve zina yap-
mayacaklar›na, çocuklar›n› öldür-

meyeceklerine, iftira etmeyecekle-
rine, emirlerine uyacaklar›na dair

söz verdiler. Bu buluflma ve sözleflme-
ye "Birinci Akabe Biat›" ad› verilir. 

Peygamberimiz, bu gelen heyetle birlikte Kur’an’›
iyi bilen güvenilir sahabi Mu’sab b. Umeyr’i Medine’ye gönderdi. Ertesi y›l içeri-
sinde Mu’sab b. Umeyr’in gayretleri sonucunda Medine’de Müslümanlar›n say›s›
önemli ölçüde artm›fl, hemen hemen her kabileden baz› kimseler Müslüman olmufl-
tu. Ertesi y›l 622 y›l› hac döneminde Medineliler 500 kiflilik bir hac kervan›n› Mek-
ke’ye göndermifllerdi. Bunlar aras›nda 73 erkek, 2 kad›n, 75 Müslüman vard›.
Bunlar yine Akabe’de bir gece vakti Hz. Peygamber’le buluflmak üzere sözleflti-
ler. Konaklad›klar› yerde, etraf›n dikkatini çekmemek için küçük gruplar hâlinde yo-
la ç›kt›lar. Peygamber (a.s.), amcas› Abbas’la birlikte oradayd›. Abbas, henüz o
dönemde ‹slâm’› kabul etmemiflti ancak, o ye¤enini seviyor ve onu akrabal›k ne-
deniyle koruyordu. Yap›lan bu görüflmelerde "Mekke’de zor durumda olan Müslü-
manlar›n Medine’ye hicreti" konusu ele al›nd›.

Hz. Muhammed onlara:

"fiehrinize geldi¤imde bana her yönden yard›m edece¤inize, kad›nlar›n›z› ve ço-
cuklar›n›z› korudu¤unuz gibi beni de koruyaca¤›n›za söz veriniz" dedi.
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Onlar flu cevab› verdiler:

"Evet, seni gerçek dinle gönderen Allah’a andolsun ki, kad›nlar›m›z› ve çocuklar›-
m›z› korudu¤umuz her fleyden seni de koruyaca¤›z" (bk. ‹bn Hiflam, II, 54,55,56,64).

Bu topluluk burada Hz. Peygamber’e yaln›zca itaat etmek de¤il, ayn› zamanda
zor zamanda onunla birlikte mücadele edeceklerine de yemin ettiler. Hz. Peygam-
ber, onlardan kendi aralar›nda baflkanl›k yapmak üzere 12 temsilci seçmelerini
istedi. Bunun üzerine onlar, 3’ü Evs, 9’u Hazrec’ten 12 temsilci seçtiler. Sonuç
olarak ikinci "Akabe Biat›" ad›n› alan bu antlaflmayla Medine’ye göç (hicret) ka-
rarlaflt›r›lm›fl oldu. Kureyfl, kendileri için düflmanca gözüken bu görüflmeler hakk›n-
da baz› fleyler iflitti ise de, bunu do¤rulayamad›lar. Ard›ndan Hz. Peygamber ar-
kadafllar›n› Medine’ye gitmeleri için teflvik etmeye bafllad›.

Medine, Hz. Peygamber’in hicret etmesinden önce Yesrib ad›yla an›lmaktayd›.
Onunla birlikte, Medinetu’n-Nebi (Peygamberin flehri) ad›n› alarak k›saca Medine
diye an›lmaya bafllad›. Yesrib’in yerleflik halk›, Güney Arabistan kökenli Arap Evs
ve Hazrec kabileleriyle Kurayza, Kaynuka ve Nadir kabilelerinden oluflan
Yahudilerdi.

7. Medine’ye Hicret

Medinelilerle Akabe’de 622 y›l›n›n Zilhicce ay›nda gerçeklefltirilen ve Mekkeli
Müslümanlar›n Medine’ye hicret etmesi karar› al›nan bu antlaflmadan sonra, Mek-
keli Müslümanlar küçük gruplar hâlinde Medine’ye gitmek üzere yola ç›kmaya
bafllad›lar. K›sa zaman içerisinde Mekke’de Hz. Peygamber, Hz. Ebubekir ve
bunlar›n aileleri, Hz. Ali ve baz› nedenlerle hicret etmeye imkân bulamayan bir-
kaç kifliden baflka Müslüman kalmam›flt›.

Mekke’nin ileri gelen müflriklerinden bir grup, Müslümanlar›n Medine’ye göç et-
mesinin yaratt›¤› durumu görüflmek ve Hz. Peygamber’e karfl› tak›n›lacak tavr› tes-
pit etmek üzere bir toplant› düzenledi. Zira Müslümanlar›n Medine’ye hicreti Ku-
reyfllileri son derece rahats›z etmiflti. Bu durum, bir de Peygamberimizin Medi-
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ne’ye hicret edip, oray› güçlü bir merkez hâline getirmesi olas›l›¤›n› ortaya ç›kar›-
yordu ki, bu durum endifleleri daha da art›yordu. Farkl› yaklafl›mlar›n ileri sürüldü-
¤ü bu toplant›da, bu yaklafl›mlar›n stratejik olup olmad›¤› üzerinde duruldu: fiayet
Hz. Muhammed flehirden sürülüp ç›kar›l›rsa, gitti¤i yerde taraftar toplayacak, bu
da Mekkelileri zor durumda b›rakacakt›. Sonuçta Ebu Cehil’in önerisi kabul edil-
di: Buna göre; her kabileden bir kifli olmak üzere bir grup genç, Allah’›n elçisine
k›l›çlar›yla ayn› anda sald›racaklar, böylece de kan davas› güdülemeyecekti. 

Bu toplant›da al›nan suikast karar›n›, Hz. Peygamber’in halalar›ndan Rakika duy-
mufl ve kendisine durumu haber vermiflti. Peygamber (a.s.), hiç vakit geçirmeden
Ebubekir’in yan›na gitti ve ona suikast ile ilgili duyduklar›n› haber vererek, flehri
terk etme konusunda ald›¤› karar› bildirdi. Hz. Ebubekir böyle bir duruma haz›r-
l›kl›yd›. Böylece gecenin geç bir saatinde hemen flehrin d›fl›nda yükselen Sevr da-
¤›ndaki bir ma¤arada birlikte saklanmak ve oradan yola ç›kmak üzere anlaflt›lar.
Hz. Ebubekir, yolda kendilerine rehberlik edecek müflrik rehber-deveci Abdullah
b. Urayk›t ile de anlaflarak yol haz›rl›klar›n› tamamlad›. 

Medine Yolculu¤u

Hz. Peygamber, Mekkelilerin kendisini uyuyor sanmalar› için Hz. Ali’yi kendi ya-
ta¤›na yat›rd› ve sonra da gözükmeden d›flar› ç›kt›. Ebubekir’in yan›na gitti. Bera-
ber gece yar›s› Mekke’nin befl kilometre güneybat›s›nda bulunan Sevr da¤›ndaki
ma¤araya gittiler. Medine kuzeyde oldu¤u hâlde, güneye yönelmeleri flüphe çek-
memeleri için uygulanan bir stratejiydi. Ma¤arada üç gün üç gece kald›lar. 

Di¤er yandan Kureyflliler, sabahleyin onun yata¤›nda Hz. Ali’nin yatt›¤›n› görün-
ce flafl›rd›lar ve bu duruma k›zg›nl›k gösterdiler. Her tarafta onu aramaya koyuldu-
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S›ra Sizde

Müslümanlar›n Medine’ye hicretini haz›rlayan sebepleri listeleyiniz.



lar ve hatta onu bulana yüz deve ödül
vaat ettiler. Mekke ve civar› dikkatli
bir flekilde aranmaya baflland›.
‹çlerinden bir grup onun Hz. Ebu-
bekir’le birlikte sakland›¤› ma¤a-
ran›n önüne kadar geldi. Hz.
Ebubekir bu durumdan endifle-
lendi. Peygamber (a.s.) ona
"Üzülme! Allah bizimle beraber-
dir" dedi (Tevbe, 9/40).

Kur’an Hz. Ebubekir’in endiflesini ve
Allah’›n bu zor durumda onlara yard›m
etti¤ini flöyle bildirmektedir:

Aramalar gevfleyinceye kadar üç gün üç gece bu ma¤arada kald›lar. Üçüncü gü-
nün sonunda Hz. Ebubekir’in çoban› Amir b. Füheyre ile rehber-deveci Abdullah
b. Urayk›t ma¤araya iki deve ile birlikte geldiler ve böylece dört kiflilik küçük ker-
van Medine’ye do¤ru yola ç›kt›. Medine’ye giderken, anayol tercih edilmemifl,
daha sapa ve tali yollar takip edilerek ara ara anayoldan da gidilmiflti. 
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"Muhammed’e yard›m etmezseniz, bilin ki inkâr edenler onu
Mekke’den ç›kard›klar›nda ma¤arada bulunan iki kifliden biri
olarak  Allah ona yard›m etmiflti. Arkadafl› (Ebubekir’e) "Üzülme,
Allah bizimledir" diyordu. Allah da ona güven vermifl, görme-
di¤iniz askerlerle onu desteklemifl, inkâr edenlerin sözünü
alçaltm›flt›..." (Tevbe, 9/40).



‹lk Mescit

Peygamber (a.s.) ve beraberindeki-
ler, Rebiu’levvel’in on ikinci günü
(24 Eylül 622) Medine’ye üç mil
uzakl›kta bulunan Medine vaha-
s›n›n kenar›ndaki Kuba’ya var-
m›fllard›. Onlar, burada kendi-
lerini bekleyen Medineli bir top-

luluk taraf›ndan sevinçle karfl›lan-
d›lar. Dört gün kadar Kuba köyün-

de, Amr b. Avf o¤ullar›n›n kabile re-
islerinden Külsüm b. Hidm’in evinde mi-

safir kald›lar. Bu süre zarf›nda oldukça sade
bir tarzda, sonradan ilk mescit olarak ünlenen Kuba

Mescidi infla edildi. Bu arada Mekke’de b›rak›lan Hz. Ali de onlara yetiflti.

‹lk Cuma ve ‹lk Hutbe

Sevgili Peygamberimiz ve yan›ndakiler, Kuba’da dört gün kald›ktan sonra Cuma
günü Medine’ye hareket ettiler. Ranuna Vadisi’nde ilk Cuma namaz› k›l›nd› ve ilk
hutbe okundu: 

"Ey insanlar!... 

Her fleyden önce kendi nefislerinizi düflününüz: fiunu biliniz ki, sizler-
den biri ölür de, geride b›rakt›¤› sürüyü çobans›z kor ve ne bir arac›
ve ne de bir tercümana ihtiyac› olan Rabbi ile karfl›laflt›¤›nda, Allah
ona: "Sana benim gönderdi¤im Resulüm gelmedi mi? Ben sana çok
mal-mülk vermedim mi? O hâlde bana ne getirdin?" diye sormas›
üzerine o adam sa¤›na bakar, soluna bakar ve (kendisini kurtaracak)
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kimseyi göremez ve önünde durup duran Cehennem’i görür. O hâlde
buna göre, sizlerden kim bir hurma tanesiyle bile olsa, kendini bu
(ateflten) korumak istiyorsa, bunu versin. Sadaka olarak verecek hiçbir
fleyi bulunmayanlar ise, tatl›l›k ve iyilikle bir söz söylesinler; çünkü
Allah taraf›ndan bir iyilik, sahip oldu¤u de¤erin on ila yüz misli ile
mükâfatland›r›l›r. Allah’›n selam› üzerinize olsun" (‹bn Hiflam, II, 107-108;

Hamidullah, age, I, 190).

Namazdan sonra Medine’ye do¤ru yola devam edildi ve bir müddet sonra da
Medine’ye var›ld›. 

Hicretin Sosyal, Kültürel ve Tarihî Yans›malar›

Müslümanlar›n Mekke’den Medine’ye hicretleri ‹slâm ve insanl›k tarihinin dönüm
noktalar›ndan biridir.

Hicretle birlikte Müslümanlar, bask› ve iflkenceden kurtulmufl daha ba¤›ms›z ve öz-
gür bir toplumda yaflamaya bafllam›fllard›. Amaçlar›n› gerçeklefltirme konusunda en-
gellerle karfl›laflan Müslüman topluluk, sahip oldu¤u her fleyi geride b›rakma özveri-
sini göstererek, tarihin ak›fl›n› etkileme yoluna yönelmifller ve baflar›ya ulaflm›fllard›r.

Hz. Peygamber’in hayat›nda hicret, yepyeni bir aflama olmufl ve davetin bütün in-
sanl›¤a yay›lmas›n› sa¤layan önemli bir safhaya eriflilmifltir.

Müslümanlar taraf›ndan yeni bir dönemin ifadesi olan hicret, ayn› zamanda Hz.
Ömer döneminde (17/638) de tarih bafllang›c› olarak kabul edilmifltir. 
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S›ra Sizde

‹lk hutbede de¤inilen temel ilkeler nelerdir?

S›ra Sizde

Hicretin daha sonra Müslümanlar taraf›ndan Hicrî takvim bafllang›c›
olarak kabul edilmesini sa¤layacak kadar önemli olmas›n›n neden-
lerini tart›fl›n›z?



Ünitenin Özeti

Vahiy kavram›; kalbe gerçe¤i atmak, ilham etmek, seri ve süratle gelen iflaret an-
lam›na gelir ve Allah taraf›ndan peygamberlere haber ulaflt›rma yollar›n› ifade
eder.

Peygamber Efendimiz, ilk vahyi 40 yafl dolaylar›nda iken Hira ma¤aras›nda bir
Ramazan ay›nda alm›flt›.

Hz. Peygamber tebli¤ görevine öncelikle gizlice bireysel davet yapmakla bafllam›fl-
t›r. Bu bireysel davetin bafllang›c› da öncelikle birlikte yaflad›¤› kendi aile fertleri ol-
mufltur. Bu aflamada onun dine ça¤r›s›na zaten ilk vahyi ald›¤›nda kendisine ina-
nan efli Hz. Hatice, amcas›n›n o¤lu Hz. Ali ve Zeyd olumlu cevap vermifllerdir. Da-
ha sonra ise yak›n dostu, arkadafl› Hz. Ebubekir bu davete icabet etmifltir. 

Sevgili Peygamberimiz, bir müddet sonra gizlice de¤il aç›k bir biçimde vahyi teb-
li¤ etmekle ve tebli¤i toplumun bütününe yaymakla görevlendirilmiflti. Hz. Muham-
med girdi¤i bu süreçte, Allah’tan ald›¤› vahiyleri toplumun bütününe yayma yolun-
da çaba sarf ediyor, bunun için çal›fl›yordu. O dönemde yozlaflm›fl olan Allah
inanc›n› düzeltmeye, Allah’a flirk koflmaktan ve putperestlikten uzaklaflarak tam an-
lam›yla bir tek Allah’a inanmaya ve O’ndan korkmaya, yaln›zca O’na ibadet et-
meye ve güzel ahlâkl› olmaya davet ediyordu.

Peygamberimiz ‹slâm’› aç›k olarak tebli¤ etmeye bafllad›ktan sonra, müflrikler onu
ciddi bir tehlike olarak görmüfller ve ona olan düflmanl›klar›n› daha da art›rm›fllar-
d›. Onun davetini engellemek için her yolu denemeye bafllam›fllard›: Onunla ve
Müslümanlarla alay ediyorlard›. ‹flkence ediyorlar, hatta baz›lar›n› öldürüyorlard›.
Özellikle köleler ve himayeden yoksun Müslümanlar, aç›kça iflkenceye maruz ka-
l›yor ve insanlar bu durumu korku ve endifleyle izliyorlard›.

Son Peygamber Allah’tan ald›¤› vahiyleri topluma iletmeye bafllad›¤› andan itiba-
ren birçok ithamla, suçlamayla karfl› karfl›ya kald›. ‹nanmayanlar›n ona yönelttik-
leri elefltirilerin ve iftiralar›n bafl›nda onun mecnun, yani deli oldu¤u iddias› gel-
mektedir. Di¤er iddialar ise kâhin, sihirbaz ve flair oldu¤u yönündeydi.
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Zulüm, iflkence ve sosyal bask›n›n Mekke’de sürüyor olmas› onu baflka aray›fllar
içerisine yöneltti. Müminlere flu tavsiyede bulundu: “fiayet isterseniz ve yapabilir-
seniz, Habeflistan’a s›¤›n›n! Çünkü orada ülkesinde kimseye zulmedilmeyen bir
hükümdar iflbafl›ndad›r, oras› bir do¤ruluk ülkesidir, Allah ifllerde bir kolayl›k vere-
ne kadar orada oturup kal›n."

Bu tavsiye üzerine Müslümanlardan bir grup Habeflistan’a hicret etti. 

Bu arada Mekkelilerin, Hz. Peygamber’in ailesinin mensup oldu¤u Haflimo¤ullar›
kabilesine karfl› sürdürdü¤ü boykot, eziyet verici bir biçimde devam ediyordu.
Boykotun sona ermesinden k›sa bir süre sonra ise Peygamberimiz, koruyucusu
olan ve her koflulda yan›nda yer alan amcas› Ebu Talib’i ve çok sevdi¤i, her fle-
yini paylaflt›¤› efli Hz. Hatice’yi kaybetti. Çok k›sa aral›klarla meydana gelen bu
iki ölüm olay›, onu son derece üzdü. O, Ebu Talib gibi bir amcay› ve Hz. Hatice
gibi bir efli kaybetmenin hüznünü çok içten yaflad›. Bu iki ölüm olay›n›n meydana
geldi¤i y›l, ‹slâm tarihi literatürüne "Hüzün y›l›" olarak geçmifltir.

‹flte bu s›k›nt›l› ve üzüntülü günlerinden birinde bir gece vakti Allah, onu Mescid-i
Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürdü. Bu gece yolculu¤u "‹sra" olarak adland›r›l-
maktad›r ve bu olaydan bahseden Kur’an’daki surenin ad› da "‹sra" suresidir. Kay-
naklar›m›z›n ifade etti¤i gibi, bu gecede, ayn› zamanda Hz. Peygamber’in gö¤e
yükselifli (Mi’rac) olay› vuku bulmufl ve de befl vakit namaz Mi’rac’da farz k›l›nm›fl-
t›r. ‹sra olay› Peygamber Efendimizin yaflad›¤› çok özgün bir tecrübedir. Öyle gö-
rünmektedir ki Allah, Hz. Muhammed’e bu s›k›nt›l› anlar›nda böylesine bir tecrübe
yaflatarak onu moral çöküntüsünden kurtarm›flt›r. 

Hz. Peygamber, tebli¤ görevini zorlu flartlar içerisinde sürdürüyordu. Peygamber-
li¤inin 11. y›l›nda Mekke’ye gelen hac›larla görüflmek için yabanc› kafileleri do-
laflmaya bafllam›flt›. 620 y›l›ndaki hac döneminde ‹slâm’› anlatma faaliyetlerini
sürdürürken Akabe mevkiinde Yesribli (Medineli) Hazrec kabilesine mensup alt› ki-
fliyle karfl›laflt›. Onlara, ‹slâm’› anlatarak Müslüman olmaya ça¤›rd›. Onlar da bu
ça¤r›y› kabul ettiler.
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Medineli Müslümanlar, ertesi y›l yine hac döneminde Akabe’de bir gece vakti
Peygamberimizle buluflmak üzere sözlefltiler. Yap›lan bu görüflmelerde al›nan
önemli bir karar da "Mekke’de zor durumda olan Müslümanlar›n Medine’ye hic-
reti" konusu oldu. ‹kinci "Akabe Biat›" ad›n› alan bu antlaflmayla Medine’ye göç
(hicret) kararlaflt›r›lm›fl oldu. Kureyfl, kendileri için düflmanca gözüken bu görüflme-
ler hakk›nda baz› fleyler iflitti ise de, bunu do¤rulayamad›.

Medinelilerle Akabe’de 622 y›l› Zilhicce ay›nda gerçeklefltirilen ve Mekkeli Müs-
lümanlar›n Medine’ye hicret etmesi karar› al›nan bu antlaflmadan sonra, Mekkeli
Müslümanlar küçük gruplar hâlinde Medine’ye gitmek üzere yola ç›kmaya baflla-
d›lar. K›sa zaman içerisinde Mekke’de Hz. Peygamber, Hz. Ebubekir ve bunlar›n
aileleri, Hz. Ali ve baz› nedenlerle göç etmeye imkân bulamayan birkaç kifliden
baflka Müslüman kalmam›flt›.

Bu durum üzerine, Mekke’nin ileri gelen müflriklerinden bir grup, Müslümanlar›n
Medine’ye göç etmesinin ortaya ç›kard›¤› sonuçlar› görüflmek ve Hz. Muham-
med’e karfl› tak›n›lacak tavr› tespit etmek üzere bir toplant› düzenledi. Bu toplant›-
da al›nan suikast karar›n›, Peygamberimizin halalar›ndan Rakika duydu ve kendi-
sine durumu haber verdi. Hz. Peygamber, hiç vakit geçirmeden Ebubekir’in yan›-
na gitti ve ona suikast ile ilgili duyduklar›n› haber vererek, flehri terk etme konusun-
da ald›¤› karar› bildirdi. Hz. Ebubekir böyle bir duruma haz›rl›kl›yd› ve yolculuk
için gerekli tedbirleri ald›. 

Peygamber Efendimiz, Mekkelilerin kendisini uyuyor sanmalar› için Hz. Ali’yi
kendi yata¤›na yat›rd› ve sonra da gözükmeden d›flar› ç›kt›. Ebubekir’in yan›na
gitti. Beraber gece yar›s› Mekke’nin befl kilometre güneybat›s›nda bulunan Sevr
da¤›ndaki ma¤araya gittiler. Medine kuzeyde oldu¤u hâlde, güneye yönelmeleri
flüphe çekmemeleri için uygulanan bir stratejiydi. Ma¤arada üç gün üç gece
kald›lar. 

Di¤er yandan Kureyflliler, sabahleyin onun yata¤›nda Hz. Ali’nin yatt›¤›n› görün-
ce flafl›rd›lar ve bu duruma k›zg›nl›k gösterdiler. Her tarafta onu aramaya koyuldu-
lar hatta onu bulana yüz deve ödül vaat ettiler. Mekke ve civar› dikkatli bir flekil-
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de aranmaya baflland›. ‹çlerinden bir grup Hz. Peygamber ve Hz. Ebubekir’in
sakland›¤› ma¤aran›n önüne kadar geldi. Hz. Ebubekir bu durumdan endiflelen-
di. Peygamber (a.s.) ona "Üzülme! Allah bizimle beraberdir" dedi. 

Peygamber (a.s.) ve beraberindekiler, Rebiu’levvel’in on ikinci günü (24 Eylül
622) Medine’ye üç mil uzakl›kta bulunan Kuba’ya varm›fllard›. Onlar, burada
kendilerini bekleyen Medineli bir topluluk taraf›ndan sevinçle karfl›land›lar. Dört
gün kadar Kuba köyünde kald›lar. Bu süre zarf›nda oldukça sade bir tarzda, son-
radan ilk mescit olarak ünlenen Kuba Mescidi infla edildi. Bu arada Mekke’de b›-
rak›lan Hz. Ali de onlara kavufltu. Hz. Peygamber ve yan›ndakiler, Kuba’da dört
gün kald›ktan sonra Cuma günü Medine’ye hareket ettiler. Peygamberimiz, Ranu-
na Vadisinde arkadafllar›na ilk Cuma namaz›n› k›ld›rd› ve ilk hutbeyi okudu. Na-
mazdan sonra Medine’ye gitmek üzere yola devam edildi ve bir müddet sonra
da Medinelilerin sevinç gösterileri aras›nda Medine’ye var›ld›. 

Müslümanlar›n Mekke’den Medine’ye hicretleri ‹slâm tarihinin önemli dönüm nok-
talar›ndan biridir. Hicretle birlikte Müslümanlar, bask› ve iflkenceden kurtulmufl da-
ha ba¤›ms›z ve özgür hareket eden bir toplumda yaflamaya bafllam›fllard›r.
Amaçlar›n› gerçeklefltirme konusunda engellerle karfl›laflan Müslüman topluluk, sa-
hip oldu¤u her fleyi geride b›rakma cesaretini göstererek, tarihlerini yeniden yap-
ma giriflimde bulunmufllar ve baflar›ya ulaflm›fllard›r.

‹nsanl›¤a gönderilen son peygamberin hayat›nda hicret, yepyeni bir aflama olmufl
ve davetin bütün insanl›¤a yay›lmas›n› sa¤layan önemli bir unsur hâline gelmifltir.

Müslümanlar taraf›ndan yeni bir dönemin ifadesi olan hicret, ayn› zamanda Hz.
Ömer döneminde (17/638) de tarihin bafllang›c› olarak kabul edilmifltir. 
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Üniteyi Gözden Geçirelim

• Peygamber Efendimiz peygamberli¤in ilk y›llar›nda ne gibi zorluklarla karfl›lafl-
m›flt›r?

• Hz. Peygamber’e inanmak istemeyenler ne gibi itirazlarda bulunmufllard›r ve
Kur’an-› Kerim’de bu durum nas›l anlat›lm›flt›r?

• Hz. Peygamber’e inanan ilk Müslümanlar kimlerdir?

• Hz. Peygamber’e inanan ilk Müslümanlara ne gibi iflkenceler ve bask›lar uygu-
lanm›flt›r ve Müslümanlar›n bunlar karfl›s›ndaki tutumlar› nas›l olmufltur?

• Hicret hangi flartlarda gerçekleflmifltir?

• Müslümanlar için hicret ne ifade etmektedir?

De¤erlendirme Sorular›

1) Hz. Peygamber’in ilk vahyi ald›¤› ma¤aran›n ad› nedir?

a) Hira b) Ranuna c) Ebva d) Sevr

2) "Fetret-i Vahiy" nedir?

a) Vahyin geldi¤i yer b) ‹lk vahiy

c) Vahyin kesintiye u¤ramas› d) Vahiy mele¤i

3) Hz. Peygamber’in tebli¤ görevini bafllatan ilk ayetler hangi surededir?

a) Alak b) Müddessir c) Kalem d) Fatiha

4) "Daru’l-Erkam" nedir?

a) Erkam’›n evi b) Erkam kabilesi

c) Erkam isimli sahabi d) ‹lk mescit
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5) Müflrikler Hz. Muhammed’e itiraz ederken ona afla¤›daki hangi s›fat› yüklemifl-
lerdir?

a) fiair b) Kâhin c) Büyücü d) Hepsi

6) ‹lk göç nereye olmufltur?

a) Medine b) Taif c) Habeflistan d) ‹ran

7) Afla¤›dakilerden hangisi hayatta kald›¤› sürece Hz. Peygamber’i himaye eden
amcas›d›r?

a) Ebu Lehep b) Zübeyir c) Abdülmuttalip d) Ebu Talip

8) "Hüzün Y›l›" nedir?

a) Göçün gerçekleflti¤i y›l

b) Müflrklerle savafl yap›lan y›l

c) Hz. Muhammed’in dedesini kaybetti¤i y›l

d) Hz. Hatice ile Ebu Talib’in vefat etti¤i y›l

9) “‹sra” (gece yolculu¤u) nereye gerçekleflmifltir?

a) Mescid-i Aksa b) Mescid-i Haram c) Taif d) Habeflistan

10) Medine’ye hicret ederken Hz. Peygamber’in yan›nda kim vard›?

a) Hz. Ali b) Hz. Osman c) Hz. Ebubekir d) Hz. Ömer
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ÜN‹TE 3

PEYGAMBERL‹K:
MED‹NE DÖNEM‹



Ünitede Neler Var?

1. Peygamberimizin Medine’deki ‹lk Faaliyetleri

2. Müflriklerle ‹liflkiler

3. Yahudilerle ‹liflkiler

4. Hristiyanlarla ‹liflkiler

5. Mekke’nin Fethi

6. Evrensel Ça¤r›n›n Elçileri

7. Veda Hacc›, Veda Hutbesi ve Evrensel Mesajlar

8. Hz. Peygamber’in Vefat›

Ünite Hakk›nda

Bu ünitede, Peygamberimizin Medine’ye hicretinden sonraki durum ele al›nm›flt›r. 

Ünitede hicretten önce Medine’deki durum anlat›lm›fl, Peygamberimizin Medi-
ne’ye gelmesinden sonra gerçeklefltirilen faaliyetler ve yap›lan düzenlemeler konu
edilmifltir. 

Ünitede müflriklerle yap›lan savafllar ve Hudeybiye Antlaflmas› ele al›nm›flt›r. Yahu-
diler ve Hristiyanlarla iliflkiler konular›n›n ard›ndan ‹slâm’›n yay›l›fl›n› h›zland›ran ve
‹slâm tarihinde dönüm noktas› olan Mekke’nin Fethi ifllenmifltir. 

Mekke’nin 8/630 y›l›nda fethedilmesi, güçlü bir kabile olan Hevâzin’in
Müslüman olmas›, hicri 9. y›lda Tebük seferiyle Kuzey Arabistan’›n Müslümanlar›n
hâkimiyetine girmesiyle Arabistan’›n her yöresinden heyetler Medine’ye gelmeye
bafllam›flt›. Hicri 9. y›l› heyetler aç›s›ndan yo¤un bir y›l oldu¤u için, bu y›la
Senetu’l-Vüfud (Heyetler y›l›) denilmifltir. Ünitede bu heyetlerden baz›lar›na yer ve-
rilmifltir.

Ünitenin son konular› ise Peygamber Efendimizin gerçeklefltirmifl oldu¤u hac vazi-
fesi ve nihayet vefat›d›r. Hz. Peygamber’in (a.s.) hicretin onuncu y›l›nda (m. 632)
gerçeklefltirdi¤i hac, arkadafllar›yla vedalaflt›¤› ve bir daha Kâbe’yi ziyaret ede-

Ünite 
3

71



medi¤i için Veda Hacc› ad›n› alm›flt›r. Burada o, ‹slâm ça¤r›s›n›n en önemli hut-
besini (Veda Hutbesi) okumufltur. Hac görevini tamamlad›ktan sonra 29 Zilhicce
10/26 Mart 632‘de Medine’ye dönmüfl ve fazla bir zaman geçmeden hastalan-
m›fl ve bir müddet sonra da vefat etmifltir.

Ö¤renme Hedefleri

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra, 

• Medineli Müslümanlar›n Hz. Peygamber’i nas›l bir sevgi ve coflku ile karfl›la-
d›klar›n› fark edeceksiniz.

• Peygamber Mescidi’nin ibadet etmenin yan› s›ra, e¤itim ö¤retim gibi sosyal
fonksiyonlar› da yerine getirmek için kuruldu¤unu ö¤reneceksiniz.

• Mekkeli ve Medineli Müslümanlar›n aralar›ndaki sevgi ve dayan›flmay› art›rma-
ya yönelik olarak kardefl ilan edilmelerinin önemini fark edeceksiniz.

• Hz. Peygamber’in hacc›n› ve hac esnas›nda sundu¤u hutbede insanl›k, eflitlik,
adalet, kardefllik gibi de¤erleri fark edeceksiniz. 

Üniteyi Çal›fl›rken

Bu üniteyi çal›fl›rken;

1. Ünite bafl›nda verilen hedeflere ulafl›p-ulaflmad›¤›n›z› sürekli düflününüz. Ulafla-
mad›¤›n›z› düflündü¤ünüz hedeflerle ilgili konular› tekrar okuyunuz.

2. Ö¤renmek için kitapla yetinmeyiniz, kitab›n sonundaki kaynakçadan ulaflabil-
di¤iniz eserleri inceleyiniz.

3. Bu konular ile ilgili görsel yay›nlar› izleyiniz ve ö¤renme ortam›n›za tafl›y›n›z.

4. Hac konusu ifllenirken, bu vazifeyi yerine getirmifl olan kiflilerin bireysel tecrü-
belerini dinleyiniz.
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1. Hz. Peygamber’in Medine’deki ‹lk Faaliyetleri
Hicretten Önce Medine’deki Durum ve Peygamber (a.s.)’in
Coflkuyla Karfl›lan›fl›

Eski ad› Yesrib olan Medine, Hicaz bölgesinin önemli flehirlerinden birisiydi. Bu-
ran›n yerli halk› Yahudi Benî Kurayza, Benî Kaynuka ve Benî Nadir kabilelerinden
ve Güney Arabistan’dan gelip yerleflen Evs ve Hazrec adl› Arap kabilelerinden
ibaretti. 

Evs ve Hazrec kabileleri Yesrib’e geldiklerinde orada daha önce yerleflmifl olan
Yahudi kabilelerine tâbi olarak yaflam›fllard›. Yahudilerin bask›s›na maruz kalan
Evs ve Hazrec, akrabalar› olan Gassanilerden yard›m istemifl, zamanla Yesrib’de
üstünlü¤ü ele geçirmifllerdi. Ancak bir süre sonra Evs ve Hazrec aras›nda da çe-
kiflmeler bafl göstermeye bafllam›fl, aralar›nda savafllar patlak vermiflti. Nitekim
Buas savafl› da bunlardan bir tanesiydi. Öyle ki, Evs kabilesinden birinin Hazrec’e
s›¤›nan birini öldürmesi üzerine bafllayan çat›flma Evslilerin galibiyeti ile sonuçlan-
m›flt›. Bu savafl Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretinden befl y›l önce meydana
gelmiflti. Medineli Araplar›n Peygamber (a.s.) ile yap-
t›klar› Akabe beyatlar› sonucu, Medine’de
Müslümanlar›n say›s› artm›fl ve hicret ka-
rar›yla birlikte Müslümanlar gruplar
hâlinde Medine’ye gitmeye baflla-
m›fllard›. Son aflamada Peygam-
ber (a.s.) da hicret için yola ç›k-
m›flt›. 

Medineliler, onun Mekke’den
ayr›l›fl›ndan haberdar olmufllar
ve flehirlerine do¤ru yola ç›kt›¤›n›
ö¤renmifllerdi. Her gün evlerinden
ç›k›yorlar ve Mekke yönünden gelen
yollar› gözlemek üzere yüksek bir tepe-
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nin üzerine ç›karak burada bekliyorlard›. Bu yerin ad› Seniyyetu’l-Veda tepesiydi.
Uzun bir bekleyiflten sonra da¤›lmaya bafllad›klar› bir anda Hz. Peygamber’in gö-
ründü¤ünü haber ald›lar. Geri döndüler. Müslümanlar oldukça nefleli, sevinçliydi. 

fiu beyitleri terennüm ediyorlard›:
"Seniyyetu’l-Veda’dan yükselen dolunay üzerimize do¤du.
Allah’a davet edildi¤i müddetçe minnet ve flükürler üzerimize farz oldu.
Ey Allah’›n bize gönderdi¤i Elçi, 
Tam itaat edilecek bir ilâhî emri bize ulaflt›rd›n."

Çocuklar ve kad›nlar, defler çalarak bu sözleri söylüyorlard›. ‹nsanlarda büyük bir
sevinç vard› ve her biri Allah’›n Elçisini (a.s.) kendi evine misafir olmaya davet edi-
yordu. Peygamber (a.s.) ise "Deveyi kendi hâline b›rak›n, O, bu ifle memurdur" bu-
yurdu. Deve nihayet iki yetim çocu¤a ait olan bir arsaya geldi ve çöktü. Devenin
çöktü¤ü yere en yak›n evin sahibi olan Ebu Eyyub el-Ensari, Peygamber (a.s.)’in
eflyalar›n› alarak evine götürdü ve mescidin inflaat› tamamlan›ncaya kadar yedi
ay süreyle Peygamber Efendimizi evinde misafir etti. 

Peygamber Mescidinin ‹nflas› ve Sosyal Fonksiyonu

Medine’de ilk olarak bir mescit inflas›na karar verilmifltir. Yukar›da da belirtildi¤i
gibi, Hz. Peygamber, kendisinin a¤›rlanmas› konusundaki ›srarlar karfl›s›nda çok
nazik davranm›fl, kimsenin incinmemesi için "b›rak›n deve serbestçe yürüsün; o bi-
zi Allah’›n raz› olaca¤› bir yere götürecektir" diyerek çözüm üretmifltir. Devenin
çöktü¤ü yerin sahibi olan iki yetim kardefl, buray› ücretsiz vermek istemifllerse de,
Peygamberimiz bunu kabul etmemifltir. Arsa, Hz. Ebubekir taraf›ndan sat›n al›nm›fl
ve hemen mescidin inflas›na bafllanm›flt›r.
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S›ra Sizde:

Sizce Hz. Peygamber’in Medine’de coflkuyla karfl›lanmas›yla
Medine flehrinin kültürel düzeyinin aras›nda bir iliflki var m›d›r?



Mescidin taban›nda kum, duvarlar›nda ise kerpiç kullan›ld›. Direkler hurma a¤aç-
lar›ndand› ve mescidin çat›s› da hurma dal ve yapraklar›yla örtüldü. Bafllang›çta
k›blesi Kudüs’e do¤ru olan mescidin bir mihrab›; güney, do¤u ve bat› yönünde üç
kap›s› vard›. Güney duvar› boyunca Suffe denilen bir gölgelik bulunmaktayd›. Suf-
fe gündüzleri bir okul fleklinde kullan›lan, geceleri ise bar›nacak yeri olmayan kim-
sesiz, bekâr, Medine’ye göç etmifl ilim talebelerinin kalabilece¤i bir yer tarz›nday-
d›. Burada kalanlara Suffe ehli veya Suffe ashab› denirdi. Suffe ashab›, genelde
fakir kiflilerdi. Peygamber (a.s.), onlar›n ihtiyaçlar› ile yak›ndan ilgilenir ve zengin
Müslümanlar› onlara yard›ma yönlendirirdi. 

K›blenin Kudüs’ten Kâbe’ye yönlendirilmesi üzerine, güneydeki kap› kapat›larak,
kuzey yönünden bir kap› aç›ld›. Bu flartlarda
Suffe güneyden kuzey yönüne aktar›ld›. 

Mescidin yüksekli¤i, insan boyundan
biraz fazlayd›. Mescid-i Nebevi
(Peygamber Mescidi) olarak an›-
lan bu yap›n›n inflaat› tamamla-
n›nca, Peygamber Efendimiz, ya-
n›nda misafir kald›¤› Ebu Ey-
yub’ün evinden ayr›larak, mesci-
din hemen bitifli¤inde aile fertleri
için yap›lan odalara tafl›nd›.

Peygamber Mescidi, birçok sosyal
fonksiyon icra ediyordu. Bunlardan biri
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Biliyor muydunuz?

Mescidin inflas›nda Hz. Peygamber  de, di¤er Müslümanlarla birlik-
te bir iflçi gibi çal›flt›.



ibadet yeri olarak kullan›lmas›yd›. Buras› Müslümanlar›n vakit namazlar›n› ve Cu-
ma namazlar›n› k›lmak için topland›¤› bir yerdi. Ayn› zamanda, Hz. Peygam-
ber’in tebli¤ görevini yürüttü¤ü, e¤itim-ö¤retim faaliyetlerinin yap›ld›¤›, önemli ka-
rarlar›n verildi¤i, elçilerin kabul edildi¤i çok yönlü bir mekând›. 

Mescidin inflas›n›n bitimiyle de, Müslümanlar›n namaz vakitlerinde mescide yeti-
flebilmeleri için, vakitlerin bildirilmesi konusu üzerinde düflünüldü. Peygamber (a.s.)
arkadafllar›yla bu konuda görüfltü. Farkl› yaklafl›mlar ileri sürüldü, ancak Hz. Pey-
gamber bunlar› be¤enmedi. Sahabeden Abdullah b. Zeyd rüyas›nda gördü¤ü
ezan fleklini Peygamber’e anlatt›, o da bunu uygun görerek Bilal-i Habefli’ye ö¤-
retti ve sonuçta bugün bildi¤imiz ezan, namaza ça¤r› için okunmaya baflland›.
Peygamber Mescidinde de ezan okumas› için özel bir yer yap›lm›flt›r.

Müslümanlar›n Kardefl ‹lan Edilmesi

Peygamber (a.s.)’in Medine’ye var›fl›ndan befl ay kadar sonra Mekke’den gelen-
ler (Muhacirler) ve Medineli (Ensar) aile baflkanlar›n›n kat›ld›¤› bir toplant› düzen-
ledi. Bu toplant›n›n amac›, Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlar›n Me-
dine’de maddî ve manevî aç›dan huzur ve uyum içerisinde yaflamalar› konusun-
da somut birtak›m öneriler ortaya koymak ve bunlar› uygulamaya geçirmekti. Hz.
Peygamber Mekkeli ve Medineli Müslümanlar› samimi bir iflbirli¤ine teflvik etti.
Muhacir ve Ensar› kardefl yapt›. Yap›lan kardefllik antlaflmas›na göre, her iki taraf
birlikte çal›flacak, elde ettikleri kazanc› bölüflecek, hatta birbirlerine mirasç› ola-
caklard›. Ancak, bu kardeflli¤in mirasa iliflkin boyutu, Bedir Savafl›’ndan sonra na-
zil olan Kur’an ayeti ile kald›r›lm›flt›r.
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S›ra Sizde

Peygamber Mescidinin bitifli¤inde ilim talebeleri için bir Suffenin
yap›lmas› ‹slâm’›n hangi özelliklerini gösterir?



"... Birbirinin mirasç›s› olan akraba, Allah’›n kitab›na göre birbirlerine daha yak›n-
d›r..." (Enfal, 8/75).

Taraflar böyle bir teklifi olumlu karfl›lad›. Mekkeli ve Medineli birçok Müslüman
aile bu flekilde birbiriyle kardefllefltirildi. 

Böylece Mekke’de her fleylerini b›rakarak inançlar› u¤runa hicret eden Mekkelile-
rin maddî s›k›nt›lar› hafifletilmifl, onlar›n güven içerisinde yaflamalar› yolunda an-
laml› bir ad›m at›lm›flt›. Ensar ve Muhacirler bu kardefllefltirme sonucunda daha da
güçlendiler.

Toplumsal Düzenlemeler ve Bar›fl›n Tesis Edilmesi

Hz. Peygamber’in Medine’ye hicreti ile birlikte Medine’de sosyal yap› afla¤›daki
gibi flekillenmifltir: 

1. Muhacirler: Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlar.

2. Ensar: Medine’nin yerlisi olup, ‹slâm’› kabul etmifl olan Arap Evs ve Hazrec ka-
bileleri.

3. Yahudiler: Medine’de yerleflik Yahudi Benî Kaynuka, Benî Nadir ve Benî Ku-
rayza kabileleri.

4. Henüz Müslüman olmam›fl Arap kabileleri.

Hz. Peygamber, kardefllefltirme ile Müslümanlar aras›ndaki birli¤i perçinlemiflti,
ancak o, flehirde yaflayan Yahudi ve Müslüman olmayan Araplarla da anlaflmak,
flehrin güvenli¤ini sa¤lamak, onlarla da uyum içerisinde yaflamak istiyordu. Bunun
için de hem kendi arkadafllar›yla, hem de Müslüman olmayan di¤er unsurlarla gö-
rüflmeler yapt›. Sonuçta bir flehir-devlet yap›s› üzerine anlaflt›lar. Medine toplumu-
nu yeniden düzenleyen esaslar›n yer ald›¤› bir metin haz›rlad›lar. Sosyal bir söz-
leflme olan bu metin, birbirleriyle ve yabanc›larla iliflkileri, idarî ve adlî yap›lar›,
bireylerin sahip oldu¤u din ve vicdan hürriyetini, hak ve sorumluluklar› içeriyordu. 

Bu sözleflmeyle birlikte Yahudilerin Mekke müflriklerine yard›m etmesinin hukuken
önü al›nm›fl, Medine’ye sald›r›lmas› hâlinde Müslümanlar ve Yahudilerin birlikte
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hareket etmeleri kararlaflt›r›lm›flt›. Yine bu sözleflmeyle Müslümanlar›n sosyal ve hu-
kukî varl›¤› güçlendirilmifl, Yahudilerin de inanç hürriyeti ile can ve mal emniyeti
sa¤lanm›flt›. Böylece Medine’de sosyal bar›fl temin edilmiflti. 

2. Müflriklerle ‹liflkiler

Müflriklerle Yap›lan Savafllar

Bedir
Müslümanlar ile Mekkeli müflrikler aras›ndaki ilk savafl, Bedir’de meydana gelmifl-
tir. Bedir, Medine’nin 160 km. kadar güney-bat›s›nda, K›z›ldeniz sahiline 30 km.
uzakl›ktad›r. Mekke-Medine yolunun Suriye kervan yolu ile birleflti¤i yerde bulun-
maktad›r. Bedir kuyular›, o dönemde kervanlar›n ikmal yeri olarak kullan›l›yordu.
Bedir Savafl›, Müslümanlar›n Medine’ye hicret etmesinin ard›ndan Mekkeli müflrik-
lerin sald›rgan tutumu sonucu geliflmifltir. Mekke’de Müslümanlara yap›lan bask›lar,
Hz. Peygamber’in öldürülmek istenmesi gibi olaylar, Müslümanlar› kendi flehirlerini
terk etmeye mecbur b›rakm›flt›. Kureyfl müflrikleri Medine’de de Müslümanlar›n
peflini rahat b›rakm›yor, kendi ticaretlerini ve sahip olduklar› inanç yap›s›n› tehdit
etmemeleri için birtak›m çözüm aray›fllar› içerisinde bulunuyorlard›. Müslümanlar da
kendilerini Mekkelilere karfl› korumak maksad›yla taktik gelifltiriyorlard›. 
Ebu Süfyan Medinelilere bir yaz› yazarak, Hz. Muhammed’i koruma alt›na alma-
lar›n› k›nam›flt›. Öyle anlafl›l›yor ki, Mekkeliler Medinelilere karfl› birtak›m ekono-
mik bask› tedbirleri de alm›fl bulunuyorlard›. Hz. Peygamber, bunlar›n bilincinde
olarak Medine’de tesis edilen yap›y› korumaya kararl›yd›. Bunun için de Medi-
ne’ye geliflinden bir y›l kadar sonra, art›k Kureyfl’e ait ticaret kervanlar›n›n Müslü-
manlar›n nüfuz bölgelerinden geçmemesi gerekti¤ini bildirmek üzere askerî birli¤i
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S›ra Sizde

Hz. Peygamber’in gerek Müslümanlar aras›nda, gerekse Medine’de
yaflayan di¤er gruplarla yapt›¤› faaliyetlerin temel hedefi nedir? 



(seriyye) Mekkelilere göndermiflti. Bu tarz birkaç küçük seriye Mekkelilere gönde-
rilmifl, hatta küçük çapta baz› çat›flmalar da olmufltu. 
Hicri ikinci y›lda Kureyflliler Ebu Süfyan’›n yönetiminde büyük bir kervan› Suriye’ye
göndermifllerdi. Peygamber (a.s.) durumdan haberdar olmufltu. Arkadafllar›yla bir
araya gelerek kervan› Mekke’ye dönüflte u¤rayaca¤› Bedir’de yakalayabilecekle-
rini söyledi ve haz›rlanmalar›n› istedi. 
Kervan›n dönüfl haberini alan Allah’›n Resulü 12 Ramazan 2/9 Mart 624‘te Me-
dine’den Bedir’e do¤ru hareket etti. Medine’de yerine vekil olarak Abdullah b.
Ümmü Mektum’u b›rakt›. Yaklafl›k 305 kifliden oluflan orduda 70 kadar deve ile
iki de at bulunuyordu. Bu arada Ebu Süfyan da Hz. Muhammed’in Medine’den
hareket etti¤ini ö¤renmiflti. Ebu Süfyan Damdam b. Amr adl› flahs› Mekke’ye gön-
dererek yard›m istedi. Kendisi de kervan› pusudan kurtarmak için Bedir’e u¤rama-
dan, az kullan›lan sahil yolunu tercih ederek, Mekke’ye do¤ru yöneldi.
K›sa bir süre içerisinde Mekkeliler Ebu Cehil kumandas›ndaki l000 dolay›nda ki-
fliden oluflan ordu ile Bedir’e do¤ru hareket etti. Orduda 100 at ve 700 kadar
deve bulunuyordu. 
Ebu Süfyan daha sonra kervan›n kurtuldu¤unu, buna ba¤l› olarak da Mekkelilerin
geri dönmesini isteyen bir haber gönderdi ise de, Ebu Cehil geri dönmeme kara-
r› ald›. ‹ki ordu birbirinden habersiz Bedir’e geldi. Kur’an-› Kerim buna flöyle ifla-
ret etmektedir: 
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"Hani siz vadinin (Medine’ye) yak›n taraf›nda; onlar uzak
taraf›nda, kervansa sizin afla¤›n›zdayd›. (Onlar say›ca sizden
öylesine fazla idi ki), flayet buluflmak üzere sözleflmifl olsayd›n›z
(durumu fark edince) sözleflmenizde ayr›l›¤a düflerdiniz (savafla
yanaflmazd›n›z). Fakat Allah, olacak bir ifli (müminlerin zaferini)
gerçeklefltirmek için böyle yapt› ki ölen aç›k bir delille ölsün, ya-
flayan da  aç›k bir delille yaflas›n. fiüphesiz Allah, elbette
hakk›yla iflitendir, hakk›yla bilendir" (Enfal, 8/42).



17 Ramazan 2/14 Mart 624 Cuma sabah› her iki ordu Bedir’e do¤ru yöneldi.
Müslümanlar, Bedir kuyular›na daha önce vard›lar. Bir kuyu hariç di¤erlerini kumla
kapatt›lar. Savafl haz›rl›klar›n› tamamlayan Hz. Peygamber, Allah’a flöyle dua etti: 

"Ya Rabbi! ‹flte Kureyfl kibir ve gururu ile geldi, sana meydan okuyor,
Peygamberini de yalanl›yor, Ya Rabbi! Peygamberlere yard›m sözünü
bana da özel olarak zafer vaadini yerine getirmeni Senden istiyorum.
Allah›m! E¤er Sen flu bir avuç Müslüman› helak edersen, Sana ibadet
eden bulunmayacakt›r" (‹bnü’l-Esir, el-Kâmil, II, 122-123).

Savafl, Arap gelene¤ine göre önce Mübareze (teke tek vuruflma) ile bafllad›. ‹ler-
leyen saatlerde meydan savafl›na dönüfltü. 4-5 saat kadar süren savafl Müslüman-
lar›n zaferiyle sonuçland›. Kureyflliler 70 ölü verdi. 70 civar›nda Kureyflli Müslü-
manlar taraf›ndan esir al›nd›. Müslümanlar ise, 14 flehit verdi.
Mekkelilerin say›ca çok üstün olmalar›na ra¤men, k›sa bir sürede Müslümanlar›n
savafl› kazanmalar›n›n ard›nda, müminlerin sab›r, sebat ve taktikleri yan› s›ra Al-
lah’›n melekleri vas›tas›yla Müslümanlara yard›m etmesi yatmaktad›r. Nitekim
Kur’an’da bu durum flöyle ifade edilmektedir:

Savafl sonras› ganimetler toplanm›fl, esirlerle birlikte Medine’ye do¤ru yola ç›k›l-
m›flt›. Hz. Peygamber esirlere iyi davran›lmas›n› emretmifl, onlar›n can güvenli¤ini
koruma alt›na alm›flt›. Yap›lan görüflmeler sonucunda esirler kurtulufl fidyesi karfl›l›-
¤›nda serbest b›rak›lm›fl, ancak okuma-yazma bilip de fidyeyi ödeyemeyecek
olan esirlerin on Müslüman çocu¤a okuma-yazma ö¤retmeleri karfl›l›¤›nda serbest
b›rak›lacaklar› karara ba¤lanm›flt›. 
Bedir Savafl›, Müslümanlar›n Mekkelilere karfl› ilk ve en muhteflem zaferidir. Bu
zafer, Müslümanlar› daha güçlü bir hâle getirmiflti.
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"Andolsun ki, siz düflkün bir durumda iken,  Bedir’de Allah size
yard›m etmiflti. Allah’tan sak›n›n›z ki, flükredebilesiniz. ‹nananla-
ra: "Rabbiniz size gönderilmifl üç bin melekle yard›m etmesi, si-
ze yetmeyecek mi?" diyordun" (Âl-i ‹mran, 3/123-124).



Uhud

Bedir Savafl›’nda yenilgiye u¤rayan ve birçok yak›n›n› kaybeden Mekkeli müflrik-
ler, intikam duygular›yla dolmufllard›. Ebu Süfyan’a baflvurarak, kervandan elde
edilen geliri, Müslümanlara karfl› savafl için harcanmas›n› önerdiler. Ebu Süfyan
da ayn› duygular› paylaflt›¤›n› ifade ederek, bu öneriyi kabul etti. Mekkeli müflrik-
ler hem Bedir’in intikam›n› almak, hem de onlar için son derece önemli olan Suri-
ye ticaret yolunun güvenli¤ini sa¤lamak istiyorlard›. 

Mekkeli müflrikler güçlerini daha da art›rmak için Mekke civar›ndaki kabilelerden
paral› asker de toplamaya bafllad›lar. Sonuçta, 200 at ve 3000 deve ile 700’ü
z›rhl› 3000 askerden oluflan bir orduyla Ebu Süfyan komutas›nda Medine’ye do¤-
ru yola ç›kt›lar. Hz. Peygamber, ordunun Medine’ye do¤ru geldi¤inden haberdar
olunca, nas›l bir strateji izlemeleri gerekti¤i konusunda görüfl al›flveriflinde bulun-
mak üzere arkadafllar›n› toplad›. Bir grup Medine içinde kalarak savunma tertiba-
t› al›nmas›, di¤er bir grup da Medine d›fl›na ç›k›larak düflman›n karfl›lanmas› gö-
rüfllerini ortaya att›. Hz. Peygamber Medine içinde kal›narak savunma yap›lma-
s›ndan yanayd›. Ancak, Bedir Savafl›’na kat›lmam›fl gençlerle, Peygamber’in am-
cas› Hz. Hamza, meydan savafl› yap›lmas›ndan yana a¤›rl›klar›n› koydular. So-
nuçta ço¤unlu¤un iste¤i üzerine meydan savafl› yap›lmas›na karar verildi. Hz. Pey-
gamber de z›rh›n› giydi, k›l›c›n› kufland›, bafl›na da mi¤ferini takt›. Medine’de ye-
rine Abdullah b. Ümmü Mektum’u vekil b›rakt› ve yan›nda toplanan 1000 kiflilik
bir orduyla yola ç›kt›. Yolda kendisine kat›lmak isteyen 600 kiflilik bir Yahudi bir-
li¤ini orduya kabul etmedi. Abdullah b. Übey de yolda "ben meydan savafl›na
karfl›yd›m, Muhammed çoluk-çocu¤un sözüne uydu da bizim sözümüze uymad›"
diyerek 300 taraftar›yla birlikte geri döndü. 

Müslümanlar 11 fievval 3/25 Ocak 625 Cumartesi sabah› Medine’nin kuzeyin-
de flehre bir saatlik uzakl›ktaki Uhud da¤›na vard›lar. 

Müslümanlar, arkalar›n› Uhud da¤›na vererek yerleflmifllerdi. Hz. Muhammed or-
dusunu savafl düzenine göre yerlefltirmifl, sanca¤› Mus’ab b. Umeyr’e vermiflti. Zü-
beyr b. Avvam z›rhl› kuvvetlerin bafl›na, Hz. Hamza da di¤er askerlere komutan
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tayin edildi. Hz. Peygamber, düflman›n
arkadan sald›rmas›n› önlemek için de

Abdullah b.Cübeyr komutas›nda
50 kadar okçuyu Ayneyn geçidi-
ne yerlefltirdi ve onlara düflman
ister galip gelsin, ister yenilsin,
kendisinden emir almad›kça bu-
radan kesinlikle ayr›lmamalar›n›
söyledi.

Savafl›n ilk safhas›nda Müslüman-
lar müflrikleri bozguna u¤ratt›lar. An-

cak, Müslümanlar savafl›n kazan›ld›¤›
duygusuyla savafl› b›rak›p ganimet topla-

maya bafllad›lar. Ayneyn geçidine yerlefltirilen
okçular da savafl›n kazan›ld›¤› zann›yla kesin emre ra¤men, yerlerini terk ettiler.
Müslümanlar› arkadan vurmak için f›rsat kollayan Halid b. Velid harekete geçti.
Yerlerinden ayr›lmayan Abdullah b. Cübeyr ve 10 arkadafl› çarp›flmada flehit ol-
dular. Halid b. Velid daha sonra ganimet toplamakla meflgul olan Müslüman as-
kerler üzerine sald›rd›. Durumu gören di¤er müflrikler de geri dönerek yeniden sal-
d›r›ya geçti. Müslümanlar zor durumda kald›lar. Bu arada Hz. Hamza da Vahfli
b. Harb taraf›ndan flehit edildi. ‹bn Kamie adl› flah›s da k›l›çla Hz. Peygamber’in
yüzünü yaralad›. Darbenin etkisiyle Peygamber’in mi¤feri ikiye bölündü ve halka-
lar› yana¤›na batt›. At›lan bir tafl da alt duda¤›n› yard› ve bir difli k›r›ld›. Bu ara-
da Müslümanlar› pani¤e düflüren bir durum daha ortaya ç›kt›. O da, Abdullah b.
Kamie’nin Mus’ab b. Ümeyr’i öldürmesi ve onu Peygamber’e benzeterek "Muham-
med’i öldürdüm" diye ba¤›rmas›yd›. Bu haber, Müslümanlar› oldukça tedirgin et-
miflti. Ancak olay›n do¤ru olmad›¤›n›n daha sonra anlafl›lmas› üzerine sükûnet
sa¤land›.

Boflalan savafl alan›na gelen Ebu Süfyan’›n kar›s› Hind, kölesi Vahfli’ye Hz. Ham-
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za’n›n ci¤erini ç›kartt›rarak diflleriyle çi¤nedi. Hatta sevgili Peygamberimizin am-
cas›na düflkünlü¤ü sebebiyle, daha sonra Müslüman olan Vahfli’yi, kendisine bu
olay› an›msatt›¤› için görmeye dayanamad›¤› ve mümkün oldu¤u kadar kendin-
den uzak tuttu¤u rivayet edilir. 

Netice olarak, çok zorlu geçen bu savaflta, Müslümanlar 70 flehit vermifl, müflrik-
lerden ise 23 kifli öldürülmüfltü.

Mekkeli müflrikler savaflta daha fazla ›srarl› olmad›lar. En son Ebu Süfyan savafl
alan›nda dolaflt› ve o da sonuçta çekip gitti.

Hz. Peygamber de flehitlerin gömülme iflini tamamlayarak, ayn› gün Medine’ye
döndü. Ancak, Kureyfllilerin tam anlam›yla netleflmeyen geriye dönüfllerinden kufl-
kulanm›flt›. Onlar›n piflman olup tekrar geri dönebileceklerini varsayarak ertesi gün
Kureyfllileri takip etmek üzere 500 kiflilik bir orduyla Medine’ye 16 km. uzakl›kta-
ki Hamrau’l-Esed’e kadar giderek orada befl gün kadar konaklad›.

Geceleri say›lar›n› çok göstermek için binlerce atefl yak›ld›. Bu sefere Ham-
rau’l–Esed gazvesi ad› verilir. 

Hendek

Müflriklerle yap›lan bir di¤er savafl da Hendek Savafl›’d›r. Bu savafla, flehrin d›fl›-
na kaz›lan yaklafl›k 5 km. uzunlu¤undaki çukurdan dolay› Hendek ad› verildi¤i gi-
bi, çeflitli gruplar›n bir araya gelerek Müslümanlara sald›rmalar› sebebiyle Ahzab
Savafl› ad› da verilmektedir.

Hendek Savafl›’n›n arka plan›nda, Yahudilerin Mekkeli müflrikleri savafla teflvik et-
mifl olmas›n›n rolü vard›r. Olay›n geliflimi flu flekilde olmufltur: Daha önce de ifa-
de edildi¤i gibi Peygamber (a.s.), Medine’ye hicret ettikten sonra, oradaki yerle-
flik Yahudi kabileleriyle sözleflme yapm›fl, flehrin savunmas›nda birlikte hareket et-
mek ve müflriklerle iflbirli¤i yapmamak üzere anlaflm›fllard›. Yahudilerden Benî Na-
dir ve Benî Kaynuka bu antlaflmay› k›sa süre sonra bozarak, Mekkeli müflriklerle
iflbirli¤i içerisine girmifller, Benî Nadir’in Peygamber’e (a.s.) suikast giriflimiyle
ba¤lar tamamen kopmufl, Benî Kaynuka ve Benî Nadir Medine’den sürülmüfller-
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di. Medine’den sürülen Yahudilerin bir k›sm› Hayber’e yerleflmiflti. Müslümanlara
karfl› ortak bir güç oluflturmak isteyen Benî Nadir Yahudilerinin ileri gelenleri, Mek-
ke’ye giderek Kureyfl müflriklerini Müslümanlara karfl› savafla ça¤›rd›lar. Ebu Süf-
yan, onlar›n bu teflebbüsünü sevinerek onaylad›. Bu grup, ayn› flekilde Gatafan,
Süleym, Esed, Fezare, Mürre ve Eflca gibi baz› müflrik Arap kabilelerine de gidip
birtak›m vaatlerde bulunarak onlar› harekete geçirdiler. 

Sonuçta Yahudiler, Kureyflliler ve di¤er müflrik Arap kabilelerinin bir k›sm› Müslü-
manlar aleyhinde bir cephe oluflturdular. Mekke ve çevresinden toplanan 4000
kiflilik bir ordu, yollarda çevreden gelen birliklerin kat›l›m›yla Medine’ye vard›¤›n-
da10 bine ulaflm›flt›. 

Bu arada Hz. Peygamber, müttefikleri olan Mekke civar›ndaki Huzaa kabilesinin
kendisine gönderdi¤i habercilerle durumu ö¤rendi. Bunun üzerine arkadafllar›n›
toplayarak, nas›l bir savafl takti¤i izleyeceklerini konufltu. Medine’de kal›n›p flehir
savunmas› m› yap›lacak, yoksa meydan savafl› m› yap›lacakt›? Sonuçta Uhud Sa-
vafl›’n›n aksine, savunma yap›lmas›na karar verildi. 

Sahabeden ‹ran as›ll› Selman-› Farisi, Medine’nin kuzey bölgesine derin ve genifl
bir hendek kaz›lmas›n› teklif etti. Selman-› Farisi kendi ülkesi ‹ran’da sadece flehri
kuflatan düflman›n gece sald›r›s›n› bertaraf etmek için de¤il, ayn› zamanda düfl-
man süvari kuvvetlerinin savunma cephesini afl›p geçememeleri için flehirlerin etra-
f›na hendekler kaz›ld›¤›na dair bilgi ve gözlemlerini nakletti. Bu teklif uygun görül-
dü ve hemen gere¤i yap›lmak üzere harekete geçildi.

Hende¤in uzunlu¤unun 5,5 km., eninin 9 metre, derinli¤inin ise 4,5 metre civa-
r›nda oldu¤u tahmin edilmektedir.

Düflman kuvvetleri Medine çevresine geldiklerinde, hendek kazma ifli tamamlan-
m›flt›. Müflrikler hende¤i görünce flafl›rd›lar. Kureyfl ordusundan birkaç kifli hende-
¤i geçmeyi baflard›ysa da, Müslümanlar›n savunma hatlar›n› geçemediler, çünkü
Müslümanlar savunma hatt›nda iyi bir direnç gösteriyorlard›. Kuflatma gittikçe uzu-
yordu. Müflriklerin yiyecekleri azalm›fl, zor duruma düflmüfllerdi. Bunun için de ba-
z›lar›nda geri dönme arzusu belirmiflti. Bu da müflriklerin cephesinde bir telafl ya-
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flanmas›na neden olmufltu. Onlar, bir yandan hende¤i aflma ve karfl›ya geçme
yollar›n› araflt›r›rken, bir yandan da Medine flehrinde yaflayan Benî Kurayza Ya-
hudilerini harekete geçirerek Müslümanlar› iki atefl aras›nda b›rakmak istiyorlard›.
Medine’nin kuflat›lmas›na sebep olan Yahudi Huyey b. Ahtab, Benî Kurayza Ya-
hudilerinin baflkan› Ka’b b. Esed’e giderek onu müflriklerle birleflmeye ve Müslü-
manlar› arkadan vurmaya raz› etmeye çal›flt›. 

Bafllang›çta Hz. Peygamber’le antlaflmas› oldu¤unu ileri süren Ka’b b. Esed, bu tek-
lifi reddettiyse de sonuçta ›srarlara dayanamayarak kabul etti ve antlaflma metnini
y›rtt›. Bu flartlar alt›nda Müslümanlar zor durumda kalm›fllard›. Benî Kurayza’n›n ant-
laflmay› bozdu¤unu haber alan Hz. Peygamber, durumu incelemek üzere Sa’d b.
Muaz ile Sa’d b. Ubade’nin de içinde bulundu¤u bir grubu Benî Kurayza Yahudi-
lerine göndermiflti. Bu grup, onlar› bozduklar› antlaflmay› yenilemeye davet etti. An-
cak, onlar bunu reddettiler. Durum Hz. Peygamber’e haber verildi. O da bunun
üzerine Müslümanlar›, Kurayzal›lardan koruyacak tedbirler almaya bafllad›.

Bu arada yaflanan bir geliflme, güçlük ve s›k›nt› içerisinde olan Müslümanlar için bir
umut ›fl›¤› oldu: Müflrik saflar›nda bulunan Eflca kabilesinin baflkan› Nuaym b.
Mes’ud, ‹slâm’› kabul ederek gizlice Hz. Peygamber’in yan›na geldi. Kendisinin ‹s-
lâm’› kabulünden müflriklerin haberi olmad›¤›n› ve Müslümanlara yard›m edebilece-
¤ini bildirdi. Hz. Peygamber, ondan Müslüman oldu¤unu gizlemesini istedi ve "Biz-
den ayr›l, çünkü savafl hiledir" (‹bnü’l-Esir, el-Kâmil, II, 182) diyerek ve baz› taktikler
vererek gönderdi. Nuaym, Benî Kurayza’ya giderek onlara "Kureyfl herhangi bir ne-
denle Mekke’ye dönerse, Müslümanlar Benî Kurayza’ya çok a¤›r ceza verirler" de-
di. Ayr›ca, Kureyfl’in kendilerini Müslümanlar karfl›s›nda yaln›z b›rakmayaca¤›ndan
emin olmak için, Kureyfl’ten ileri gelen bir kifliyi rehin istemelerini tavsiye etti. Nuaym,
hemen ard›ndan Kureyfl’e gidip Benî Kurayza’n›n Müslümanlarla gizlice anlaflt›¤›n›
ve kendilerinden bir kifliyi rehin isteyip Hz. Muhammed’e teslim edeceklerini söyle-
yerek, Yahudilerden sak›nmalar›n› istedi. Bir müddet sonra Benî Kurayza’n›n kendi-
lerinden rehin istemesi üzerine müflrikler, Nuaym’›n söylediklerinin do¤ru oldu¤u ka-
naatine vard›lar. Yahudilere haber göndererek asla rehin vermeyeceklerini söyledi-
ler. Bunun üzerine Benî Kurayza, Kureyfl’in samimi olmad›¤› kanaatine vard›.
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Gruplardan her biri di¤erini hainlikle suçlad›. Böylece Yahudi-müflrik ittifak› kop-
ma noktas›na geldi. Bu arada Zilkade ay› girmek üzereydi. Bu da haram aylar›n
girmesi anlam›na geliyordu. Mekke çevresinde panay›rlar kurulacak ve hac mev-
simi bafllayacakt›. Bu nedenlerden Kureyflliler, Mekke’ye dönmeye karar verdiler.
Bu esnada beklenmedik bir biçimde ortaya ç›kan f›rt›na ile de müflrikler flaflk›na
dönmüfltü. Kur’an bu duruma flöyle iflaret etmektedir:

Rüzgâr›n, müflriklerin karargâh›n› altüst etmesi üzerine, Ebu Süfyan bir konuflma ya-
parak kuflatmay› kald›rd›¤›n› bildirdi. Hz. Peygamber de kuflatman›n kald›r›lmas›
üzerine, Müslümanlara evlerine dönme izni verdi.

7 fievval 5/1 Ocak 627’de bafllayan Hendek kuflatmas› 23 gün devam ettikten
sonra 1 Zilkade 5/24 Ocak 627’de sona ermifltir.

Hendek Savafl›, müflriklerin hezimeti ile sonuçlanm›flt›. Bu savaflta alt› Müslüman
flehit düflmüfl, müflriklerden de üç kifli ölmüfltü. 

Kureyfllilerin ve müttefiklerinin yenilgi ve hüsrana u¤ram›fl bir flekilde dönüflleri, ‹s-
lâmiyet’in Arap kabileleri aras›nda yay›lmas›nda son derece etkili olmufltu.

Bu savafl esnas›nda Hz. Peygamber’in askerî ve siyasî dehas› bir kere daha aç›k
olarak görülmüfltü. 
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"Ey inananlar! Allah’›n size olan nimetini an›n; üzerinize ordular
gelmiflti, biz de onlar›n üzerine rüzgâr ve göremedi¤iniz ordular
göndermifltik. Allah yapt›klar›n›z› görüyordu" (Ahzab, 33/9).

S›ra Sizde

Müflriklerle yap›lan savafllarda Peygamberimizin izledi¤i temel il-
keler nelerdir?



Bar›fl Dönemi: Hudeybiye Antlaflmas›

Hendek Savafl›’ndan aylar sonra, hicri 6. y›lda Hz. Peygamber rüyas›nda Kâbe’yi
tavaf etti¤ini görmüfltü. Bu rüyay› arkadafllar›yla da paylaflm›fl ve umre yapmaya
karar vermifllerdi. 

Hicri 6. y›l›n Zilkade ay›nda haz›rl›klar›n› tamamlayarak yola ç›kt›lar. Peygamber
(a.s.), Medine’de vekil olarak Abdullah b. Ümmi Mektum’u b›rakarak 1500 civa-
r›nda arkadafl›yla birlikte yola ç›kt›. Amaç, sadece Kâbe’yi ziyaret etmekti. Niyet-
lerinin bu oldu¤unu göstermek için de Medine’den çok uzaklaflmadan ihramlar›n›
giymifller, yanlar›na yolculuk silah›ndan baflka hiçbir fley almam›fllar, ayr›ca kur-
banl›k 70 deve bulundurmufllard›. 

Mekkeliler bu durumdan memnun olmam›fllar ve bu ziyaretten flüphelenmifllerdi.
Bunun için de Müslümanlar› henüz Mekke’ye girmeden geri çevirmenin çarelerini
düflündüler. Mekkeliler Halid b. Velid ve ‹krime b. Ebu Cehil’i bir grup süvari ile
birlikte onlar› takip etmeye gönderdiler. Ancak, Müslümanlar, onlar›n kesti¤i yol-
dan ayr›larak Mekke’ye 17 km. uzakl›ktaki Hudeybiye’ye ulaflt›lar. 

Sorunu çözmek için her iki taraf da birbirlerine elçi göndermeye bafllad›lar. Ku-
reyflliler, Müslümanlar›n gerçek niyetini anlamak için Huzaa kabilesinden bir grup-
la birlikte Budeyl b. Barka’y› elçi olarak gönderdi. Peygamber (a.s.) ona savafl-
mak amac›yla de¤il, Kâbe’yi ziyaret için geldiklerini Kureyfl’e bildirmesini istedi.
Ayn› zamanda, kendilerinden de H›rafl b. Ümeyye’yi sadece umre için geldikleri-
ni, Kâbe’yi tavaf edip geri döneceklerini ve savafl gibi bir niyetlerinin olmad›¤›n›
bildirmek üzere elçi olarak Mekke’ye gönderdi. Ancak Mekkeliler ona kötü dav-
rand›. O da durumu Hz. Peygamber’e anlatt›. 

Hz. Peygamber, bu sefer Mekkelilere elçi olarak Hz. Ömer’i göndermek istedi.
Hz. Ömer, Mekke’de kendisini savunabilecek akrabas›n›n olmad›¤›n› ve Kureyfl’in
kendilerine olan düflmanl›k ve sertli¤ini bildi¤i için gitmek istemedi ve Hz. Os-
man’›n gitmesini teklif etti. Hz. Peygamber de Hz. Osman’› Mekke’ye elçi gönder-
di. Mekkeliler bu ziyarete izin vermeyeceklerini, ancak kendisinin flayet isterse,
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Kâbe’yi tavaf edebilece¤ini söylediler. Hz. Osman bunu kabul etmedi. Bunun üze-
rine Mekkeliler de ona k›zarak tutuklad›lar. Bu arada Hz. Osman’›n öldürüldü¤ü
fleklinde bir haber Hz. Peygamber’e ulaflt›. Bu olumsuz geliflmeler ›fl›¤›nda Hz.
Peygamber, müflriklerle savaflmadan oradan ayr›lmayacaklar› üzerine arkadaflla-
r›ndan beyat almaya karar verdi. Hudeybiye’de konaklad›¤› yerdeki a¤ac›n alt›n-
da sahabeden "ölüm üzerine" veya "baflar›ya ulafl›ncaya kadar savaflmak üzere"
yemin ederek beyat ald›. Buna Beyatu’r-R›dvan ad› verilmifltir. Kur’an-› Kerim, bu
beyata flöyle de¤inmektedir:

Mekkeliler, bu beyattan haberdar olmufl ve korkuya kap›larak Hz. Osman’› ser-
best b›rakm›fllard›. Ard›ndan Süheyl b. Amr, Huveyt›b b. Abdüluzza ve Mikrez b.
Hafs’tan oluflan bir grubu bar›fl talebiyle Hudeybiye’ye gönderdiler. Karfl›l›kl› mü-
zakereler neticesinde Hudeybiye Antlaflmas› yap›ld›. Bu antlaflmaya göre;

1. Müslümanlar bu y›l Kâbe’yi ziyaret etmeden geri dönecekler, ancak ertesi y›l
üç günlük bir süreyle bu ziyareti yapabileceklerdi. Mekke’de kalacaklar› üç
günlük süre zarf›nda hiçbir Mekkeli onlarla görüflmeyecekti. Kâbe ziyaretine
gelirlerken yanlar›nda sadece yolculuk silah› bulundurabileceklerdi.

2. Arap kabilelerinden isteyen kabile ister Kureyfl’le, isterse Hz. Muhammed’le
antlaflma yapabilecekti.

3. Mekke’ye s›¤›nan hiçbir Medineli Müslüman iade edilmeyecek, ancak Ku-
reyfl’ten Müslüman olan birisi Müslümanlara s›¤›n›rsa bu kifli Müslümanlar tara-
f›ndan kabul edilmeyecekti.

Ünite 
3

88

"Ey Muhammed! Allah inananlardan, a¤aç alt›nda sana biat
ederlerken, and olsun ki hoflnut olmufltur.

Gönüllerinde olan› da bilmifl, onlara güvenlik vermifl, onlara ya-
k›n bir zafer ve ele geçirecekleri bol ganimetler bahfletmifltir. Al-
lah güçlü oland›r, hâkim oland›r" (Fetih, 48/18-19).



4. Hac ve umre amac›yla Mekke’ye gelen veya Yemen ve Taif’e gitmek üzere bu-
radan geçenlerle, Suriye’ye veya do¤uya gitmek üzere Medine’ye gelenler gü-
ven içerisinde olacaklard›.

5. Bu antlaflma 10 y›l süreyle geçerli olacak, bu süre zarf›nda ne Kureyfl Müslü-
manlara, ne de Müslümanlar Kureyfl’e sald›racakt›. Buna her iki taraf›n mütte-
fikleri de dahildi.

Antlaflma metninin oluflmas›ndan sonra, taraflar›n isimlerini yazma konusunda
ortaya bir güçlük ç›km›flt›: Hz. Peygamber’in, antlaflma metninin alt›na "Rasulullah
Muhammed" (Allah’›n elçisi Muhammed) yazd›rmas›na Mekkeliler itiraz etmifl ve
bu formülü "Muhammed b. Abdullah" (Abdullah o¤lu Muhammed) fleklinde
de¤ifltirilmesini istemifllerdir. Hz. Peygamber, onlar›n bu teklifini kabul etmifl ve
antlaflmay› Muhammed b. Abdullah olarak imzalam›flt›r.

Di¤er bir sorun da, Mekkelilerin "Bismillahirrahmânirrahîm" yerine geleneklerinde
var olan "Bismikellahumme" ifadesini koymalar›yd›. Hz. Peygamber, bu sözcü¤ün
tevhide (Allah’›n birli¤i) ayk›r› olmamas›ndan ötürü, metne konulmas›na itiraz etme-
miflti. Hz. Ali taraf›ndan kaleme al›nan antlaflma
metni, iki nüsha olarak haz›rland› ve her iki
taraf›n flahitleri metni imzalad›lar. 

Antlaflmadan hemen sonra Kureyfl
heyeti baflkan› Süheyl b. Amr’›n
o¤lu Ebu Cendel Müslüman oldu-
¤u için at›ld›¤› hapisten kaçarak
Müslümanlara s›¤›nd›. Ancak,
antlaflma gere¤i babas›na iade
edildi. 

Hacc› tamamlayamadan geriye
dönüfl, iltica edenlerin tek tarafl› ia-
desi, "Rasulullah" ifadesinin antlaflma
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metninden ç›kar›lmas›, sahabeyi olumsuz yönde etkilemiflti. Hz. Peygamber, arka-
dafllar›n›n moralini düzelterek, bu antlaflman›n kendileri için bir kay›p olmayaca-
¤›n›, aksine uzun vadede önemli bir kazanç oldu¤unu ifade etti. Gerçekten de Hu-
deybiye Antlaflmas›, ilk bak›flta Müslümanlar›n aleyhine gibi görünse de ‹slâm’›n
h›zla yay›lmas› aç›s›ndan bir dönüm noktas›n› teflkil etmifltir.

Hudeybiye’de on günü aflk›n bir süre kalan Müslümanlar, antlaflmadan sonra Me-
dine’ye döndüler.

Ertesi y›l 2000 civar›nda Müslüman, Kâbe’ye gelerek ziyaretlerini rahatça yap-
m›fllard›.

3. Yahudilerle ‹liflkiler

Müslümanlarla Yahudiler aras›ndaki sosyal, siyasî ve kültürel iliflkiler, Müslümanla-
r›n Mekke’den Medine’ye hicret etmesiyle bafllar. Hz. Peygamber, Medine’ye
göç ettikten sonra orada yerleflik ve önemli bir nüfuza sahip Yahudilerle bir söz-
leflme imzalam›fl ve bu sözleflmeyle de Müslümanlar ile Yahudiler aras›nda top-
lumsal bar›fla yönelik bir teflebbüsün ad›mlar› at›lm›flt›. 

Yahudiler çok eski zamanlardan beri Medine’yi ve fiam yolu üzerine düflen baz›
bölgeleri yurt edinmifllerdi. Say›lar›n›n çoklu¤u, servetleri, ziraat, sanat ve ticaret
alanlar›ndaki etkinlikleri; bir peygambere ve onun getirdi¤i kitaba inan›yor olmala-
r›yla kendilerini yerleflik halktan üstün görmelerine sebep olmufltu. Bu konumlar›yla
zaman zaman ayn› flehri paylaflt›klar› hemflehrilerine üstünlük taslarlard›.

Hz. Peygamber Medine’ye gelir gelmez onlarla bir antlaflma yapm›fl, din özgür-
lüklerini ve temel haklar›n› güvence alt›na alm›flt›. Evs ve Hazrec kabileleriyle da-
ha önce yapt›klar› bar›fl antlaflmalar›n› yürürlükte b›rakm›fl, hainlik yapmamak, düfl-
mana yard›m etmemek ve kimsenin hakk›na tecavüz etmemek kofluluyla Medi-
ne’deki konumlar›n› muhafaza etmiflti. Ancak, Hz. Peygamber’in Medine’de güç-
lenmesinden ve ‹slâm’›n giderek yay›lmas›ndan endifle etmeye, korkmaya baflla-
m›fllard›. Bu suretle daha önce sahip olduklar› konumlar›n›n sars›lmas›ndan endi-
fleye kap›lm›fllard›.
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Hz. Peygamber onlar› zaman zaman ‹slâm’a davet etmifl, ancak onlar ‹slâm da-
vetini reddetmifl ve Peygamber’e (a.s.) karfl› içten içe kin tutmaya bafllam›fllard›.
Bununla da kalmayarak Müslümanlar›n aleyhinde entrikalara baflvurmufllard›.

Müslümanlarla yapt›klar› antlaflmay› ilk bozan Yahudi kabilesi Benî Kaynuka (Kay-
nukao¤ullar›)d›r. Kaynukao¤ullar›, Bedir Savafl›’ndan sonra Müslümanlar›n elde et-
tikleri baflar›y› küçümsemeye, bu baflar›y› Kureyfllilerin savafl tekni¤ini bilmeyifline
ba¤layan propagandaya bafllad›lar. 

Ensardan bir kad›n Benî Kaynuka çarfl›s›na gitmiflti. Dükkânda bulunan bir Yahu-
di, kad›n›n ete¤ini habersizce bir yere ilifltirmiflti. Kad›n aya¤a kalk›nca üstü aç›l-
m›fl. Yahudiler de bu duruma gülüflmüfllerdi. Kad›n feryat ederek ba¤›rm›fl, oradan
geçmekte olan bir Müslüman duruma müdahale ederek kad›na bu hareketi yapan
Yahudiyle arbedeye giriflmifl, bu s›rada Yahudi ölmüfltü. Oradakiler de bu Müslü-
man› flehit etmifllerdi.

Yahudiler antlaflmay› bozduklar›n› aç›klad›lar. Savafla haz›rland›lar. Hz. Peygam-
ber onlarla konuflup bu iflin sonunun iyi olmayaca¤›n› söylediyse de onlar tutum-
lar›nda ›srar ettiler.

Bu flartlar alt›nda Hz. Peygamber, Benî Kaynuka’n›n ihanet etmesinden dolay› on-
lar› fievval 2/Mart-Nisan 624’de kuflatma alt›na alm›flt›r. Kalelerine çekilen Benî
Kaynuka Yahudilerini Müslümanlar 15 gün süreyle kuflatm›fllard›. Bunun üzerine
Kaynuka Yahudileri ümitsizli¤e kap›lm›flt›.

Sonuçta Hz. Peygamber’in verece¤i karara raz› olarak kalelerinden ç›k›p teslim
oldular. Kaynukao¤ullar›n›n eski müttefiki Abdullah b. Übey, Hz. Peygamber’den
onlar›n ba¤›fllanmas›n› istedi. Hz. Peygamber onlar›n Medine’yi terk etmesi kara-
r›n› verdi. Kaynukao¤ullar› da mallar›n› ve silahlar›n› b›rakarak Medine’yi terk et-
tiler. Suriye taraflar›nda Ezriat flehrine yerlefltiler. 

Müslümanlarla Yahudiler aras›nda mevcut olan antlaflmaya göre taraflar ihtiyaç
hâlinde birbirlerine maddî destek sa¤layacaklard›. Müslümanlardan biri hata ile
iki kifliyi öldürmüfl ve Müslümanlar onlar›n diyetini borçlanm›fllard›. Hz. Peygam-
ber, bu antlaflmaya dayanarak Benî Nadir’in de diyet ödeme ifline kat›lmas›n› is-
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temek üzere bizzat onlar›n mahallesine gitti. Benî Nadir Yahudileri bafllang›çta
Hz. Peygamber’e iyi davrand›lar, diyete ortak olacaklar›n› bildirdiler ve bir müd-
det dinlenmesini istediler. Ancak, Muhammed (a.s.), arkadafllar›yla bir duvar›n di-
binde gölgelenirken üzerine bir tafl yuvarlayarak onu öldürmeyi planlad›lar. Hz.
Peygamber, durumu sezerek oradan kalkt› ve gitti. Müslümanlara Nadiro¤ullar›-
n›n kendisini öldürmek istediklerini bildirerek onlara karfl› savafl için haz›rlanmala-
r›n› istedi. Muhammed b. Mesleme’yi, Benî Nadir’e elçi olarak gönderip, hainlik-
lerini hat›rlatarak 10 gün içinde Medine’yi terk etmelerini istedi. Ancak, Benî Na-
dir önce göç haz›rl›¤›na karar verdiyse de Abdullah b. Übey’in kendilerine yar-
d›m vaadine kanarak göç etmekten vazgeçtiler.18 Rebiülevvel 4/29 Haziran
625’te Nadiro¤ullar› üzerine yürüyen Hz. Peygamber, onlar› kuflatarak önce ant-
laflmaya davet etti. Ancak Yahudiler bunu kabul etmediler ve Müslümanlara ok ve
tafl atmaya bafllad›lar. Kuflatma 15 gün sürdü. Benî Nadir, Abdullah b. Übey’in
vaat etti¤i yard›m› yerine getirmemesi ve Benî Kurayza Yahudilerinin de yard›m-
da bulunmamas› üzerine Medine’den ç›kmaya raz› oldular. 

Yap›lan antlaflma gere¤ince savafl malzemeleri hariç, develere yükleyebildikleri
tafl›nabilir mallar›n› ve ailelerini alarak Medine’den ayr›ld›lar. Ço¤u Hayber’e yer-
leflti. Bir k›sm› da Suriye taraflar›na gitti. Liderleri Huyey b. Ahtab, ailesini Hay-
ber’e b›rakt›ktan sonra, Kureyfl müflriklerini Hz. Peygamber’e karfl› k›flk›rtmak üze-
re Mekke’ye gitti. Hendek kuflatmas› onlar›n bu tarz faaliyetleri sonucunda gerçek-
leflmiflti.

Benî Kaynuka ve Benî Nadir’in Medine’den ç›kar›lmas›yla, flehirde sadece Benî
Kurayza kalm›flt›. Benî Kurayza, Hendek Savafl›’nda Benî Nadir’in lideri Huyey b.
Ahtab’›n k›flk›rtmas›yla Müslümanlara en zor anlar›nda ihanette bulunmufllard›.
Müslümanlar, Hendek Savafl›’nda flehri müflriklere karfl› savunmaya çal›fl›rlarken,
içerden böyle bir ihanetle karfl›laflmalar›, onlar› oldukça zor bir durumda b›rakm›fl-
t›. Hz. Peygamber (a.s.), durumu duyunca, tetkik için bir heyet göndermifl ve iha-
netten vazgeçmelerini istemiflti. Ancak Benî Kurayza’n›n lideri Ka’b b. Esed,
Müslüman heyetle alay etmifl, onlara oldukça sert davranm›flt›.
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Hendek kuflatmas›n›n ard›ndan Hz. Peygamber, hemen Benî Kurayza üzerine yü-
rümüfl ve oturduklar› mahalleyi kuflatma alt›na alm›flt›. Kalelerine çekilerek Müslü-
manlar› tahrik eden Benî Kurayzal›lar, kuflatman›n uzamas› üzerine, zor durumda
kalm›fllar ve çözüm aray›fl› içerisine girmifllerdi. Müslümanlar onlara ‹slâm’a girme-
lerini teklif ettiler, ancak onlar bu teklifi reddettiler. Benî Kurayza, eski müttefikleri
Sa’d b. Muaz’›n verece¤i karara raz› olmak flart›yla teslim oldu. 

Sa’d, yetiflkin erkeklerin savafl suçu dolay›s›yla öldürülmesine, kad›nlar›n ve çocuk-
lar›n esir al›nmas›na, mallar›n ise ganimet statüsünde de¤erlendirilmesine karar
verdi.

Zilkade 5/Ocak-fiubat 627’de gerçeklefltirilen Kurayza Gazvesi yukar›da al›nan
karar›n yerine getirilmesiyle sonuçlanm›flt›. 

Benî Kurayzal›lar›n bertaraf edilmesiyle birlikte, Medine flehri, antlaflmalar› bozan
Yahudi tehdidinden kurtulmufltu, ancak Müslümanlar için Yahudi tehlikesi hâlâ var-
l›¤›n› sürdürüyordu.

Benî Kurayza olay›n› ö¤renen Hayber Yahudileri, Hayber, Teyma, Fedek, Vadi’l-
Kura Yahudileriyle birleflerek Medine üzerine yürümeye karar vermifllerdi. Hz. Pey-
gamber, böyle bir haz›rl›¤›n duyumunu al›r almaz, olay›n do¤rulu¤unu araflt›rmak
üzere hicretin 6. y›l› Ramazan ay›nda Abdullah b. Revaha baflkanl›¤›nda bir he-
yeti Hayber’e gönderdi. Heyet haberin do¤ru oldu¤unu tespit etti. Hz. Peygam-
ber, iki bin kiflilik bir ordu haz›rlayarak hicri 7. y›l›n Muharrem ay› sonlar›na do¤-
ru Medine’den hareket etti. Üç günlük bir yolculuktan sonra Medine’ye 150 km.
uzakl›kta bulunan Hayber’e var›ld›. Peygamber (a.s.), onlar› ya ‹slâm’› kabul, ya
da bar›fl yapmaya ça¤›rd›. Ancak onlar bu teklifleri reddettiler. 20 gün süren ku-
flatmada Yahudiler, kendilerini olanca güçleriyle savundular, ancak kaleler yavafl
yavafl düfltü, sonuçta Hayber fethedildi.

Hz. Muhammed, Hayber arazilerinin iflletilmesini, ürünlerinin yar›s›n› Müslümanla-
ra vermek kayd›yla Yahudilere b›rakt›. Bu gelirler sayesinde Müslümanlar›n ekono-
mik gücü artt›. 

Hayber’in fethinden sonra burada birkaç gün kalan Peygamber (a.s.), bir suikast
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giriflimiyle karfl›laflt›. Yahudi kabile lider-
lerinden Haris’in k›z› Zeynep, onu ze-

hirlemek istedi. Ancak, teflebbüs
yar›m kald›. Hayber fethi esnas›n-
da önemli miktarda ganimet ve
esir elde edildi. Esirler aras›nda-
ki Yahudi lider Huyey b. Ah-
tab’›n k›z› Safiye’yi özgür b›ra-
karak, kendisiyle evlendi. 

Hz. Peygamber, Hayber’in fethin-
den sonra yine bir Yahudi yerleflim

merkezi olan Vadi’l-Kur’a’y› da ele ge-
çirdi. Onlara da Hayber Yahudileri gibi y›l-

l›k ürünlerinin yar›s›n› Müslümanlara vermek flart›
kondu. Hayber kalesi düflünce, Fedek Yahudileri bar›fl istediler. 

Böylece Yahudilerin gücü k›r›lm›fl oluyordu. 

4. Hristiyanlarla ‹liflkiler
Müslümanlar, daha ilk günden itibaren Hristiyanlarla iliflki içerisinde olmufllard›.
Ancak, Müslümanlarla Hristiyanlar› karfl› karfl›ya getiren ilk olay, Hz. Peygam-
ber’in Haris b. Umeyr el–Ezdi’yi bir mektupla Bizans’a ba¤l› Busra valisine gön-
dermesi, elçinin Mu’te’ye var›nca Bizans’›n bir di¤er valisi fiurah b. Amr el-Gas-
sani taraf›ndan öldürülmesi üzerine geliflen hadiseyle bafllam›flt›r. 

Derhal ordu haz›rlayan Hz. Peygamber, üç bin kiflilik ordunun bafl›na s›rayla Zeyd
b. Harise, Cafer b. Ebi Talib ve Abdullah b. Revaha’y› görevlendirdi. Busra emî-
ri fiurah b. el-Gassani de karfl› haz›rl›¤a giriflmifl ve Rumlar›n da deste¤i ile yakla-
fl›k yüz bin kiflilik bir ordu haz›rlam›flt›. Müslümanlar, Kudüs’e yaklafl›k 35-40 km.
mesafede Belka yak›nlar›nda yer alan Mu’te’ye geldiklerinde karfl›lar›nda say›lar›
yüz bin civar›nda olan düflman ordusunu gördü. 

Ünite 
3

94



Müslümanlar, olanca güçleriyle savaflt›lar. Zeyd, Cafer ve Abdullah b. Revaha bir
biri ard› s›ra flehit oldular. Müslümanlar›n ordusu bozulmaya bafllad›. Ordu kuman-
danl›¤›na getirilen Halid b. Velid bozulmaya bafllayan orduyu toparlad› ve düfl-
manla savaflmaya bafllad›lar. Geceleyin savafla ara veren ve ertesi gün düflman
ordusunun say›ca üstün oluflunu göz önüne alan Halid b. Velid, de¤iflik bir taktik
uygulamaya karar verdi. Onun plan› ordunun sa¤ kolundaki askerleri sola, solun-
dakileri sa¤a, öndekileri arkaya ve arkadakileri öne alarak düflman›n Müslümanla-
r›n geceleyin yard›m ald›klar›n› sanmalar›n› sa¤lamakt›. Halid b. Velid’in as›l ama-
c›, düflman›n moralini bozmak, bir sald›r›yla onlar› y›ld›rmak ve Müslüman ordusu-
nu yok olmaktan kurtar›p geriye çekilmekti. Her fley Halid b. Velid’in planlad›¤› gi-
bi oldu. Müslümanlar ani bir hücumdan sonra geri çekildiler. Düflman askerleri de
Müslümanlar› takip etmeye cesaret edemedi. Müslüman ordusu da Medine’ye ge-
ri döndü. Hz. Peygamber, bu baflar›s›ndan dolay› Halid b. Velid’e "Seyfullah" (Al-
lah’›n k›l›c›) lakab›n› vermifltir. Olay hicri 8/Miladi 629’da vuku bulmufltur.

Müslümanlarla Hristiyanlar› karfl› karfl›ya getiren di¤er bir olay da Tebük seferidir.
Tebük seferi Taif kuflatmas›ndan sonra yap›ld›.

Suriye’den gelen baz› tüccarlar›n Bizans imparatorunun Hristiyan Arap kabileleri-
nin de deste¤ini alarak Müslümanlara karfl› savafl haz›rl›¤› içerisinde olduklar› ha-
berini vermeleri üzerine Hz. Peygamber, savafl haz›rl›¤›na giriflmiflti. Otuz bin ki-
flilik bir ordu haz›rlad› ve genelde savafl›n yap›laca¤› yeri gizli tuttu¤u hâlde, bu
savafl›n Bizansl›lara karfl› yap›laca¤›n› aç›kça ilan etti. Zaman, savafl için pek uy-
gun de¤ildi. Havalar çok s›cakt› ve k›tl›¤›n oldu¤u bir dönemdi. Bunun için bu sa-
vafla "Gazvetu’l-Usre" (Güçlük Gazvesi, Savafl›) denmifltir. 

Zor flartlar alt›nda haz›rlanan ordu, hicri 9. y›lda Peygamber’in komutas›nda
Suriye’ye do¤ru yola ç›kt›. Müslümanlar, Medine’ye 778 km. uzakl›kta ve Suriye
yolu üzerinde bulunan Tebük’e giderek orada karargâh kurdu. Tebük’te 20 gün
kadar kal›nmas›na ra¤men, düflmana rastlanmad›. Müslümanlara karfl› herhangi
bir ordunun haz›rlanmad›¤› ve Medine’ye ulaflan haberlerin do¤ru olmad›¤›
anlafl›ld›.
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Tebük seferi esnas›nda baz› komflu ülke-
lerle antlaflmalar yap›ld›. Ço¤unlukla

Hristiyanlar›n, baz›s›nda ise Yahu-
dilerin yaflad›¤› Cerba, Eyle, Ez-
ruh, Makna ve Maan bölgeleri-
ne birlikler gönderilerek halklar›
‹slâm’a davet edildi. Bunlar ‹s-
lâm dinini kabul etmemekle bir-
likte cizye ödemeyi kabul ede-

rek, Müslümanlar›n otoritesini tan›-
m›fl oldular.

Arap Yar›madas›’nda Necran bölge-
sinde oldukça kalabal›k bir Hristiyan toplu-

luk oturuyordu. Tarihçilerin Heyetler Y›l› (Senetu’l-
Vufud) olarak ifade etti¤i hicri 9. y›lda Necranl› Hristiyanlar, Hz. Peygamber’in
kendilerine gönderdi¤i mektup üzerine, 60 kiflilik bir heyeti Medine’ye gönderdi-
ler. Hz. Peygamber (a.s.) mektubunda onlar› Müslüman olmaya ça¤›r›yor, bunu
kabul etmedikleri takdirde cizye vermelerini, bunu da kabul etmezlerse kendileriy-
le savafl›laca¤›n› bildiriyordu.

Necran heyeti, bir ikindi vakti Mescid-i Nebevi’ye geldi. Müslümanlar henüz na-
mazlar›n› k›lm›fllard›. Hristiyanlar›n da ibadet vakti geldi¤inden do¤uya yönelerek
ibadetlerini yapmak istemifllerdi. Baz› sahabiler buna engel olmak istedilerse de,
Hz. Peygamber, onlar›n ibadetlerini yerine getirmesine izin verdi. Daha sonra da
onlar› Müslüman olmaya ça¤›rd›. Onlar, "biz senden önce Müslüman olduk" de-
diler. Onlara üç fleyin kendilerini Müslüman olmaktan al›koydu¤unu, bu üç fleyin,
domuz eti yemeleri, haç’a tapmalar› ve Tanr›’n›n o¤lu bulundu¤una inanmalar› ol-
du¤unu söyledi. 

Bunun üzerine onlar, "o hâlde ‹sa’n›n babas› kim?" diye sordular. Hz. Peygamber,
bu soruya cevap vermeyip sustu. Bu süre zarf›nda Hz. ‹sa ve Hristiyanl›kla ilgili
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bilgilerin yer ald›¤› Âl-i ‹mran suresinin 80’i aflk›n ayeti vahyolundu. Âl-i ‹mran su-
resinin 59. ayeti onlar›n bu sorusuna cevap vermifltir. 

Bu ayeti onlara okuduktan sonra, Peygamber (a.s.) yine Âl-i ‹mran suresinin 61.
ayetinde ifade edildi¤i gibi onlar› mübaheleye (karfl›l›kl› lanetleflmeye) ça¤›rd›. 

Onun bu teklifi karfl›s›nda Necranl›lar durumu kendi aralar›nda görüflmek üzere
izin istediler. Sonuçta mübahele yapmamaya karar verdiler. Kendi dinlerinde kal-
mak flart›yla cizye vermeye raz› oldular. Peygamber’in bu teklifi kabul etmesi üze-
rine, bin tanesi Receb, di¤er bini de Safer ay›nda olmak üzere y›lda iki bin kat
elbise vermeleri flart›yla bir antlaflma imzalad›lar.

5. Mekke’nin Fethi
Hudeybiye Antlaflmas›, üzerinden henüz iki y›l geçmeden müflrikler taraf›ndan bo-
zulmufltu. Hudeybiye Antlaflmas›ndan sonra Müslümanlarla birlik kuran Huzâa ka-
bilesi ile müflriklerle birlik kuran Bekr kabilesi aras›nda, kökü öncelere dayanan bir
düflmanl›k mevcuttu. 
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"Ey Muhammed! Sana ilim geldikten sonra, bu hususta seninle kim
tart›flacak olursa, de ki: "Gelin, o¤ullar›m›z›, o¤ullar›n›z›, kad›nlar›m›-
z›, kad›nlar›n›z›, kendimizi ve kendinizi ça¤›ral›m, sonra lanetleflelim
de, Allah’›n lanetinin yalanc›lara olmas›n› dileyelim" (Âl-i ‹mran, 3/61).

"Allah’›n kat›nda ‹sa’n›n durumu –kendisini topraktan yarat›p, sonra
"ol" demesiyle olmufl olan– Âdem’in durumu gibidir" (Âl-i ‹mran, 3/59).

S›ra Sizde

Peygamberimizin Yahudi ve Hristiyanlarla iliflkilerinde bir arada ya-
flama bilincinin oluflturulmas› aç›s›ndan izledi¤i temel ilkeler nelerdir?



Bekr kabilesinden bir grup, hicri 8. y›l›n
fiaban ay›nda bir gece ans›z›n Huzâ-

al›lara bask›n yaparak 23 kifliyi öl-
dürdü. Bu bask›n s›ras›nda Kureyfl
müflrikleri, Bekr kabilesine silah
yard›m›nda bulundular.
Bu durum karfl›s›nda Huzâa’dan
Amr b. Salim yan›nda bir grup
süvari birli¤iyle Medine’ye gide-

rek durumdan Hz. Peygamber’i
haberdar etti. Peygamber (a.s.), Ku-

reyfllilere bir mektup yazarak ya Bekr
kabilesiyle olan ittifaklar›n› bozmalar›n›,

ya da öldürülen Huzâal›lar›n diyetlerini ödeme-
lerini istedi. fiayet bunlardan birini yapmayacak olurlarsa kendileri ile savaflacak-
lar›n› bildirdi. Kureyflliler, teklifi reddedip, elçiye olumsuz cevap vererek geri gön-
derdiler. Ancak, durumun sonucundan korkmufl olacaklar ki, piflmanl›k içerisinde
Hudeybiye Antlaflmas›n› yenilemek üzere Ebu Süfyan’› Medine’ye gönderdiler.
Hz. Peygamber, Ebu Süfyan’› iyi karfl›lamad› ve teklifini reddetti. Ebu Süfyan da
geri döndü. 
Ebu Süfyan, Medine’den ayr›ld›ktan sonra, Mekke üzerine yürümeye karar verildi.
Bunun için de gizlice haz›rl›klara baflland›. Medine çevresindeki kabilelere haber
gönderilerek, Ramazan ay›n›n bafl›nda Medine’de toplanmalar› istendi.
Savafl haz›rl›¤› son derece gizli tutuluyordu. Kureyfllilerin bu savafltan haberdar ol-
mamas› gerekiyordu. Ancak, muhacirlerden Hâtib b. Ebu Beltea askerî haz›rl›kla-
r› gizli bir mektupla, Kureyfl’e bildirmek üzere bir kad›na vermiflti. Bu mektubu gö-
türen flah›s yakalanarak olay›n ortaya ç›kmas› üzerine, sorguya çekilen Hâtib, ma-
zeret beyan etti. Hâtib sorgulamadan sonra affedildi.
Ramazan ay›n›n ilk günlerinde bütün haz›rl›klar tamamlanm›flt›. 10 Ramazan 8/
1 Ocak 630’da Hz. Peygamber on bin kiflilik bir orduyla Medine’den hareket etti. 
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Ordu, Mekke’ye 16 km. uzakl›kta bulunan Merru’z-Zahran denilen vadide konak-
lad›. Vadide karargâh kuran Hz. Peygamber, gece hava karard›¤›nda asker say›-
s›nca atefl yak›lmas›n› istedi. Bu atefli gören ve gelenlerin kim oldu¤unu bilmeyen
Mekkeliler, ne olup bitti¤ini ö¤renmek için Ebu Süfyan’› iki arkadafl›yla birlikte gön-
derdiler. Ancak, Ebu Süfyan ve arkadafllar› Müslümanlara yakalan›p Peygamber’in
huzuruna getirildiler. Ebu Süfyan uzun tereddütten sonra Müslüman oldu.
Müslümanlar dört yönden Mekke’ye girdiler. Peygamber (a.s.), bir kifliyi görevlen-
direrek flöyle ilan etmesini istedi: 
“Kim Ebu Süfyan’›n evine girerse emniyettedir. Kim kap›s›n› kapat›rsa emniyettedir.
Kim Mescid-i Haram’a girerse emniyettedir.”
Hz. Peygamber mecbur kal›nmad›kça kan dökülmemesini istedi. Mekke teslim ol-
du, Müslümanlar Kâbe’yi tavaf ederek putlar› k›rd›lar.

Hz. Peygamber, Kâbe’de etraf›na toplanan insanlara flöyle bir hitapta bulundu:

"Allah’tan baflka hiçbir ilâh yoktur, yaln›zca O vard›r. Hiç orta¤› yok-
tur, vaadini do¤ru ç›kard›, kuluna yard›m etti, bütün topluluklar› tek
bafl›na yenilgiye u¤ratt›. Dikkat edin her türlü ayr›mc›l›k, kan davas›
ve mal davas› flu ayaklar›m›n alt›ndad›r. Beytullah’›n bak›m ifli ve ha-
c›lara zemzem verme ifli hariç. 

Ey Kureyfl toplumu, Allah size cahiliyedeki gibi kibirlenmeyi ve atalar-
la büyüklenmeyi yasaklam›flt›r, insanlar Âdem’dendir, Âdem ise top-
raktan;

"Ey insanlar, biz sizi bir erkek ve bir difliden yaratt›k ve sizi milletler
ve kabileler hâline koyduk ki birbirinizi tan›yas›n›z. fiüphesiz, Allah
kat›nda en de¤erliniz, O’na karfl› gelmekten en çok sak›nan›n›zd›r.
Allah bilendir, haberdard›r" (Hucurat, 49/13).

“Ey Kureyfl toplulu¤u, ne dersiniz, size ben ne yapaca¤›m?” diye sor-
du, tek ses hâlinde "en iyi olan›; sen flerefli bir kardefl ve flerefli bir ye-
¤ensin" diye cevap verdiler, o da: "haydi gidin, hepiniz serbestsiniz"
buyurdu" (‹madüddin Halil, Muhammed Aleyhisselam, s. 253).
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Hz. Peygamber, Mekke’de genel af ilan etti. 17 kifli genel aff›n d›fl›nda tutuldu.
Bunlar›n birço¤u da daha sonra affedildi.

Mekke’nin fethi, ‹slâm’›n yay›l›fl›n› son derece h›zland›rm›fl ve ‹slâm tarihinde
önemli bir dönüm noktas› olmufltur.

6. Evrensel Ça¤r›n›n Elçileri

Mekke’nin 8/630 y›l›nda fethedilmesi, ard›ndan güçlü bir kabile olan Hevazin’in
Müslüman olmas›, hicri 9. y›lda Tebük seferiyle Kuzey Arabistan’›n Müslümanla-
r›n hakimiyetine girmesiyle Arabistan’›n her yöresinden heyetler Medine’ye gelme-
ye bafllad›. Hicri 9. y›l› heyetler aç›s›ndan oldukça yo¤un bir y›l oldu¤u için, bu
y›la Senetu’l-Vufud (Heyetler y›l›) denilmifltir. Heyet gönderen kabilelerin say›s› 70’i
afl›yordu. Bunlardan bir k›sm› flunlard›r:

Sa’d b. Bekir, Temim, Himyeriler, Becile, Tay, Esed, Ta¤lib, Fezare, Kinane, Kin-
de, Sakif, Süleym...

Hz. Peygamber taraf›ndan çok iyi karfl›lanan bu heyetlerin amaçlar›, genellikle,
Müslüman olduklar›n› bildirmek, ‹slâmiyet’i ö¤renmek veya kendilerine ‹slâmiyet’i
ö¤retecek ö¤retmenler istemekti. Ancak, daha önce de ifade edildi¤i gibi Müslü-
manlar›n hakimiyetini kabul ederek, cizye ödemek kofluluyla görüflme yapanlar da
olmufltu. Necran Hristiyan heyeti buna bir örnek olarak gösterilebilir.

Muhammed (a.s.), bu heyetlere karfl› son derece misafirperver davranm›fl ve on-
larla bizzat ilgilenmifltir. Heyetler, daha çok, sahabilerin evlerinde, ayr›ca Suffe
ve Mescidin yan›nda misafirhane olarak kullan›lan bir çad›rda a¤›rlanm›fllard›r. 

H. 6. y›lda Kureyfl ile yap›lan bar›fl antlaflmas›yla birlikte Hz. Peygamber, insan-
lar› ‹slâm’a ça¤›rmak için güzel bir f›rsat yakalam›flt›. Hudeybiye Antlaflmas›n›n ar-
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Peygamberimizin Mekke’nin fethi s›ras›nda okudu¤u hutbenin bugün
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d›ndan Medine’ye döndükten hemen sonra hiç vakit kaybetmeden Arap Yar›ma-
das›’ndaki emîrlere, kabile reislerine ve yar›maday› çevreleyen bölgelerdeki hü-
kümdarlara mektuplar ve elçiler gönderdi. Bu suretle, onlar› ve idareleri alt›nda
olan halk› ‹slâm’a davet ediyor ve ‹slâm dininin prensiplerini onlara aç›kl›yordu.
Dihye b. Halife el-Kelbi’yi Bizans Hükümdar›na; Amr b. Ümeyye ed-Damri’yi Ha-
beflistan Hükümdar›na; Abdullah b. Huzeyfe es-Sehmi’yi ‹ran Kisras›na; Hat›b b.
Ebi Beltaa’y› ‹skenderiye Hükümdar› Mukavk›s’a; fiuca b. Vehb’i Gassan Kral› Ha-
ris b. Ebu fiemir’e; Selit b. Amr’› Yemame hâkimi Hevze b. Ali’ye gönderdi. Bun-
lar›n d›fl›nda Arap kabile baflkanlar›na, ünlü ve etkin kiflilere, Hristiyanlara, Yahu-
dilere ve Mecusilere de mektuplar göndermifl onlar› ‹slâm’› kabule ça¤›rm›flt›r. Bu
ça¤r›y› ulaflt›ran elçiler bazen olumlu bazen de olumsuz yaklafl›mlarla karfl›lanm›fl-
lard›r. Bu duruma verilebilecek birkaç örnek afla¤›da s›ralanm›flt›r:

Herakleios; Hz. Peygamber’in elçisini o s›rada bulundu¤u Kudüs’te kabul etmifl, el-
çiye iyi davran›p, ona hediyeler vererek göndermifl, ancak ‹slâm’› kabul etmemifltir.

Habeflistan Hükümdar›, gönderilen elçi Amr b. Ümeyye ed-Damri’yi iyi karfl›lam›fl-
t›r. Hatta onun Müslüman oldu¤u bile rivayet edilmektedir. Ülkesinde kalan muha-
cirleri bir gemiye bindirerek Medine’ye göndermifltir.

‹ran Kisras› Hüsrev Perviz, Abdullah b. Huzafe es-Sehmi’nin getirdi¤i davet mek-
tubunu Hireli kâtibine okutmufl, mektupta Peygamber’in ad›n› kendi ad›ndan önce
yazmas›na sinirlenerek mektubu y›rtm›fl ve elçiyi de d›flar› ç›kartm›flt›r.

M›s›r Hükümdar› Mukavk›s, Hat›b b. Ebi Beltea’y› iyi karfl›lam›fl ancak ‹slâm’› ka-
bul etmemifl, bununla birlikte Mariye adl› bir cariye ve daha baflka baz› hediye-
leri Medine’ye göndermifltir. Peygamber (a.s.), Mariye ile evlenmifl ve hatta ‹bra-
him adl› bir o¤lu olmufltur.

Hükümdarlara yaz›lan mektuplar hikmetli bir üslupla ele al›nm›flt›r. ‹fadeler son de-
rece hoflgörülüdür. 

Bu mektuplardan birkaç örnek afla¤›ya al›nm›flt›r:

Bizans ‹mparatoru Herakleios’a gönderilen mektup:
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Bismillahirrrahmânirrahîm, 
Allah’›n kulu ve Resulu Muham-

med’den Bizans’›n imparatoru He-
rakleios’a:
Allah’›n selam› hak yolda olanla-
ra olsun. Seni ‹slâm’a ça¤›r›yo-
rum. ‹slâm’› kabul et ki kurtulufla
eresin. Allah da sana mükâfat›n›
iki kat versin. E¤er kabul etmez-

sen halk›n günah›n› sen çekersin.
"Ey Ehl-i Kitap! Sizinle bizim aram›z-

da müflterek olan söze geliniz. Sadece
Allah’a kulluk edelim ve O’na hiçbir fleyi or-

tak koflmayal›m, Allah’› b›rak›p da kimimiz kimimi-
zi ilahlaflt›rmas›n. E¤er yüz çevirirlerse, flahit olun, biz Müslüman›z, deyiniz."

‹ran Kisras›na gönderilen mektup:
Bismillahirrahmânirrahîm, 
Allah’›n selam› hak yolda olanlara, Allah’a ve Resulüne iman edenlere, Allah’tan
baflka tanr› olmad›¤›na, Muhammed’in O’nun kulu ve Resulü oldu¤una flehadet
edenlere olsun. Seni, ‹slâm’› kabule davet ediyorum. Çünkü ben, hayatta olanla-
r› uyarmak ve inanmayanlar üzerinde Allah’›n sözünü gerçeklefltirmek için bütün
insanlara gönderilen bir peygamberim. Müslüman ol ki kurtulufla eresin. fiayet ka-
bul etmezsen bütün mecusilerin günah› sana olacakt›r" (Bkz. Do¤ufltan Günümüze Büyük

‹slâm Tarihi, I, 503-504).

7. Veda Hacc›, Veda Hutbesi ve Evrensel Mesajlar
Hz. Peygamber’in hicretin 10. y›l›nda (m. 632) gerçeklefltirdi¤i hac, arkadaflla-
r›yla vedalaflt›¤› ve bir daha Kâbe’yi ziyaret edemedi¤i için Veda Hacc› ad›n› al-
m›flt›r.
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Hicretin 10. y›l›n›n Zilkade ay›nda, hac

için haz›rl›klar yap›lm›fl ve hac yap-

mak isteyenler Medine’de toplan-

m›fllard›r. Hz. Peygamber, 26 Zil-

kade 10/22 fiubat 632 Cumar-

tesi günü yan›nda aile bireyleri,

Muhacirler, Ensardan ve di¤er

Arap kabilelerinden oluflan bir

grupla birlikte Medine’den hare-

ket etti. Yanlar›nda 100 kurbanl›k

deve vard›. Zülhuleyfe adl› yere geldi-

¤inde ö¤le namaz›n› seferî olarak iki re-

kat k›ld› ve ayn› gün burada ihrama girdi. 4

Zilhicce Pazar günü kuflluk vakti Kusva adl› devesinin

üzerinde Mekke’ye vard›. Kâbe’yi tavaf edip iki rekat namaz k›ld› ve Safa ile Mer-

ve aras›nda sa’y etti.

Zilhiccenin 9. günü Mina’ya giden Hz. Peygamber ve Müslümanlar, ayn› gün ö¤-

leden sonra Arafat da¤›na ç›kt›lar. Kusva adl› devesinin üzerinde Arafat vadisinin

ortas›na kadar varan Allah’›n elçisi yüz bini aflk›n Müslümana hitap etti. ‹slâm ça¤-

r›s›n›n en büyük ve en önemli hutbesini okudu: 

“Hamd ve flükür Allah’a mahsustur; biz O’na hamd eder, O’ndan yard›m talep

eder, aff›m›z› O’ndan diler ve O’na yöneliriz. Nefislerimizin flerlerinden, hareket

ve fiillerimizin kötülüklerinden Allah’a s›¤›n›r›z. Allah kimi do¤ru yola iletirse, o kim-

se için sap›kl›k olamaz; kimi sap›kl›¤a sevk ederse o kimse için do¤ru yola sevk

eden kalmam›flt›r. Allah’tan baflka ilâh olmad›¤›na, O’nun tekli¤ine ve bir eflinin

bulunmad›¤›na flehadet ederim. Yine flehadet ederim ki Muhammed O’nun kulu

ve elçisidir.
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• Ey Allah’›n kullar›! Sizlere Allah’a sayg›l› olup buyruklar›na karfl› gelmekten
sak›nman›z› tavsiye ve sizi O’na itaatta bulunmaya teflvik ederim. Bu suretle en
iyi ve hay›rl› olan bir fley ile (sözlerime) bafllamak istiyorum:

• O hâlde ey insanlar! Size aç›klad›¤›m (fleyleri) dinleyin! Çünkü bilmiyorum, bu
y›ldan sonra bulundu¤um yerde belki de sizlerle tekrar buluflamayaca¤›m. 

• Ey insanlar! Bu günleriniz nas›l mukaddes bir gün ise, bu aylar›n›z, nas›l mu-
kaddes bir ay ise, bu flehriniz nas›l mukaddes bir flehir ise, canlar›n›z, mallar›-
n›z, namuslar›n›z ve flerefleriniz de öyle mukaddestir, her türlü sald›r›dan korun-
mufltur.

• Ashab›m! Yar›n Rabbinize kavuflacaks›n›z ve bugünkü davran›fllar›n›zdan ve tu-
tumlar›n›zdan kesinlikle sorulacaks›n›z.

• Sak›n benden sonra eski sap›kl›klara dönüp de birbirinizin boynunu vurmay›n›z. 

• Bu vasiyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki bildirilen
kifli, burada bulunup da iflitenden daha iyi anlayarak korumufl olur..."

• "...Ey insanlar! Rabbiniz bir, ceddiniz birdir. Hepiniz Âdem’den türemifl bulu-
nuyorsunuz. Âdem ise topraktan yarat›lm›flt›r. Allah indinde en mükerrem ve
makbul olan›n›z, O’na sayg›l› olup buyruklar›na karfl› gelmekten sak›nan›n›zd›r.
Bir Arab›n Arap olmayana hiçbir üstünlü¤ü yoktur, varsa bu takva yönünden-
dir. Dikkat edin! Tebli¤ ettim mi? Ey Allah’›m sen flahit ol!” diyerek insanl›¤a
evrensel bir mesaj sunmufltur (bkz. ‹bn Abdirabbih, el-Ikdü’l-Ferid, IV, 57-58; ayr›ca bkz.

Ya’kubi, Tarih, II, 109-110).

Peygamber Efendimiz hutbeyi okuduktan sonra Arafat’a ç›kt›. Arafat’ta iken kendi-
sinin ilâhî tebli¤ görevinin tamamland›¤›n› belirten flu ayeti ald›:

Hac görevini tamamlad›ktan sonra 29 Zilhicce 10/26 Mart 632‘de Medine’ye
döndü.
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"...Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamam-
lad›m ve sizin için din olarak ‹slâm’› seçtim..." (Maide, 5/3).



8. Hz. Peygamber’in Vefat›

Veda hacc›n›n üzerinden henüz fazla bir zaman geçmeden Peygamber (a.s.), 29
Safer 11/27 May›s 632’de hastaland›. Hastal›¤›n›n ilk günlerinde atefli oldukça
yüksekti. Fakat bu durum ateflinin indi¤i anlarda mescide gitmesine, insanlara na-
maz k›ld›rmas›na engel oluflturmuyordu. Birkaç gün bu flekilde devam etti. Ancak
daha sonra buna gücü yetmeyince yerine, namaz› k›ld›rmas› için Hz. Ebubekir’i
görevlendirdi. Hz. Peygamber, 13 Rebiulevvel /8 Haziran Pazartesi günü vefat
etti. 

Vefat haberi pek çok kimseye inan›lmaz göründü. Hz. Ömer, Rasulullah’›n öldü-
¤ünden bahseden herkese öfkelenmeye bafllam›flt›. K›l›c›n› çekerek: 

"Rasulullah’›n öldü¤ünü zanneden herkesin boynunu koparaca¤›m. Vallahi o ölmedi,
t›pk› Musa’n›n gitmesi gibi tekrar ümmeti aras›na dö-
nüp gelmek ve k›yamet gününe kadar bu in-
sanlar›n bafl›nda bulunmak üzere Allah’›n
kat›na vard›" dedi (‹bnü’l-Esir, II, 323).

Hz. Ömer ve di¤er Müslümanlar›
flaflk›nl›ktan kurtaran, Hz. Ebube-
kir oldu. Üzüntülü haberi alan
Hz. Ebubekir, hemen Mescid-i
Nebevi’ye girdi. Peygamber’in
bulundu¤u odaya gitti. Üzüntüsü-
nü gizleyemedi. Daha sonra Mes-
cid’e geri dönerek flu anlaml› konufl-
may› yapt›.
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"Ey insanlar! Muhammed’e tapan kim ise bilsin ki gerçekten o ölmüfl-
tür. Allah’a kul olan ve O’na ibadet eden kimse bilsin ki Allah baki-
dir, asla ölmez" (‹bnü’l-Esir, a.g.e. II, 324).

Daha sonra da Kur’an-› Kerim’den flu ayetleri okudu: 

Onun bu konuflmas› Müslümanlar› yat›flt›rd›. Pazartesi vefat eden Hz. Peygam-
ber’in cenazesi sal› günü Hz. Ali taraf›ndan y›kand› ve sedirin üzerine konuldu.
Müslümanlar küçük gruplar hâlinde gelerek onun cenaze namaz›n› imams›z ola-
rak k›ld›lar. Nereye defnedilece¤i konusunda farkl› görüfller ileriye sürüldü. Hz.
Ebubekir’in, peygamberlerin öldükleri yere gömülece¤ini bildiren bir hadisi hat›r-
latmas› üzerine bu sorun da afl›larak vefat etti¤i yer olan Hz. Aifle’nin odas›na def-

nedildi.
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"Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygam-
berler geçmiflti. Ölür veya öldürülürse geriye mi döneceksiniz?

Geriye dönen, Allah’a hiçbir zarar vermez, Allah flükredenlerin
mükâfat›n› verecektir" (Âl-i ‹mran, 3/144).



Ünitenin Özeti
Eski ad› Yesrib olan Medine, Hicaz bölgesinin önemli flehirlerinden birisiydi. Me-
dineli Araplar›n Hz. Peygamber’le yapt›klar› Akabe biatlar› sonucu Medine’de
Müslümanlar›n say›s› artm›fl ve hicret karar›yla birlikte Müslümanlar gruplar hâlin-
de Medine’ye gitmeye bafllam›fllard›. Son aflamada Hz. Peygamber (a.s.) de hic-
ret etmiflti.

Peygamberimizin Medine’deki ilk faaliyeti, bir mescit inflas›na karar vermifl olma-
s›d›r. Peygamber Mescidi, birçok sosyal fonksiyon icra ediyordu. Bunlardan biri
ibadet yeri olarak kullan›lmas›yd›. Buras› Müslümanlar›n vakit namazlar›n› ve cu-
ma namazlar›n› k›lmak için topland›¤› bir yerdi. Ayn› zamanda, tebli¤ görevinin
yürütüldü¤ü, e¤itim-ö¤retim faaliyetlerinin yap›ld›¤›, önemli kararlar›n verildi¤i, el-
çilerin kabul edildi¤i bir mekând›. 

Medine’ye var›fllar›ndan befl ay kadar sonra Mekke’den gelenler (Muhacirler) ve
Medineli (Ensar) aile baflkanlar›n›n kat›ld›¤› bir toplant› düzenlendi. Bu toplant›n›n
amac›, Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlar›n Medine’de maddî ve ma-
nevî aç›dan huzur ve uyum içerisinde yaflamalar› konusunda somut birtak›m öne-
riler ortaya koymak ve bunlar› uygulamaya geçirmekti. Bu ba¤lamda Peygambe-
rimiz Mekkeli ve Medineli Müslümanlar› samimi bir iflbirli¤ine teflvik etti. Muhacir
ve Ensar› kardefl yapt›.

Peygamberimiz, kardefllefltirmeyle Müslümanlar aras›ndaki birli¤i kurmufltu ancak,
flehirde yaflayan di¤er Yahudi ve Müslüman olmayan Araplarla da anlaflmak, fleh-
rin güvenli¤ini sa¤lamak, onlarla da uyum içerisinde yaflamak istiyordu. Bunun
için de hem kendi arkadafllar›yla, hem de Müslüman olmayan di¤er unsurlarla gö-
rüflmeler yapt›. Sonuçta bir flehir-devlet yap›s› ortaya ç›karma konusunda anlaflt›-
lar. Medine toplumunu yeniden düzenleyen esaslar›n yer ald›¤› bir metin haz›rla-
d›lar. Sosyal bir sözleflme olan bu metin, birbirleriyle ve yabanc›larla iliflkilerini,
idarî ve adlî yap›lar›n›, bireylerin sahip oldu¤u din ve vicdan hürriyetini, haklar›n›
ve sorumluluklar›n› içeriyordu.

Bu arada Mekkeli müflriklerle de iliflkiler devam ediyordu. Bu iliflkiler ba¤lam›nda
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savafl veya antlaflmalar yap›lm›flt›. Ayn› flekilde Yahudi ve Hristiyanlarla da iliflki-
ler devam etmiflti. 

Daha sonra Mekke fethedilmifl, ard›ndan güçlü bir kabile olan Hevazin Müslüman
olmufl, hicri 9. y›lda Tebük seferiyle Kuzey Arabistan’›n Müslümanlar›n hâkimiyetine
girmesiyle Arabistan’›n her yöresinden heyetler Medine’ye gelmeye bafllam›flt›r.

Peygamber (a.s.) taraf›ndan çok iyi karfl›lanan bu heyetlerin amaçlar›, genellikle
Müslüman olduklar›n› bildirmek, ‹slâmiyet’i ö¤renmek veya kendilerine ‹slâmiyet’i
ö¤retecek ö¤retmenler istemekti.

O, bu heyetlere karfl› son derece misafirperver davranm›fl ve onlarla bizzat ilgilen-
mifltir. 

Hz. Peygamber’in hicretin 10. y›l›nda (m. 632) gerçeklefltirdi¤i hac, arkadaflla-
r›yla vedalaflt›¤› ve bir daha Kâbe’yi ziyaret edemedi¤i için Veda Hacc› ad›n› al-
m›flt›r. Burada o, yüz bini aflk›n Müslümana hitap etti. Bu hitaba Veda Hutbesi de-
nildi. Veda hacc›n›n üzerinden henüz fazla bir zaman geçmeden 29 Safer
11/27 May›s 632’de hastaland›. Hastal›¤›n›n ilk günlerinde atefli oldukça yük-
sekti. Fakat bu durum ateflinin indi¤i anlarda mescide gitmesine, insanlara namaz
k›ld›rmas›na engel oluflturmuyordu. Birkaç gün bu flekilde devam etti. Ancak, da-
ha sonra buna gücü yetmeyince yerine, namaz› k›ld›rmas› için Hz. Ebubekir’i gö-
revlendirdi. Son nebî Muhammed (a.s.), 13 Rebiulevvel /8 Haziran Pazartesi gü-
nü vefat etti. 

Üniteyi Gözden Geçirelim
1) Hicretten önce Medine’deki durum nas›ld›, k›saca aç›klay›n›z.

2) Medineli Müslümanlar Hz. Peygamber’i nas›l karfl›lam›fllard›?

3) Peygamber Mescidi ne amaçla infla edilmifltir?

4) Mekkeli ve Medineli Müslümanlar›n aralar›ndaki sevgiyi ve dayan›flmay› art›r-
mak amac›yla ne gibi düzenlemeler yap›lm›flt›r?

5) Hz. Peygamber’in hac esnas›nda gerçeklefltirdi¤i hutbede öne ç›kan hususlar
nelerdir, aç›klay›n›z.
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De¤erlendirme Sorular›
1) "Medine"nin eski ad› nedir?

a) Evs b) Kurayza

c) Yesrib d) Hazrec

2) Medine’de ilk olarak Hz. Peygamber’i misafir eden sahabi kimdir?

a) Ebu Eyyub el-Ensari b) Zeyd b. Harise

c) Musab b. Umeyr d) Hz. Ebubekir

3) "Suffe" nedir?

a) Bir mescit ad› b) Bir kabile ad›

c) Hz. Muhammed’in evi d) Mescid-i Nebi’nin bir bölümü

4) Mekke’den Medine’ye göç edenlere ne denir?

a) Ensar b) Kaynuka

c) Evs d) Muhacir

5) Mekkeli müflriklerle hangi savafl yap›lmam›flt›r?

a) Bedir b) Uhud

c) Kaynuka d) Hendek

6) Ebu Süfyan ne zaman Müslüman olmufltur?

a) Bedir Savafl›’ndan sonra b) Uhud Savafl›’ndan sonra

c) Hendek Savafl›’ndan sonra d) Mekke’nin fethi s›ras›nda

7) Hz. Peygamber ne zaman hac vazifesini yerine getirmifltir?

a) 629 b) 630

c) 631 d) 632
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ÜN‹TE 4

K‹fi‹L‹⁄‹ VE ÖRNEKL‹⁄‹



Ünitede Neler Var?

1. Kur’an-› Kerim’de Peygamberimiz Hz. Muhammed

2. ‹slâm’› Anlamada Hz. Peygamber’in Örnekli¤i

3. Hz. Peygamber’in Örnek Ahlâk›

Ünite Hakk›nda

Bu ünitede Peygamber Efendimiz çeflitli yönleriyle ele al›nm›flt›r. Kur’an-› Kerim’den

hareketle kendisiyle ilgili bilgilere yer verilmifltir. Onun örnekli¤i konusu bizzat

onun yaflay›fl›ndan örneklerle anlat›lm›fl, örnek davran›fllar yorumlar eflli¤inde gün-

cellefltirilmifltir.

Ö¤renme Hedefleri

Bu ünite tamamland›ktan sonra ö¤renen,

• Kur’an-› Kerim’de Peygamberimizi bir insan olarak niteleyen ayetleri s›ralar.

• Kur’an-› Kerim’de Muhammed (a.s.)’i bir peygamber olarak niteleyen ayetleri

s›ralar.

• Hz. Peygamber’in insan davran›fllar›ndaki nezaket ve inceli¤ini fark eder.

• Hz. Peygamber’in davran›fllar›nda esas ald›¤› ilkeleri s›ralar. 

• Hz. Peygamber’e "el emin" denmesinin sebebini aç›klar.

• Hz. Peygamber’in sab›rl› davran›fl›na örnek verir.

• Hz. Peygamber’in zaman›n k›ymetini anlatan bir sözünü aç›klar.

• Hz. Peygamber’in hangi durumlarda istiflare etti¤ini aç›klar.

Üniteyi Çal›fl›rken

Bu üniteyi çal›fl›rken;

1. Ünite bafl›nda verilen hedeflere ulafl›p ulaflmad›¤›n›z› sürekli düflününüz. Ulafla-

mad›¤›n›z› düflündü¤ünüz hedeflerle ilgili konular› tekrar okuyunuz.
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2. Ö¤renmek için kitapla yetinmeyiniz, kitab›n sonunda zengin birer kaynak liste-

si sunulmaktad›r. Bu listeden ulaflabildi¤iniz kaynaklar› inceleyiniz.

3. Bu konular ile ilgili görsel yay›nlar› izleyiniz ve ö¤renme ortam›n›za tafl›y›n›z.

1. Kur’an-› Kerim’de Hz. Muhammed

Bu bafll›k alt›nda, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in hem bir insan hem

de peygamber olarak Kur’an-› Kerim’de nas›l anlat›ld›¤› ele al›nm›flt›r.

‹nsanî Yönü

Kur’an-› Kerim, sevgili Peygamberimizin insan oldu¤una vurgu yaparken, onu di-

¤er insanlardan ay›ran en önemli özelli¤i Allah’tan vahiy almas› oldu¤u üzerinde

durur. Afla¤›daki ayetler bu duruma iflaret etmektedir:
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"Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beflerim" (‹sra, 17/93).

"De ki: "Ben de ancak sizin gibi bir insan›m. (Ne var ki ) bana
‘sizin ilah›n›z ancak bir ilaht›r’ diye vahyolunuyor..." (Kehf,

18/110).

"De ki: "Ben de ancak sizin gibi bir insan›m. Fakat bana
ilah›n›z›n yaln›zca bir tek ilah oldu¤u vahyediliyor..." (Fussilet,

41/6).

Önce Düflünelim

Kur’an-› Kerim neden Hz. Peygamber’in insanî yönüne vurgu yap-
maktad›r?



Kur’an-› Kerim, Hz. Peygamber’in, normal insan özelliklerine sahip bir kifli oldu¤u-
nu ve insan olma bak›m›ndan di¤erlerinden ayr› tutulmad›¤›n› belirtir. Bu durumu,
özellikle her yarat›lm›fl varl›¤›n ortak özelli¤i olan "ölümlülük" ile ifade etmektedir:

Hz. Peygamber’in bir insan olmas›, müflriklerin onun peygamber oldu¤una inan-
mamalar›na ve onun da kendileri gibi bir insan olmas›n› sürekli elefltirmelerine ne-
den olmufltu. Yüce kitab›m›z Kur’an-› Kerim bu konuyu flöyle dile getirir:
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"Senden önce hiçbir kimseye ebedi hayat vermedik sen öleceksin
de, onlar bâki mi kalacaklar? Her nefis ölümü tadacakt›r..."
(Enbiya 21/34-35).

"Mutlaka sen de öleceksin, onlar da ölecekler" (Zumer, 39/30) .

"‹nsanlara do¤ruluk rehberi geldi¤i zaman, inanmalar›na engel
olan, sadece: "Allah peygamber olarak bir insan m› gönderdi?"
demifl olmalar›d›r. De ki: "Yeryüzünde yerleflip dolaflanlar melek
olsalard›, biz de onlara gökten peygamber olarak bir melek
gönderirdik" (‹sra, 17/95).

"…fiöyle dediler: "Bu ne biçim peygamber ki yemek yer, sokak-
larda gezer? Ona, beraberinde bulunup uyaran bir melek
indirilseydi ya! Yahut, kendisine bir hazine verilseydi, veya
beslenece¤i bir bahçe olsayd› ya!" Bu zalimler inananlara: "Siz
sadece büyülenmifl bir adama uyuyorsunuz" dediler. "Ey
Muhammed! Sana nas›l misaller getirdiklerine bir bak! Onlar
sapm›fllard›r, yol bulamazlar. Dilerse sana, bunlardan daha iyi
olan, içlerinden ›rmaklar akan cennetler verebilen ve köflkler
kurabilen Allah yücelerin yücesidir" (Furkan, 25/7-10).



Peygamberlik Yönü
Peygamber Efendimiz, yirmi üç se-

nelik peygamberlik döneminde ‹s-
lâm’› anlatm›fl, ayn› zamanda
anlatt›klar›n› uygulayarak bizzat
insanlara örneklik etmifltir. Bu
görevi yerine getirirken zor ve
a¤›r flartlara dayanmay› bilmifl,

büyük bir kararl›l›k ve sab›rla ha-
reket etmifltir. Onun peygamberlik

görevinin s›n›rlar›, Kur’an-› Kerim’de
çok net bir biçimde çizilmifltir:

Yukar›daki ayetlerden de anlafl›laca¤› üzere, Hz. Peygamber’in vazifesi "teb-
li¤"dir. O, Allah’tan ald›¤› vahyi insanlara bildirmekle görevlendirilmifltir.
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“Ey Resul! Rabbinden sana indirileni tebli¤ et.
E¤er bunu yapmazsan O’nun elçili¤ini yapmam›fl olursun. Allah
seni insanlardan koruyacakt›r…" (Maide, 5/67).
"…Peygambere düflen yaln›z aç›k bir tebli¤dir" (Ankebut, 29/18).

"Sen, ancak bir uyar›c›s›n. fiüphesiz biz, seni müjdeleyici ve
uyar›c› olarak hak ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki,
aralar›nda bir uyar›c› gelip geçmifl olmas›n" (Fat›r, 35/23-24).

S›ra Sizde

Peygamberimizin insan olmas›n›n, vahyin insanlar taraf›ndan anlafl›l-
mas› ve yaflanmas›nda ne gibi etkileri olmufltur?



Hz. Peygamber bir ihtar edici ve uyar›c›d›r. 

Yukar›daki ayette belirtildi¤i gibi Hz. Peygamber, rehberdir, yol göstericidir.
Âyetlere genel olarak bak›ld›¤›nda, sevgili Peygamberimizin peygamberlik göre-
vinin belirleyici özelli¤inin, insanlara rehberlik etmek ve bunu yaparken de onlara
en güzel örnek olmak oldu¤unu görmekteyiz. 
Kur’an-› Kerim’de, Allah Teâla’n›n, seçilmifl bir insan olarak görevlendirdi¤i Hz.
Peygamber’e, bu görevi yerine getirirken dikkat etmesi gereken hususlar da hat›r-
lat›lm›flt›r. Mesela, insanlar aras›nda hiçbir ay›r›m yapmamas› ve insanlar› incitme-
mesi gerekti¤i ile ilgili flöyle buyurulmufltur:

Her insan›n sorumlulu¤u kendine aittir. Peygamber olmak, insanlar›n sorumlulukla-
r›na ortak olmak anlam›na gelmez. Herkes iflitti¤i ve gördü¤ü fleylerden kendisi so-
rumludur. Kur’an-› Kerim’de bu durum da hat›rlat›larak Hz. Peygamber’in ilettikleri-
ne kulak t›kayan insanlar için, ancak bir insan duyarl›l›¤›yla üzülebilece¤i fakat
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"Rablerinin r›zas›n› isteyerek sabah akflam O’na dua edenleri ya-

n›ndan kovma. Onlar›n hesab›ndan sana bir fley yok, senin he-

sab›ndan da onlara bir fley yok ki onlar› kovas›n. E¤er kovarsan

zalimlerden olursun" (En’am, 6/52).

"Senden önce de, kendilerine vahyetti¤imiz kiflilerden baflkas›n›

peygamber olarak göndermedik. E¤er bilmiyorsan›z bilenlere so-

run. Apaç›k mucizelerle ve kitaplarla (gönderildiler). ‹nsanlara

kendilerine indirileni aç›klaman için ve düflünüp anlas›nlar diye

sana da bu Kur’an’› indirdik" (Nahl, 16/43-44).



onun ötesinde bu hissettiklerinin onlar kendi durumlar›n› de¤ifltirmedikçe kendileri-
ne bir fayda vermeyece¤i de belirtilmifltir. 
Afla¤›daki ayet bu durumu aç›klamaktad›r:

Bir baflka ayette, ‹slâm’a davet edilen müflriklerin inkâr ve isyanlar›n›n Allah’›n
ayetlerine yönelik oldu¤u vurgulanmakta ve bu durumdan Peygamber’in incinme-
mesi ö¤ütlenmektedir.
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"… Kendini (sana) muhtaç görmeyene gelince, sen ona yöneli-
yorsun. Oysaki onun temizlenip ar›nmas›ndan sen sorumlu de¤il-
sin" (Abese, 80/5-7).

"Ey Muhammed! Biz çok iyi biliyoruz ki söyledikleri elbette seni
incitiyor. Onlar gerçekte seni yalanlam›yorlar; fakat o zalimler Al-
lah’›n ayetlerini inad›na inkâr ediyorlar. And olsun ki senden ön-
ce de birçok peygamber yalanlanm›flt› da onlar yalanlanmalar›-
na ve eziyet edilmelerine karfl› sabretmifller ve nihayet kendileri-
ne yard›m›m›z yetiflmiflti. Allah’›n kelimelerini de¤ifltirebilecek bir
güç de yoktur. And olsun, peygamberler ile ilgili haberlerin bir
k›sm› sana gelmifl bulunuyor. E¤er onlar›n yüz çevirmeleri sana
a¤›r geldiyse; bir delik aç›p yerin dibine inerek, yahut bir merdi-
ven bulup gö¤e ç›karak onlara bir mucize getirmeye gücün
yetiyorsa durma yap! E¤er Allah dileseydi elbette onlar› hidayet
üzere toplard›. O halde sak›n cahillerden olma" (En’am, 6/33-35).

Önce Düflünelim

‹nsanlar›n Hz. Peygamber’in bildirdiklerine inanmas›, Hz. Peygam-
ber’e neler hissettirmifl olabilir?



‹nsanlar› çok seven ve onlara karfl› çok merhametli ve sab›rl› olan yüce Peygam-
berimizin, bu sevgisinin de onlar›n gerçe¤i görüp kabullenmelerine yetmeyece¤i,
bireylerin kendi hür iradeleriyle inançlar›ndan ve yapt›klar›ndan sorumlu olduklar›
ise flu ayetlerle hat›rlat›lm›flt›r:
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"fiüphesiz sen sevdi¤in kimseyi do¤ru yola iletemezsin. Fakat Al-
lah diledi¤i kimseyi do¤ru yola erifltirir. O do¤ru yola gelecekle-
ri daha iyi bilir" (Kasas, 28/56).

"(Do¤rusu) size Rabbiniz taraf›ndan basiretler (idrak kabiliyeti) ve-
rilmifltir. Art›k kim hakk› görürse faydas› kendisine, kim de kör
olursa zarar› kendinedir. Ben üzerinize bekçi de¤ilim" (En’am,

6/104).

"Kim iyi bir ifl yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa
kendi aleyhinedir. Rabbin kullara (zerre kadar) zulmedici de¤il-
dir" (Fussilet, 41/46).

"Hiçbir günahkâr baflka bir günahkâr›n yükünü yüklenmez. Gü-
nah yükü a¤›r olan kimse, günah›n› yüklenmeye (bir baflkas›n›)
ça¤›r›rsa, ondan hiçbir fley yüklenilmez, ça¤›rd›¤› kimse yak›n›
da olsa. (Ey Muhammed) Sen ancak, görmedikleri halde Rable-
rinden için için korkanlar› ve namaz k›lanlar› uyar›rs›n. Kim ar›n›r-
sa ancak kendisi için ar›nm›fl olur. Dönüfl ancak Allah’ad›r"
(Fat›r,35/18).

Önce Düflünelim

Kur’an-› Kerim’de Hz. Peygamber’in hem insanî yönüne hem
peygamberlik yönüne vurgu yap›lmas›n›n anlam› nedir?



2. ‹slâm’› Anlamada Hz. Peygamber’in Örnekli¤i
Daha önce de belirtildi¤i gibi, Hz. Peygamber’in peygamberli¤inin ay›rt edici
özelliklerinden birisi de yaflant›s›yla insanlara örnek olmas›d›r. Allah Teâla, Hz.
Peygamber’in yaflant›s›n› bir bütün olarak insanlara sunmufl ve onu kendilerine ör-
nek olarak göstermifltir. Kur’an-› Kerim’de bu husus çeflitli vesilelerle aç›klanm›fl ve
Peygamber’e (a.s.) uyman›n, onu örnek alman›n önemi ortaya konulmufltur:

Ayr›ca Hz. Peygamber’e uymak, onu sevmek ve örnek almak, Allah’a itaatin hem
ön flart› hem de alameti say›m›flt›r:

‹badetlerin Yap›lmas›nda Örnekli¤i

‹badet, genifl anlam›yla Allah’›n insanlara vermifl oldu¤u sonsuz nimetlere karfl› in-
san›n O’na boyun e¤mesi, O’nun otoritesini tan›mas› ve bütün ö¤ütlerini yerine ge-
tirmesi olarak aç›klanabilir. Yani ibadet, Allah’a yönelik, Allah r›zas›n› kazanmak
için gerçeklefltirilen eylemlerdir.
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"And olsun Allah’›n Resulünde sizin için; Allah’a ve ahiret günü-
ne kavuflmay› uman, Allah’› çok zikreden kimseler için güzel bir
örnek vard›r" (Ahzab, 33/21).

"De ki: "E¤er Allah’› seviyorsan›z bana uyun ki, Allah da sizi sev-
sin ve günahlar›n›z› ba¤›fllas›n. Çünkü Allah çok ba¤›fllayand›r,
çok merhamet edendir" (Âl-i ‹mran, 3/31).
"Kim peygambere itaat ederse, Allah’a itaat etmifl olur. Kim yüz
çevirirse (bilsin ki) biz seni onlara bekçi göndermedik" (Nisa, 4/80).

Önce Düflünelim:

Hangi tür davran›fllar› ibadet olarak nitelendirebiliriz?



Buna göre, ibadet kapsam›na giren her
fley, yaln›z ve yaln›z Allah’›n r›zas› gö-
zetilerek gerçeklefltirildi¤inde bir de-
¤er tafl›r. Bu ise ancak insan›n bü-
tün hayat›n› tevhid ilkesine göre
düzenlemesiyle olabilir. Yani Al-
lah’›n birli¤ini esas alarak her fle-
yi O’nun hoflnutlu¤unu gözeterek
yapmak gerekir. Bunu en derin-
den hisseden kimse, insanlar ve
di¤er varl›klar ile iliflkilerinde Al-
lah’›n hoflnutlu¤unu elde etmeye çal›-
fl›r.
Afla¤›daki ayetlerde, ibadetlerin yap›lmas›y-
la ilgili olarak bu ölçüye -Allah’›n r›zas›n› kazan-
mak- iflaret edilmifltir. 
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"(Ey Muhammed!) fiüphesiz biz bu Kitab› sana hak olarak indir-
dik. Öyleyse sen de dini Allah’a has k›larak O’na kulluk et. ‹yi
bilin ki halis din yaln›z Allah’›nd›r. O’nu b›rak›p da baflka dost-
lar edinenler, "Biz onlara sadece bizi Allah’a daha çok yaklafl-
t›rs›nlar diye ibadet ediyoruz" diyorlar. Do¤rusu Allah, ayr›l›¤a
düfltükleri fleylerde aralar›nda hükmü verecektir. fiüphesiz Allah
yalanc› ve nankör olanlar› do¤ru yola iletmez" (Zümer, 39/2-3).

"De ki: “fiüphesiz bana, dini Allah’a has k›larak O’na ibadet
etmem emredildi. Bana, Müslümanlar›n ilki olmam da emredildi."
De ki: “E¤er ben Rabbime isyan edersem, flüphesiz büyük bir
günün azab›ndan korkar›m.” De ki: "Ben dinimi Allah’a has
k›larak sadece O’na ibadet ediyorum" (Zümer, 39/11-14). 



‹badet kavram›, öncelikle düzenli olarak yap›lan namaz, oruç, zekât, hac gibi

ibadetlerle özdefllefltirilmifltir ve ibadet denilince öncelikle bunlar hat›ra gelir. Unut-

mamak laz›m ki yüce dinimiz Allah’›n r›zas› gözetilerek yap›lan her güzel davra-

n›fl› da ibadet kabul etmektedir. Düzenli olarak yap›lmas› istenen ibadetler Allah

ile insan aras›ndaki manevî ba¤› sa¤lamlaflt›r›r; insan› daima bilinçli olmaya ve

hayat›n anlam›n› hat›r›nda tutmaya yönlendirir. Bu ibadetleri gerçeklefltirmede de

Kur’an-› Kerim Hz. Peygamber’in örnekli¤ini ve rehberli¤ini vurgular.

‹nsan Davran›fllar›nda Örnekli¤i

Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.), insanlarla iliflkilerinde son derece dikkatli
davran›rd›. Birlikte yaflad›¤› insanlara karfl› anlay›fll›, nazik ve ince idi. Etraf›nda-
ki insanlar, nezaket kurallar›na uygun davranmay› ihmal ettiklerinde bile onlar›n
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"Ailene namaz› emret ve kendin de ona devam et. Senden r›z›k
istemiyoruz. Sana da biz r›z›k veriyoruz. Güzel sonuç, Allah’a
karfl› gelmekten sak›nman›nd›r" (Tâ hâ, 20/132).
"(Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunan› oku, namaz› da
dosdo¤ru k›l. Çünkü namaz, insan› hayâs›zl›ktan ve kötülükten
al›kor. Allah’› anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir.
Allah yapt›klar›n›z› biliyor" (Ankebut, 29/45).

Biliyor musunuz?

Kur’an-› Kerim’de ibadetlerin yerine getirilmesindeki yol, yöntem ve
ölçü konusunda Peygamberimizin (a.s.) örnekli¤ine dikkat çekilmifl ve
Peygamber Efendimize bu hususlar hat›rlat›larak insanlara bu konuda
rehberlik yapmas› ö¤ütlenmifltir.



bu davran›fllar›n› uygun bir biçimde düzeltmenin yollar›n› arard›. ‹nsanlar›n kusur-
lar›n› yüzlerine vurmazd›. Elefltirece¤i insanlar›n k›r›lmamalar› için do¤rudan de¤il
dolayl› anlat›mlarla elefltiride bulunurdu. 

‹nsanlar›, içinde bulunduklar› sosyal, ekonomik vs. düzeylerine göre de¤il, Allah’›n
eflit yaratt›¤› kullar› olarak görür ve de¤erlendirirdi. Bu konuda ay›r›m yapmas›n›
bekleyen Kureyfl’in ileri gelenlerinin bu istekleri ve kendisinden beklenen davran›fl
tarz› afla¤›daki ayette aç›klanm›flt›r:

Hz. Peygamber, insanlar aras› iliflkilerde sergiledi¤i tav›r ve davran›fllar›nda,
Kur’an-› Kerim’de de belirlenen ilkeler çerçevesinde hareket etmifltir. 

Hûd suresinde "…emrolundu¤un gibi dosdo¤ru ol"

(Hûd, 11/112) buyurularak uyar›lan Hz. Pey-

gamber için do¤ruluk, peygamber olma-

dan önceki yaflant›s›nda da vazgeçil-

mez bir ilkeydi. "Do¤ru olunuz,

do¤rulu¤a yöneltiniz" (‹bn Hanbel,

IV, 231) sözüyle, insanlar›n sade-

ce kendilerinin do¤ru olmalar›n›n

yeterli olmad›¤›n›, birbirlerine

destek olmakla yükümlü olduklar›-

n› ifade etmifltir. “Do¤rulu¤a yap›-

fl›n (ondan ayr›lmay›n) zira do¤ru-

luk, iyili¤e götürür, kifli do¤ru söyleye
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"Rablerinin r›zas›n› isteyerek sabah akflam O’na dua edenleri
yan›ndan kovma! Onlar›n hesab›ndan sana bir fley yok, senin
hesab›ndan da onlara bir fley yok ki onlar› kovas›n. E¤er
kovarsan zalimlerden olursun" (En’am, 6/52).



söyleye Allah kat›nda s›dd›k (do¤ru sözlü) diye yaz›l›r. Do¤ruluk ve iyilik (sahiple-

ri) ise cennettedir. (Yalandan kaç›n›n) Yalan, kötülü¤e götürür; kötülük de Cehen-

neme götürür..." (Buhari, Edeb, 69; Müslim, Birr, 103) buyurarak, iyi ve kötü davran›fl-

lar›n kaynaklar›yla ilgili ip uçlar› vermifl, insanlar› bu konuda uyarm›flt›r. Kendisi de

hayat› boyunca do¤ruluktan ayr›lmam›fl ve bu anlamda insanlara örnek olmufltur.

Kur’an-› Kerim’in iflaret etti¤i ve Peygamberimizin gerek söz gerek davran›fllar›yla

insanlara örnek oldu¤u bir di¤er husus, yumuflak huyluluktur: "Hiddetlendirilip de

(k›zmayan) yumuflakl›k gösterip sabreden kimse, Allah’›n sevgisine mazhar olur"

(Ali Nasif, et-Tâc, V,177) sözleriyle insanlar› yumuflak huylulu¤a teflvik etmifltir. 

Sevgili Peygamberimiz (a.s.) "Allah r›fk sahibidir ve her iflte r›fk ve yumuflakl›¤› se-

ver" (Müslim, Birr, 77) buyurmufltur. Ayr›ca, "Kuvvetli kimse demek, güreflte baflkalar›-

n› yenen de¤il, ancak hiddet an›nda kendine hâkim oland›r" (Buharî, Edeb, 76; Müs-

lim, Birr, 107) sözleriyle de, yumuflak huylu olman›n zorlu¤unu; ama buna de¤er ol-

du¤unu ve insanlar›n bunu elde etmek için nefisleriyle mücadele etmek zorunda

olduklar›n› ifade etmifltir. Hatta, hiddet ile bafl etme konusunda da insanlara yol

göstermifl "Biriniz hiddetlendi¤inde ayakta ise hemen otursun, hiddeti giderse iyi,

flayet gitmezse o zaman da yaslans›n" (Ebu Davud, Edeb, 4) buyurmufltur.

Tevazu, Peygamberimizin davran›fllar›n›n bir di¤er temel tafl›d›r. Ona göre: "Kal-

binde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremeyecektir. Bir adam dedi ki:

“Ya Rasûlallah, insan elbisesinin güzel ve ayakkab›s›n›n güzel olmas›n› ister.” (Ra-

sul-i Ekrem) buyurdu ki: “Allahu Teâla güzeldir ve güzelli¤i sever. Kibir ise hakk›

inkâr etmek ve insanlar› küçük görmektir” (Müslim, ‹man, 147). Yani Allah’›n bir lütuf

olarak verdi¤i nimetleri, insanlar birbirlerine karfl› bir büyüklenme arac› olarak de-

¤il, Allah’›n hofluna gidecek biçimde tevazu ile tafl›mal›d›r. Kendisi de insanlara

karfl› büyük küçük, kad›n erkek, zengin fakir ay›r›m› yapmadan son derece müte-

vaz› bir biçimde davranan Hz. Peygamber, "Allahu Teâla bana, tevazu etmenizi

bildirdi! Sak›n kimse kimseye övünmesin, kimse kimseye zulmetmesin" (Müslim, Cen-

net, 64) ö¤üdüyle, övünmenin ve böbürlenmenin yanl›fll›¤›n› aç›klam›flt›r. 
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"Merhamet etmeyene merhamet olunmaz" (Buhari, Edeb, 18) sözleriyle merhamet il-
kesine vurgu yapm›fl, insanlar aras› iliflkilerde anlay›fll› muamelede bulunmam›z
gerekti¤ini hat›rlatm›flt›r. 

Adaletli olmak, adil olmak da Kur’an-› Kerim’in belirtti¤i bir baflka güzel
davran›flt›r: 

Peygamberimiz de hayat›nda sergiledi¤i davran›fllarla bu konuda inananlara ör-
nek olmufltur. 

Sevgili Peygamberimiz, "Size bir selam verildi¤i zaman, ondan daha güzeliyle ve-
ya ayn› selamla karfl›l›k verin. fiüphesiz Allah her fleyin hesab›n› gere¤i gibi ya-
pand›r" (Nisa, 4/86) ayetinin getirdi¤i ölçüyle hareket ederek kendisinden büyük
veya küçük herkese selam vermeyi ve hoflça mukabele etmeyi, toplumsal münase-
betlerin temelinde var olan görgülü olmak ilkesiyle uygulam›fl ve bu konuda da ör-
nek olmufltur.

Her konuda ölçülülük esast›r. Hz. Peygamber, "Eli s›k› olma, büsbütün eli aç›k da
olma. Sonra k›nan›r ve çaresiz kal›rs›n" (‹sra,17/29) âyetinin gere¤ini, davran›flla-
r›nda ortaya koyarak örneklik etmifltir.

Ayet ve hadisler çerçevesinde ortaya konulmaya çal›fl›lan ahlâkl› davran›fl ilkeleri
flüphesiz bunlarla s›n›rl› de¤ildir. Bunlardan bir k›sm› da, "Hz. Muhammed’in Ör-
nek Ahlâk›" konusunda ele al›nm›flt›r. 
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Araflt›ral›m - Ö¤renelim

Hz. Peygamber’in insanî iliflkilerinde nelere dikkat etti¤ini hadisler-
den hareketle bulal›m.

"Ey iman edenler! Allah için hakk› titizlikle ayakta tutan, adalet ile
flahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsiz-
li¤e itmesin. Adil olun. Bu, Allah’a karfl› gelmekten sak›nmaya
daha yak›nd›r. Allah’a karfl› gelmekten sak›n›n. fiüphesiz Allah
yapt›klar›n›zdan hakk›yla haberdard›r" (Maide, 5/8).



Peygamberimizi Nas›l Örnek Almal›y›z 
(Taklit Etme mi? Örnek Alma m›?)

‹nsan›n ö¤renmesinde en önemli ö¤elerden birisi örnektir. ‹nsanlar›n bir davran›fl›
ö¤renebilmeleri için, o davran›fl›n baflkalar› taraf›ndan nas›l yap›ld›¤›n› görmele-
ri, kal›c› ö¤renmelerin gerçekleflmesi bak›m›ndan gereklidir. 

Peygamber Efendimiz de, hem kendi döneminde, hem de kendisinden sonraki dö-
nemlerde, kendisine inanan insanlar için kiflili¤i ve davran›fllar› ile örnek olmufltur.
Hz. Peygamber’i örnek almak denildi¤inde anlafl›lmas› gereken, onun, insanlarda
de¤ifltirmeye ve gelifltirmeye çal›flt›¤› davran›fl biçimlerini modellemek olmal›d›r.
Onun sünnetini kendi hayat›m›zda ortaya koymak, onu modellemek demektir.
Onun sünnetine uymak, yaflad›¤› dönemin kendine has özelliklerini aynen koruya-
rak günümüze tafl›mak de¤ildir. Modelleme yap›l›rken, o dönemdeki flartlar›n or-
taya ç›kard›¤› biçimlerden ziyade, davran›fllar›n alt›nda yatan sebep ve hedefler
göz önünde bulundurulmal›d›r. Hz. Peygamber’in do¤rulu¤u, adaleti, sevgisi, say-
g›s›, bar›flç›ll›¤›, hoflgörüsü, yumuflak huylulu¤u, çal›flkanl›¤›, temizli¤i vs. örnek
al›nmal›d›r. 

Dünyan›n her yerinde ve her zaman do¤ruluk, adalet, bar›fl vs. üst de¤erlerdir.
Peygamberimizin örnek al›nmas›nda bu durumu göz ard› etmemek gerekir. Yani
söyledi¤i sözlerin, gerçeklefltirdi¤i davran›fllar›n, do¤ru anlafl›l›p do¤ru uygulana-
bilmesi için, o sözlerin veya davran›fllar›n söylenme veya uygulanma sebeplerini
ve flartlar›n› göz önünde bulundurmak gerekir. Mesela, kendisinin sürekli yapt›¤›
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Önce Düflünelim

Taklit etmek ile örnek almak aras›ndaki fark nedir?

Biliyor musunuz?

‹stenen davran›fl›n oluflturulmas› ve güçlendirilmesi, istenmeyen davra-
n›fl›n ise söndürülmesi aç›s›ndan örne¤in büyük önemi vard›r.



ve insanlar› teflvik etti¤i hatta zorlanma-
yacaklar›n› düflünse her namazla bir-
likte yap›lmas›n› ö¤ütleyece¤ini ifa-
de etti¤i (Buhari, Cuma, 8; Müslim, Ta-

haret, 42) bir davran›fl olan difl te-
mizli¤ine dikkat etmek bir örnek
olarak verilebilir. Onun bu ba¤-
lamda oluflturmaya çal›flt›¤› hu-
sus genel bir temizlik al›flkanl›¤›-
n›n bir parças›d›r. Zira ona göre
temizlik imandand›r. Peki bu al›flkan-
l›¤› edinmenin yol ve yöntemleri ya da
araç ve gereçleriyle ilgili ba¤lay›c› bir bil-
gi vermifl midir? Hay›r! O hâlde, bu al›flkanl›¤›
edinirken kullan›lan araç ve gereçler tamamen toplumun kültürel ve ekonomik ya-
p›s›na ba¤l› olmal›d›r. O dönemde bu iflin yap›ld›¤› en uygun araç "misvak" a¤a-
c›n›n dallar› iken, günümüzde misva¤a ek olarak, farkl› biçimlerde tasarlanabilen
ve difl hekimlerinin tavsiyelerine göre de kullan›labilen difl f›rçalar›, macunlar› vs.
bulunmaktad›r. O hâlde Hz. Peygamber’in, misvak kullanmas›n› de¤il, difl temiz-
li¤ine önem vermesini örnek almak gerekir. 

Ayr›ca, gerek ibadetlerde, gerek hayat›n di¤er alanlar›nda onun kolaylaflt›r›c›l›¤›
yerlefltirmeye çal›flt›¤›n› da unutmamak gerekir. Allah’›n kullar›na zorluk de¤il, ko-
layl›k istedi¤ini (Mâide, 5/6; Hac, 22/78; Ahzab, 33/38) ifade eden bir Peygamber
olarak, karfl›lafl›lan iki iflten kolay olan›n› tercih etmeyi ö¤ütlemifltir. Bununla ilgili
flöyle bir rivayet vard›r: Mekke’nin fethinde Peygamberimizin yan›na bir adam ge-
lerek "Ben Allah’›n sana Mekke’nin fethini nasip ederse Beytü’l-Makdis’te namaz
k›lmay› adad›m" der. Peygamberimiz “burada k›lman daha faziletlidir” karfl›l›¤›n›
verir. Hz. Peygamber’in han›m› Meymune de "Ya Resulallah! fiayet Allah sana
Mekke’nin fethini nasip ederse Beytü’l-Makdis’te namaz k›lmay› adad›m" der. Pey-
gamberimiz ona da "senin buna gücün yetmez" der. Bunun üzerine Meymune
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"önümde ve ard›mda muhaf›zlarla giderim" deyince "Sen buna güç yetiremezsin.
Beytü’l-Makdis’in kandillerinde yak›lacak ya¤ gönder. Oraya gitmifl gibi olursun"
der. Bunun üzerine Meymune’nin her y›l Kudüs’e kandillerde yak›lmas› için ya¤
paras› gönderdi¤i rivayet olunur (Vak›di, II, 866). Peygamberimiz, "Nerede kolayl›k
varsa orada güzellik vard›r. Kolayl›¤›n bulunmad›¤› her fley çirkindir" (Müslim,

Birr,77) sözüyle de kolayl›k ilkesine vurgu yapm›flt›r. 

3. Hz. Peygamber’in Örnek Ahlâk›

Bu konu çerçevesinde Hz. Peygamber’in hayat›ndan baz› örnekler ele al›narak
Onun ahlâk›yla ilgili bilgiler verilmifl ve günümüzde bu örneklerin bizim hayat›m›-
za nas›l yans›mas› gerekti¤ine iliflkin yorumlar yap›lm›flt›r. 

Güvenilir Olmas›

Hz. Peygamber her fleyden önce "Emin" vasf›n› tafl›yan bir kifliydi. Kendisine gü-
venilen ve kendisinin de kendisinden emin oldu¤u insan idi (‹bn Sa’d, I, 156).

O, "...en yak›n akraban› uyar" (fiuara, 26/214) ayeti gelince Safa tepesine ç›karak "Ey
Kureyfl toplulu¤u! fiayet ben size, flu tepenin arkas›nda flehri istila etmek isteyen bir
düflman ordusu gelip karargâh kurmufl desem bana inan›r m›s›n›z?" diye sorunca, ora-
da bulunanlar, "Evet, senin yalan söyledi¤ini görmedik" karfl›l›¤›n› verdiler (‹bn Sa’d, I,

200). 
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S›ra Sizde

Hz. Peygamber’in hangi davran›fllar›n› örnek ald›¤›n›z› de¤erlendiriniz?

Önce Düflünelim:

Kime niçin güvenirsiniz? Hz. Peygambere niçin güvenilir s›fat› veril-
mifl olabilir?



Ticarette iyi kâr etmek isteyen kimseler de ona müracaat ederlerdi. Çünkü o dü-
rüst oldu¤u için, kervan›n gelirlerinden hiçbir fley kaç›rmaz, elde edilen geliri en
do¤ru bir biçimde kervan sahibine bildirirdi (Sar›çam, 2003, 78).
‹slâm’›n yay›lmas› ve egemen olmas›nda, Peygamberimizin güvenilir oluflunun pay›
büyüktür. Kendisine güven duyulmayan bir insan›n, etraf›na bu kadar taraftar topla-
mas› mümkün de¤ildir. Hz. Peygamber bu özelli¤iyle insanlara model olmufltur. Top-
lumun her kesiminde ve hayat›n her alan›nda güven duygusunun önemli bir yeri var-
d›r. ‹nsanlar aras› iliflkilerden, devletler aras› iliflkilere kadar, e¤itimden ekonomiye
kadar her alanda insanl›k, güven duygusunun sa¤lam-
l›¤› oran›nda baflar›l› neticelere ulaflabilir. Gü-
ven duygusu, zor elde edilen ve kolayl›kla
kaybedilen bir duygudur. O yüzden,
insanlar›n güvenini kazanmak için
gösterilen çaba de¤erli bir çaba-
d›r. Ancak bunun devaml› olmas›
gerekir. Zira, çeflitli ihmallerle kay-
bedilen güven bir daha kolay ko-
lay kazan›lamaz. Bu konuda
sevgili Peygamberimizi örnek alma-
l› ve her durum ve flartta insanlar›n bi-
ze güvenmesini netice verecek davra-
n›fllarda bulunmal›y›z.
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‹nanan, inanmayan herkesin birleflti¤i nokta, Hz. Peygamber’in do¤-
ru ve güvenilen kifli, yani "emin" olufludur. O, içinde yaflad›¤› toplu-
mun en güvenilen kiflilerinden birisiydi. Bu özelli¤i, herkes taraf›ndan
bilindi¤i için uzak yerlere giden kimseler k›ymetli eflyalar›n› ona tes-
lim ederlerdi. 



Sab›rl› Olmas›

Hz. Peygamber, karfl›laflt›¤› olaylar› anlamland›rmak ve do¤ru kararlar vererek ha-
yat› yaflan›l›r k›lmak konusunda önemli bir davran›fl modeli sergilemifltir: "Sab›r".
Ona göre sab›r, karfl›lafl›lan olaylara verilen ilk tepki ile do¤ru orant›l› olarak ya-
flanan bir davran›fl biçimidir. Rivayet edilen flu olay ve Peygamberimizin "sab›r" ile
ilgili aç›klamas› bu durumu anlamam›z› kolaylaflt›racakt›r:

Hz. Peygamber, bir kabrin bafl›nda a¤lamakta olan bir kad›na "Allah’tan kork ve
sabret" buyurduklar›nda, o kad›n "Git bafl›mdan, benim bafl›ma gelen senin bafl›-
na gelmedi" demifltir. Daha sonra kad›na bu kiflinin Hz. Peygamber oldu¤u hat›r-
lat›ld›¤›nda, kad›n Hz. Peygamber’in yan›na gelerek kendisini tan›mad›¤› için
özür beyan etmifltir. Hz. Peygamber de ona: "Sab›r, ancak musibetin ilk geldi¤i
andad›r" buyurmufltur (Buhari, Cenâiz, 32, 43).

Sab›rs›zca davran›fllar, genellikle üzerinde fazlaca düflünülmeden, ani olarak ger-
çeklefltirilen ve ço¤unlukla duygusall›k içeren davran›fllard›r: Öfkeyi ba¤›r›p ça¤›-
rarak, vurup k›rarak aç›¤a vurmak gibi. Bu davran›fllar sergileyeni de muhatab› da
üzen ve y›pratan davran›fllard›r. Oysa sabrederek ortaya ç›kan davran›fllarda, ge-
nellikle tepkisellik de¤il makul ölçüler söz konusudur: Öfkesini kontrol eden insan,
sonradan piflman olaca¤› bir sözü söylememeye, üzülece¤i bir davran›fl› sergile-
memeye gayret eder. ‹flte sab›r burada devreye girer.

Hiddet ve öfke, insan›n do¤ru düflünme ve karar verme becerisini kullanmas›na en-
gel olur. Bu itibarla insan ilk olarak verdi¤i tepkileri sonradan düflündü¤ünde
üzülerek piflman olur, ama ço¤u kere geri dönüflün mümkün olmad›¤›n›, olsa bile
asla eskisi gibi iyi olmad›¤›n› bilir. Nitekim Hz. Peygamber, k›zg›nl›k an›nda nef-
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Hz. Peygamber’in güvenilir olmas› ile ‹slam’›n yay›lmas› aras›nda
nas›l bir iliflki vard›r? Örnekler veriniz. 



sine hâkim olan kimsenin gerçek anlamda pehlivan oldu¤unu ifade etmifltir. (Buha-

ri, Edeb, 76; Müslim, Birri, 107).

Ayr›ca Peygamberimiz de vazifesiyle ilgili zorluklar›n yan› s›ra, bir insan olarak
çok ac›lar yaflam›flt›r. Hz. Fat›ma hariç bütün çocuklar›n› sa¤l›¤›nda kaybetmifltir.
Bu durumlarda çok üzülen ve gözyafl› döken Hz. Peygamber, o¤lu ‹brahim’in ve-
fat›nda karfl›s›ndaki da¤a dönerek "Ey Da¤! Benim bafl›ma gelen senin bafl›na
gelseydi y›k›l›p giderdin. Fakat biz, Allah’›n emretti¤i gibi ‘biz Allah’›n kullar›y›z
ve O’na dönece¤iz, hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur’ deriz" buyurarak,
bu en büyük ac›ya bile nas›l sabretti¤ini ortaya koymufltur (Belazurî, I, 452).

Yine tebli¤ vazifesini yerine getirirken kendisine yap›lan bütün eza ve cefalara
sabretmifl ve asla lanet okumam›flt›r. Kendisi için çok ac› bir tecrübe olan Taif zi-
yaretinden sonra bile Allah’›n kendisini âlemlere rahmet olarak gönderdi¤i (Enbiya,

21/107) gerçe¤ine uygun davranm›fl ve asla beddua etmemifltir. 

Hz. Peygamber olaylar karfl›s›nda hiçbir zaman y›lmam›fl, sabretmenin zorlu fakat
insan› huzura sevk eden sonuçlar› bulundu¤unu ve ruhu gelifltiren bir e¤itimin ara-
c› oldu¤unu ö¤retmifltir. Bu davran›fl›n oluflmas› ve pekiflmesi için önerdi¤i ilkele-
rin bafl›nda sürekli bir ö¤renme yaflant›s› içerisinde olmak gelir. Zira bilgisizlik in-
san› öfkenin tuza¤›na düflürür, komplekslere sürükler, olaylar›n iç yüzünü anlamak-
tan ziyade olufl biçimleriyle yüzeysel olarak ilgilenmeye ve netice olarak da do¤-
ru kararlar verememeye götürür. Bu yüzden, Peygamberimizi (a.s.) örnek almak
durumundaki bizler, onun yaflant›s›ndaki zorluklar› nas›l büyük bir sab›rla karfl›la-
d›¤›n› ve bunu yaparken hangi ilkeleri dikkate ald›¤›n› ö¤renmek durumunday›z. 
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Hz. Peygamber, sabretmenin bir fley yapmadan bekleme veya diren-
me davran›fl› olmad›¤›n› ancak, flartlar›n iyileflmesi ve durumun düzel-
mesi için samimi bir çabay› gerektiren k›ymetli bir süreç oldu¤unu da
bizzat kendisi yaflayarak göstermifltir.



Zaman› ‹yi Kullanmas›

Zaman› iyi kullanma konusunda da Peygamberimizin Kur’an-› Kerim’deki ilkeleri
hayat›nda nas›l etkin hâle getirdi¤inden söz etmek gerekir. Öncelikle bu konuda
Kur’an-› Kerim’in ne söyledi¤ine bakal›m. Kur’an-› Kerim’de "Zaman", üzerine ye-
min edilmeye de¤ecek k›ymetli fleylerdendir:

Zaman paha biçilmez ve geri dönüflü olmayan çok önemli bir kaynakt›r. Herkesin
günde yirmi dört saati, haftada yedi günü vard›r. Zaman›n tek bir davran›fl› var-
d›r: Durmadan akar. Toplanamaz, depolanamaz, tekrarlanamaz, harcan›r. Bu
yüzden zaman› iyi bir planlamayla yönetmek gerekir. ‹flte tam da bu noktada
Kur’an-› Kerim’de özelde Peygamber’e genelde bütün inananlara bir ö¤üt vard›r:

Bu ö¤üde göre, insanlar›n zamanlar›n› anlaml› ifllerle doldurmalar›, sürekli bir mefl-
galelerinin olmas› ve bir ifli bitirdikten sonra hemen baflka bir ifle geçmeleri önem-
li bir davran›fl olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Peygamberimiz, insan›n zaman›n› her
gün daha iyi planlayarak bir önceki günden daha verimli bir biçimde yaflamas›-
n›n önemini vurgulamaktad›r.
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"fiüphesiz güçlükle beraber bir kolayl›k vard›r. Gerçekten, güçlük-
le beraber bir kolayl›k vard›r. Öyleyse, bir ifli bitirince di¤erine
koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar" (‹nflirah, 94/5-8).

"And olsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir”
(Asr,103/1-2). 

Araflt›ral›m - Ö¤renelim

Hz. Peygamber’in sabretmesiyle ilgili örnekler araflt›r›p, bunlar›n
bize ne hissettirdi¤ini düflünelim. 



‹stiflare Yapmas›
Peygamberimiz Muhammed (a.s.) insanlara de¤er vermifl, "Müslümanlar›n iflleri
aralar›nda dan›flma iledir" (fiura, 42/38) esas›n› hayat›nda uygulam›flt›r. 
O, özellikle, uzmanl›k alan› denilebilecek konularda insanlar›n fikirlerine sayg› gös-
termifl "Bilmiyorsan›z bilenlere sorunuz" (Nahl,16/43) ayetindeki ilkeye göre hareket
etmifltir. Bu noktada sayg› davran›fl›ndan ne anlamak gerekti¤ini de belirtmekte fay-
da vard›r: Sayg› göstermek, sadece sözel veya flekilsel ifadelerle gerçeklefltirilmez.
Ayn› zamanda bir tutumun ifadesidir. Yani insanlar›n görüfllerine sayg› gösterdi¤ini-
zi sözle ifade ediyor ama yine de kendi bildi¤inizi tek kusursuz gerçek olarak gö-
rüyor ve ona göre davran›yorsan›z bu tam anlam›yla bir sayg› davran›fl› olmamak-
tad›r. Sayg›n›n içerisinde, istiflare, iflbirli¤i, dayan›flma gibi unsurlar da vard›r. 
Hz. Peygamber’in sosyal hayat›nda, iflleri yürütürken istiflare ilkesi önemli bir yer
tutuyordu. Bu, hem sosyal hayat›n düzenini sa¤lamak hem de insanlara örnek ol-
mak bak›m›ndan önemli bir davran›flt›r.

Bu durum da istiflarenin ne kadar ufuk aç›c› ve bak›fl aç›s› gelifltirici bir iflleve sa-
hip oldu¤unu göstermesi bak›m›ndan önemlidir.
Ayr›ca istiflare yaparken nas›l bir tav›r ve tutum içerisinde olunmas› gerekti¤iyle il-
gili olarak da Hz. Peygamber’e uymak gerekir. O istiflare yaparken afla¤›daki
ayette belirtildi¤i gibi insanlara karfl› yumuflak ve sevgi doluydu:
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Zaman› iyi kullanmayla ilgili hadislerden hangi ilkeleri ç›kartabiliriz?

Biliyor musunuz?

Bedir Savafl› sonras› esirlere yap›lacak muamele için görüfl al›fl veri-
flinde bulunulmufl ve sonuçta herkesin faydas›na olacak bir yol tutul-
mufl, bilindi¤i gibi, esirler, ya kurtulufl bedeli vererek ya da on çocu-
¤a okuma yazma ö¤reterek kurtulabilmifllerdir. Hendek Savafl›’nda
hendeklerin kaz›lmas› fikri istiflareyle ortaya ç›km›flt›. 



"Allah’›n rahmeti sayesinde sen onlara karfl› yumuflak davrand›n. E¤er kaba, kat›
yürekli olsayd›n, onlar senin etraf›ndan da¤›l›p giderlerdi. Art›k sen onlar› affet.
Onlar için Allah’tan ba¤›fllama dile. ‹fl konusunda onlarla müflavere et. Bir kere de
karar verip azmettin mi, art›k Allah’a tevekkül et. fiüphesiz Allah tevekkül edenleri
sever" (Âl-i ‹mran,3/159). fiüphesiz onun bu davran›fllar› da bizim için örnek al›nma-
s› gereken davran›fllard›r.

Davas›na Ba¤l›l›¤›

Muhammed (a.s.), peygamberlikle görevlendirildi¤i andan itibaren kendisini ta-
mam›yla bu büyük görevine adam›flt›r. Hz. Peygamber’in samimiyeti, görev bilin-
ci, yetkisini belirleyen s›n›rlarla, durulmas› gereken yerde duruflu, onun davas›na
olan büyük inanc›n d›fla vurumlar›d›r.

Hz. Peygamber’de davas›na olan inanç, hiçbir kayda ve flarta yenik düflmeden
hedefe yönelme son derece net idi. O, en fliddetli s›k›nt›lar›n hayat›n› kuflatt›¤› an-
da, müflriklerin amcas›n› kendisine göndermesi ve bu iflten vazgeçsin, ne isterse
verece¤iz demeleri karfl›s›nda: 

"Can›m› eli alt›nda tutan o Allah’a yemin ederim ki, flu ilâhî tebli¤ vazifemi terk
edeyim diye Günefl’i sa¤ elime, Ay’› da sol elime verip bana ba¤›fllasalar, onla-
r›n bu dediklerini yapmam, Rabbim Allah bana yeter..." (‹bn Hiflam, I, 265-266) söz-
leriyle karfl›l›k vermifl ve davas›na ba¤l›l›¤›n› ortaya koymufltur. 

Onu, kendini feda etmeye kadar götüren tutum, davas›na olan inanc›yd›. O, bu
yolda hiç tereddüt yaflamadan bütün riskleri göze al›yordu. Bu hususta büyük bir
baflar› elde etmesi, en baflta kendisinin samimiyetiyle aç›klanabilir. Bizzat kendisi
davet etti¤i dine samimiyetle inand›¤› için di¤er insanlar› uyar›rken ve onlara ö¤-
retirken baflar›l› olmufltur. Di¤er taraftan söyledi¤i fleyleri uyguluyordu. Kendi söy-
ledi¤i fleyleri kendisi uygulamasa ne kadar etkili olabilirdi ki? Bu tutum, insanlar
için önemli bir örnektir: Kifli en önce kendi yapt›¤› ifle kendisi büyük bir inanç ve
samimiyetle ba¤lanmal›d›r. Ayr›ca Peygamberimiz, asla ümitsizli¤e ve karamsarl›-
¤a kap›lmadan daima sab›rl›, inançl› ve kararl› bir biçimde hareket etmifltir. Onu
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örnek alan insanlar da sebatkâr olmal›d›r, güçlükler karfl›s›nda hemen y›lg›nl›¤a
düflmemeli, asla ümitsizli¤e kap›lmamal›d›r. 

‹nsanlar Aras›nda Ay›r›m Yapmamas›

Peygamberimiz Muhammed (a.s.), "Ey Muhammed! Biz seni bütün insanlara an-
cak müjdeci ve uyar›c› olarak göndermiflizdir..." (Sebe, 34/28) ayetinde ve benze-
ri birçok ayette vurguland›¤› gibi bütün insanl›¤a peygamber olarak gönderilmifl-
tir. Onun görevi, Allah’tan ald›¤› vahiyleri insanlara iletmekti. O, ça¤r›s›n› insan-
lara iletmek için çeflitli toplant›lar düzenlemifl, ayr›ca her yerde ve her durumda
tebli¤ini sürdürmüfltür. O, bu ça¤r› görevini yürütürken insanlar aras›nda asla ay›-
r›m yapmam›flt›r. Zengin-fakir, siyah-beyaz, kad›n-erkek, hür-köle, vb. gibi ay›r›m-
lar onun davetini iletmede engelleyici unsurlar olmam›flt›r. 

O, insan› merkeze alm›flt›r. ‹nsanlar› küçük görmeyi asla onaylamam›flt›r. Habeflis-
tanl› bir zenci olan Bilal, Peygamber’in müezzini olmufltur. Kölelikten gelen Zeyd
b. Haris, ‹slâm ordusunun baflkumandanl›¤›na kadar yükselmifltir. 

O, Veda Hutbesinde insanlar aras›nda ay›r›m› reddeden flu anlaml› sözleri söyle-
mifltir. 

"...Ey insanlar! Rabbiniz birdir, baban›z da birdir; hepiniz Âdem’in çocuklar›s›n›z,
Âdem ise topraktand›r. Allah yan›nda en k›ymetli olan›n›z, O’na sayg›l› olup
buyruklar›na karfl› gelmekten sak›nan›n›zd›r…" (Veda Hutbesi, ‹bn Hiflam, II, 601 vd.). Bu
durum bütün insanl›k için bir örnek olmal›d›r. "Ey insanlar, sizi bir tek nefisten ya-
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‹nsan›n, Allah’›n hoflnutlu¤unu kazanma konusundaki azim ve
kararl›l›¤›n›n önemini düflününüz.

Önce Düflünelim:

‹nsanlar aras›nda ay›r›m yapmak insanî iliflkilerimizi nas›l etkiler?



ratan ve eflini de o özden yaratan; ikisinden birçok erkek ve kad›n (meydana ge-
tirip) yayan Rabbinize karfl› gelmekten sak›n›n…" (Nisa, 4/1) mealindeki ayet de
bu duruma iflaret etmektedir. Yarat›l›fl, ayn› özdendir. O hâlde suni ay›r›mlar ile
insanlar aras›nda farkl› muamelelerde bulunmak, insanl›k ad›na hofl karfl›lanama-
yacak bir tutumdur. Küçük yafllardan itibaren bu konuda sa¤l›kl› bir tutum gelifltir-
menin yollar› bulunmal›d›r.

Adaletli Oluflu

Hz. Peygamber, insanlar aras›nda adaletli olmakla yükümlü k›l›nm›flt›r:

Adalet, toplumun huzuru ve mutlulu¤u aç›s›nda çok önemli bir de¤erdir. Sevgili
Peygamberimiz de ifllerinde adaleti esas alm›fl, bu konuda zengin-fakir ay›r›m›na
gitmemifltir. Hz. Muhammed adaleti, insanl›¤›n huzuru aç›s›ndan en temel unsur
olarak görmüfltür.

Afla¤›da aktar›lan flu olay Peygamberimizin adaletli davranmak konusundaki titiz
tavr›n›n örneklerinden biridir: 

Mahzum kabilesine mensup bir kad›n h›rs›zl›k yapar. Yarg›lan›r, suçu kesinleflir.
Verilen cezan›n yerine getirilmemesi için sahabeden baz›lar› giriflimde bulunarak,
Hz. Peygamber’in çok sevdi¤i ve onun isteklerini kolay kolay geri çevirmeyecek-
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Araflt›ral›m - Ö¤renelim

Hz. Peygamber’in insanlar aras›nda ay›r›m yapmamas›n›n anlam›n›
‹slâm’›n özü aç›s›ndan düflününüz.

"Ey Muhammed! Bundan ötürü sen davet et ve emrolundu¤un gi-
bi do¤ru ol; onlar›n heveslerine uyma ve flöyle söyle: "Allah’›n in-
dirdi¤i kitaba inand›m; aran›zda adaletle hükmetmekle emrolun-
dum..." (fiura, 42/15).



lerini bildikleri Üsame b. Zeyd’i arac› ola-
rak seçerler. Üsame, Hz. Peygam-
ber’e giderek durumu arz eder. Hz.
Peygamber’in tepkisi çok sert olur
ve Üsame’ye "Allah’›n emrini yeri-
ne getirmemem konusunda bana
arac› m› oluyorsun?" der ve daha
sonra mescide giderek halka flu
uyar›y› yapar:

"Unutmay›n, sizden öncekiler arala-
r›nda zengin ve güçlü kimseler suç ifl-
lediklerinde onlar› cezaland›rmazlar,
ama buna karfl›l›k fakir ve güçsüz kimseler
suç ifllediklerinde en a¤›r cezalar› verirlerdi. ‹flte
onlar bu yüzden yok oldular" (Buhari, Hudud, 12; Müslim, Hudud, 8-9).

Toplumlar adaletle ayakta durur. Peygamberimiz de tüm ifllerinde adaleti esas al-
m›flt›r. Hak hususunda titiz davranm›fl, kimsenin can›na ve mal›na zarar vermeyi
düflünmemifl ve üzerine kul hakk› geçmesini istememifltir. ‹stemeden incitti¤i kimse-
ler olursa bunun telafi edilmesi yoluna gitmifltir. Bir örnek vermek gerekirse: Hu-
neyn Savafl›’nda kendi devesine binmifl ilerlerken devesiyle yan›nda ilerleyen bir
sahabinin pabucu, biraz fazla yak›nlaflt›¤›nda Peygamber’in bald›r›na sürtünüyor
ve can›n› yak›yormufl. Sonunda Peygamber onu ikaz etmifl, bunu yaparken de sa-
habinin aya¤›na kamç›yla vurmufl. Ertesi gün sahabiyi yan›na davet etmifl. Saha-
bi ne oldu¤unu merak ederken Hz. Peygamber ona: "Sen dün benim aya¤›m› in-
citmifl, can›m› yakm›flt›n. Ben de senin aya¤›na kamç›yla vurmufltum. Seni bunun
karfl›l›¤›n› ödemek için ça¤›rd›m" demifl ve ona seksen koyun vermifl (Taberi, III, 93).

Hz. Peygamber adaletin z›tt› olan zulmü her vesileyle yermifl ve kendisi her zaman
mazlumun yan›nda yer alm›flt›r. "Müslüman Müslüman›n kardeflidir, ona zulmet-
mez…" (‹bn Hanbel, II, 91) sözüyle önemli bir ölçüye iflaret etmifl, kardefllerin birbiri-
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ne haks›zl›k edemeyece¤ini, etmemesi gerekti¤ini ifade etmifltir. "Ey iman edenler!
Allah için hakk› titizlikle ayakta tutan, adalet ile flahitlik eden kimseler olun. Bir top-
luma olan kininiz sizi adaletsizli¤e itmesin. Adil olun…" (Maide, 5/8) ayetindeki
ö¤ütleri tutarak bu anlamda da insanl›¤a örnek olmufl ve zulüm ile âbâd olunama-
yaca¤›n› aksine zulmedenlerin eninde sonunda kendi zulümlerinden etkilenecekle-
rini ortaya koymufltur.

Hoflgörüsü

"Âlemlere rahmet" (Enbiya,21/107) olarak gönderilen sevgili Peygamberimizin ha-
yat›, gerçekten de insanlara merhamet ve hoflgörü içerisinde geçmifltir. O, daha
vahyi iletmesinin bafllang›c›nda sert tepkilerle karfl›lanm›fl, alaya al›nm›fl ancak bü-
tün bunlara ra¤men kin duygusu beslememifl, hatta kendisini öldürmeyi planlayan
kiflileri bile affetmifltir. O, Uhud’da amcas› Hz. Hamza’y› öldürten Hind ile öldü-
ren Vahfli’yi de affetmifl, "E¤er ceza verecekseniz size yap›lan›n misliyle cezalan-
d›r›n. E¤er sabrederseniz, elbette bu, sabredenler için daha hay›rl›d›r" (Nahl,

16/126) ö¤üdünün "sabretme" cihetiyle amel etmifltir. 

O sadece yak›n çevresine de¤il, baflka din mensuplar›na da hoflgörülü davranm›fl-
t›r. Elçiler y›l›nda, yani h. 9. y›lda Necran’dan gelen Hristiyan bir grup, ikindi vak-
ti Medine’de Mescid-i Nebevi’ye girmifllerdi. Hz. Peygamber arkadafllar›yla henüz
ikindi namaz›n› k›lm›flt›. Bu s›rada gelen Hristiyan heyetin de ibadet vakti gelmiflti.
Onlar do¤uya yönelerek ibadete haz›rland›lar. Ancak Peygamber’in arkadafllar›n-
dan bir k›sm› bu mekânda onlar›n ibadet etmesine engel olmak istediler. Ancak Hz.
Peygamber (a.s.) onlar›n ibadetlerini serbestçe yerine getirmelerine müsaade edil-
mesini istemifl, onlar da rahatça ibadetlerini yapm›fllard›r (Sar›çam, 2003, 278).
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S›ra Sizde:

Hz. Peygamberin adaletine iliflkin örnek olaylar› ve sözleri, kendi
davran›fllar›n›z aç›s›ndan de¤erlendiriniz.



Hoflgörüye konu olan davran›fl, ayn› zamanda bir f›rsat e¤itimini de içermektedir.
Bu vesileyle Hz. Peygamber, ö¤retilmesi gerekenleri, uygun yöntemlerle ö¤ret-
mekte ve bu iflin takibini yapmaktad›r. Mescitte tuvalet ihtiyac›n› gideren bedeviyi
cezaland›rmak isteyenlere müdahale ederek oraya bir miktar su dökerek temiz-
lemelerini ö¤rettikten sonra "Siz zorlaflt›r›c› olarak de¤il, kolaylaflt›r›c› olarak gön-
derildiniz" (Buhari, Vüdû, 58; Edeb, 80) demifl ve ona ne yap›lmas› gerekti¤ini
ö¤retmifltir.

Hz. Peygamber, "Hoflgörülü davran ki, sana da hoflgörülü davran›ls›n" (‹bn Hanbel,

I, 248) ö¤üdüyle, karfl›l›kl›l›k esas›na da vurgu yapmaktad›r. Yani hoflgörülü mu-
amele görmek isteyenlerin öncelikle kendilerinde böyle bir davran›fl› gelifltirmeleri-
ni önermektedir. Bu durum hoflgörü istismarc›lar›na da bir ö¤üttür. Hofl görmek her
zaman taraflardan birinin vazifesiymifl gibi alg›land›¤›nda bir müddet sonra iliflki-
lerde hofl olmayan tav›rlar yaflanabilir. O hâlde hofl görmek karfl›l›kl› bir eylemi
ifade etmektedir.

Huzurlu bir toplum oluflturma hedefi olan Hz. Peygamber’in hoflgörünün
yozlaflmadan uygulanmas›na özellikle dikkat etti¤ini söylemek mümkündür. Yani
Hz. Peygamber, hofl görülmesi gereken bir durum ortaya ç›kt›¤›nda, onu o anda
güzel bir biçimde karfl›laman›n yan› s›ra düzeltilmesi gereken yönünü de yine
güzel ve uygun bir biçimde düzeltmifltir. 
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Biliyor musunuz?

Peygamberimizin hayat›nda ve örnek kiflili¤inde hofl görmek, yani
müsamaha göstermek, asla ald›rmamak, görmezden gelmek, bofl
vermek anlamlar›na gelmemektedir. 

S›ra Sizde

Baflka insanlara karfl› hoflgörü davran›fllar›n›zla, Hz. Peygamber’in
hoflgörü davran›fllar› aras›nda benzerlikler var m›d›r? De¤erlendiriniz.



Ünitenin Özeti

Kur’an-› Kerim, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in insan oldu¤una vurgu
yapar. Onu di¤er insanlardan ay›ran en önemli özelli¤inin ise Allah’tan vahiy al-
mas› oldu¤unu belirtir.

Peygamberimiz, insanl›¤a gönderilen son peygamberdir. O, yirmi üç senelik pey-
gamberlik döneminde ‹slâm’› anlatm›fl, ayn› zamanda anlatt›klar›n› uygulayarak
bizzat insanlara örneklik etmifltir. Bu görevi yerine getirirken zor ve a¤›r flartlara
dayanmay› bilmifl, büyük bir kararl›l›k ve sab›rla hareket etmifltir.

Hz. Peygamber, ‹slâm’› anlamada ve anlatmada insanlara örnek olmufltur. Gerek
ibadetlerin yap›lmas›nda, gerek insanlar aras› iliflkilerin düzenlenmesinde bizzat
örnek olmufl, insanlar›n kendisini örnek almalar›n› ö¤ütlemifltir.

Güvenilirli¤iyle, adaletiyle insanlar aras›nda ay›r›m yapmamas›yla örnek olmufltur.
Zaman›n› iyi kullanm›fl ve bu konuda insanlar› uyarm›flt›r. Herkesin görüflüne de-
¤er vermifltir. Yapt›¤› ifllerde Allah’a güvenmeyi ve azimli olmay› ö¤retmifl ve ö¤üt-
lemifltir. 

Üniteyi Gözden Geçirelim
1) Kur’an-› Kerim’de Hz. Peygamber’i bir insan olarak niteleyen ayetleri s›ralay›n›z.

2) Kur’an-› Kerim’de Hz. Peygamber’i bir peygamber olarak niteleyen ayetleri s›-
ralay›n›z.

3) Hz. Peygamber davran›fllar›nda hangi ilkeleri esas alm›flt›r, aç›klay›n›z.

4) Hz. Peygamber’e neden "el-Emin" denmifltir?

5) Hz. Peygamber tebli¤ görevini yerine getirirken hangi durumlar karfl›s›nda sa-
b›rl› davranm›flt›r?

6) Hz. Peygamber’in zaman›n k›ymetini anlatan bir sözünü aç›klay›n›z.

7) Hz. Peygamber’in istiflare etti¤i bir olay› aç›klay›n›z.

8) Hz. Peygamber davas›na ba¤l›l›¤›n› bir örnek ile aç›klay›n›z.

9) Hz. Peygamber insanlar›n eflitli¤ini nas›l aç›klam›flt›r?
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10) Hz. Peygamber’in adaletli davran›fl›na örnek vererek aç›klay›n›z.

11) Hz. Peygamber niçin hoflgörülü olmay› ö¤ütlemifltir? Aç›klay›n›z.

De¤erlendirme Sorular›

1. Afla¤›dakilerden hangisi Hz. Peygamber’in örnek davran›fllar›n›n temelinde ya-

tan ilkelerden de¤ildir?

a) Tevazu b) Kibir c) Adalet d) Görgü

2. Hz. Peygamber’e "el-Emin" denmesinin sebebi nedir?

a) Sab›rl› olmas› b) ‹stiflareye önem vermesi

c) Zaman› iyi kullanmas› d) Güvenilir olmas›

3. "Zaman" üzerine yemin edilen sure hangisidir?

a) ‹sra b) Kevser c) Asr d) ‹hlas

4. Afla¤›dakilerden hangisi zaman› iyi kullanmay› engeller?

a) ‹flleri planl› yapmak b) Tüm enerjiyi eldeki ifle odaklamak

c) Hay›r demesini bilmemek d) ‹flleri zor olandan kolay olana do¤ru yapmak

5. "‹stiflare" ne demektir?

a) Her ifli kendi bafl›na yapmak b) ‹flleri cesurca üstlenmek

c) Azmetmek d) Dan›flmak

6. Hz. Peygamber’in ö¤retisinde "hofl görmek" ne demektir?

a) Bofl vermek b) Görmezden gelmek

c) Gülüp geçmek d) Do¤ru davran›fl›n ö¤renilmesine f›rsat vermek
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ÜN‹TE 5
Hz. PEYGAMBERDEN

DAVRANIfi ÖRNEKLER‹



Ünitede Neler Var?

1. Efl Olarak Hz. Peygamber

2. Baba Olarak Hz. Peygamber

3. Dede Olarak Hz. Peygamber

4. Komflu Olarak Hz. Peygamber

5. Akraba Olarak Hz. Peygamber

6. Arkadafl Olarak Hz. Peygamber

Ünite Hakk›nda

Bu ünitede, Hz. Peygamber’in insanlararas› iliflkilere verdi¤i önem ve özen ele al›n-
m›flt›r. Bu konuda hem kendi hayat›ndan örnekler verilmifl, hem de onu bu flekilde
davranmaya yönlendiren ayetlerden örnekler sunulmufltur.

Ö¤renme Hedefleri

Bu ünite tamamland›ktan sonra ö¤renen,

• Hz. Peygamberin toplum içerisinde nas›l bir insan oldu¤unu farkeder.

• ‹nsanlar aras› iliflkilerde nelere dikkat etti¤ini aç›klar.

• Bizim onu örnek al›rken nelere dikkat etmemiz gerekti¤ini ifade eder.

• Günlük hayattan örneklerle peygamberimizin davran›fllar›n› modelleyip model-
leyemedi¤imizi sorgular.

Üniteyi Çal›fl›rken

Bu üniteyi çal›fl›rken;

1. Ünite bafl›nda verilen hedeflere ulafl›p ulaflmad›¤›n›z› sürekli düflününüz. Ulafla-
mad›¤›n›z› düflündü¤ünüz hedeflerle ilgili konular› tekrar okuyunuz.
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2. Ö¤renmek için kitapla yetinmeyiniz, kitab›n sonunda zengin birer kaynak liste-
si sunulmaktad›r. Bu listeden ulaflabildi¤iniz kaynaklar› inceleyiniz.

3. Bu konular ile ilgili görsel yay›nlar› izleyiniz ve ö¤renme ortam›n›za tafl›y›n›z.

1. Efl Olarak Hz. Peygamber

Hz. Peygamber’e göre aile dinî de¤erlere ba¤l›, sa¤l›kl› bir toplumun temelini
oluflturmaktad›r. Evlili¤i teflvik ederken ayn› zamanda kolaylaflt›rm›fl ve efllerin hak-
s›zl›klara maruz kalmamalar› için koruyucu düzenlemeler getirmifltir. Kendisi de bir
efl olarak han›mlar›na karfl› çok iyi davranm›fl, onlar›n hakk›n› gözetmifl, asla ka-
ba hareketlerde bulunmam›flt›r. Cahiliye devrinde kad›n›n erke¤e nispetle nas›l bir
konumda oldu¤u göz önünde bulundurulursa, Peygamberimizin (a.s.) bizzat uygu-
lad›¤› ve insanlara ö¤ütledi¤i flu esaslar›n k›ymeti daha iyi anlafl›lacakt›r:

Hz. Peygamber ilk evlili¤ini Hz. Hatice ile yapm›flt›r. Hz. Hatice vefat edene ka-
dar da baflka bir kad›n ile evlenmemifltir. Peygamberimiz Hz. Hatice ile çok mut-
lu bir evlilik yaflam›flt›r. Hz. Hatice, ona ilk inanan ve her konuda destekleyen
mümtaz bir flahsiyettir. Hz. Peygamber de onu her zaman hofl tutmufl ve ikramda
bulunmufltur. 

Hz. Peygamber aile yaflant›s›na verdi¤i önemi iman ve ahlâk ilkeleriyle birlefltire-
rek inananlar› yönlendirmifltir:
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"En hay›rl›n›z ailesi için en hay›rl› oland›r. Bana gelince ben
aileme karfl› en hay›rl› olan›m" (‹bn Mâce, Nikah, 50).

Önce Düflünelim

Allah’›n r›zas›na uygun bir yaflant›n›n sergilenmesi, mutlu bir
toplumun oluflmas›nda ve geliflmesinde kad›n›n yeri ve önemi nedir?



Buna göre aile yaflant›s›nda yumuflakl›kla hareket etmek övülmüfltür. 

Efller, sevinçlerin ve üzüntülerin paylafl›ld›¤› en yak›n insanlard›r. Hz. Peygamber
de efl olarak üzüntülerini ve sevinçlerini eflleriyle paylaflm›fl ve onlara bu anlamda
çok de¤er vermifltir. Çeflitli vesilelerle kad›nlar›n erkekler üzerinde, erkeklerin de
kad›nlar üzerinde haklar› oldu¤unu dile getirmifl, " …Onlar (kad›nlar) size örtüdür-
ler, siz de onlara örtüsünüz…" (Bakara, 2/187) ayetinde belirtildi¤i gibi kad›n ve er-
kek efllerin, birbirlerini koruma ve kollama sorumluluklar›n›n oldu¤unu ifade etmifl-
tir. Özellikle kad›nlara karfl› gerçeklefltirilen çirkin ve kaba davran›fllar› k›nam›fl,ha-
n›mlar›n› döven erkeklere: "Kad›nlar›n›z› nas›l dövüyor, sonra da akflam olunca be-
raber oluyorsunuz" (‹bn Hanbel, IV, 17) diye sitemde bulunmufl ve onlar› uyarm›flt›r. 

Peygamber Efendimiz, efllerinin akrabalar›na ve yak›nlar›na da ilgi göstermifl ve
onlar› taltif etmifltir.

Ayr›ca Ramazan ve Kurban Bayram› merasimlerine k›zlar›n› ve han›mlar›n› da gö-
türerek onlar›n e¤lenmelerini sa¤lam›flt›r.

Hz. Peygamber, han›mlar›yla istiflareye de oldukça önem vermifltir. Örne¤in, Hu-
deybiye Bar›fl Antlaflmas›ndan sonra sahabilere kurbanlar›n› kesmelerini ve t›rafl ol-
malar›n› ö¤ütlemifltir. Onlar ise, antlaflman›n flartlar›n› Müslümanlar›n aleyhine bul-
duklar›n› ifade eder bir biçimde gönülsüz davranm›fllar ve Peygamberin sözünü
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Efllerinin ve di¤er aile fertlerinin e¤lenme ve dinlenme ihtiyaçlar›-
n› gidermek için de tedbirler alm›flt›r. Bir bayramda Mescidin av-
lusunda gösteri yapan Habeflli ekibin gösterisini izlemek isteyen
Hz. Aifle’nin bu iste¤ini kabul etmifl ve gösteriyi sonuna kadar
bekleyerek ona efllik etmifltir (Müslim, Salatü’l- Îdeyn,18-19). 

"Müminlerin imanca en mükemmel olan›; ahlakça en güzel olan›
ve aile fertlerine yumuflak davranan›d›r" (‹bn Hanbel, VI, 47).



yerine getirmemifllerdir. Bundan etkile-
nen ve üzülen Hz. Peygamber, efli

Ümmü Seleme’nin yan›na giderek
ona olanlar› anlatm›fl ve o da "Ya
Rasulullah! Sen ç›k›p kurban›n›
kes, bafl›n› t›rafl et. Onlar›n hep-
si sana uyacakt›r." demifltir. Bu-
nun üzerine Hz. Peygamber
onun tavsiyesini yerine getirmifl

ve hakikaten sahabe ona uymufltur
(Vak›dî, II, 613). Görülüyor ki Hz. Pey-

gamber, uydurma bir rivayette denil-
di¤i gibi "han›mlara sorup sonra da tam

tersini yapmak" (Aclûnî, II, 3) fleklinde bir tutum ser-
gilememifl, aksine eflinin sözüne de¤er vermifl ve uygulam›flt›r. Ayr›ca Hz. Peygam-
ber, efllerini di¤er kad›nlar›n kendilerinden dinin gereklerini sa¤l›kl› bir biçimde ö¤-
renebilmeleri için e¤itmifl, onlar›n bu konudaki ilgi ve meraklar›n› teflvik etmifltir. Bi-
lindi¤i gibi Hz. Aifle Hz. Peygamber’den pek çok hadis rivayet etmifl ve e¤itti¤i
kad›nlar içerisinde ö¤renme konusunda en çok merakl› olan ve çekinmeden soru
soran Ensar kad›nlar›n› övmüfltür (Müslim, Hayz, 13).

2. Baba Olarak Hz. Peygamber

Genel olarak çocuklara çok de¤er veren Peygamberimizin, bir baba olarak da
kendi çocuklar›na çok düflkün, flefkat ve merhamet dolu oldu¤unu biliyoruz. Pey-
gamberimizin (a.s.) Hz. Hatice’den iki erkek ve dört k›z çocu¤u dünyaya gelmifl-
tir. ‹lk çocu¤unun ismi Kas›m’d›r. Ayr›ca Abdullah isminde bir o¤lu daha olmufltur.
K›zlar›n›n isimleri ise, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fat›ma’d›r. Hz. Fat›ma
hariç bütün çocuklar›, Hz. Peygamber’den önce kimi küçük yaflta kimi de çok
genç yafllarda vefat etmifllerdir. Hz. Ali ile evli olan Hz. Fat›ma ise, babas›n›n ve-
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fat›n› görmüfl, çok üzülmüfl ve ondan alt› ay kadar sonra da kendisi vefat etmifltir.
Ayr›ca Peygamberimizin, Medine döneminde evlendi¤i Mâriye’den de ‹brahim
ad›nda bir o¤lu olmufl, bir baba olarak ‹brahim’in do¤umuna çok sevinmifl ve
onunla çok ilgilenmifltir. Ancak o da henüz iki yafl›n› doldurmadan vefat etmifltir.
Do¤umuna çok sevindi¤i ‹brahim vefat etti¤inde Hz. Peygamber çok üzülmüfl,
gözlerinden yafl dökülmüfl, bu duruma flafl›rarak "Sen de mi a¤l›yorsun Ya Rasu-
lullah?" diyen bir sahabiye "Göz a¤lar, gönül burkulur. Benim a¤lamam çocu¤u-
ma duydu¤um sevgidendir. Merhamet etmeyene merhamet edilmez." buyurarak
kendisinin flefkatten a¤lad›¤›n›, daha önce kendilerine yasaklam›fl oldu¤u a¤lama
biçiminin ise ba¤›ra ça¤›ra ve ölçüsüzce bir a¤lama oldu¤unu ifade etmifltir
(Buhari, Cenaiz, 44). 

fiüphesiz Hz. Peygamber çocuklar›n› çok sevmifl, onlara çok de¤er vermifltir. K›z›
Fat›ma yan›na geldi¤inde aya¤a kalk›p, yanaklar›ndan öpmüfl ve kendi yerine
onu oturtmufltur. Ayr›ca yolculu¤a ç›karken, en son Hz. Fat›ma ile vedalaflt›¤›, dö-
nünce de ilk olarak ona u¤rad›¤› rivayet edilir (Ebu Davud, Tereccül, 21). Ancak bu
sevgisi hiçbir zaman onlara bir ay›r›m yapma ve kendisini mesul tuttu¤u ümmetin-
den farkl› bir yere koyma tutumunu sergilemesine
yol açmam›flt›r. Mesela bir gün eline bir
miktar para geçmiflti. Çok sevdi¤i k›z›
Hz. Fat›ma gelerek kocas›n›n kuyu-
dan su çekerken çok zorland›¤›n›,
kendisinin de un yapmak üzere
ekin ö¤ütecek gücünün olmad›¤›-
n› ifade ederek bu paradan ken-
dileri için çal›flacak bir köle sat›n
almas›n› talep etti. Bunun üzerine
Hz. Peygamber: "Suffadaki insan-
lar›n midelerini bofl b›rakarak sizin
istedi¤iniz fleyleri yerine getiremem;
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bütün paray› onlar›n istifadesine tahsis edece¤im." buyurarak böyle bir ayr›cal›¤›
kendi can›ndan çok sevdi¤i k›z› için kullanmam›flt›r (‹bn Hanbel, 838; ayr›ca bkz.

Fezailü Ashab›’n-Nebi, 9). 

Bir baba olarak Hz. Peygamber kendi hayat›nda uygulad›¤› ilkeleri ümmetine de
ö¤ütlemifltir: 

Bu sözüyle babalar›n çocuklara karfl› en önemli sorumluluklar›n› hat›rlatm›flt›r. Zira, ço-
cuklar›n anne ve babalar› üzerindeki en önemli haklar›ndan biri de iyi bir terbiyedir.
Peygamberimizin ö¤retim metodunda uygulad›¤› bir husus da bazen ameller ara-
s›nda karfl›laflt›rma yaparak onlar› derecelendirmesi ve böylece insanlar›n seçim-
lerine rehberlik etmektir. "Kiflinin, çocu¤unu güzel terbiye etmesi, bir ölçek (bu¤-
day) sadaka vermesinden daha hay›rl›d›r" (Tirmizi, Birr, 33) sözü, böyle bir derece-
lendirmeyi ifade etmekte ve anne babalar›n en önemli vazifelerinin sahip oldukla-
r› evlad› en güzel biçimde terbiye etmeleri oldu¤unu belirtmektedir. 

3. Dede Olarak Hz. Peygamber
Kendi çocuklar›ndan baz›lar› çok küçük yafllarda vefat eden Hz. Peygamber, son-
ralar›, çocuk sevgisini torunlar› Ümame, Hasan ve Hüseyin ile yaflam›flt›r. Bütün ço-
cuklara karfl› çok derin bir sevgi ve flefkat beslemifl, onlar› sevmekten ve sevindir-
mekten asla çekinmemifl bilakis bu konuda herkese örnek olmufltur. Bir bedevî onun
çocuklar› bu kadar sevmesi ve öpmesi üzerine flaflk›nl›kla "Siz çocuklar› öper misi-
niz? Biz onlar› öpmeyiz de" dedi¤inde, o da "Allah senin kalbinden merhameti ç›-
karm›fl ise ben ne yapabilirim?" (Buharî, Edeb, 18) buyurmufltur. 
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"Hiçbir baba, çocu¤a, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye
vermifl olamaz" (Hakim, IV, 26)

S›ra Sizde

Hz. Peygamber’in çocuklar›na karfl› davran›fllar›na örnekler bulunuz?



Hz. Peygamber, çocuklar›n isteklerini yerine getirmeye özen göstermifl, çocuklarla
e¤lenmifl, torunlar› kuca¤›ndayken Mescide gelmifl, namaz k›larken bile onlarla il-
gilenmifltir. Hatta bu torununun, k›z› Zeynep’in k›z› Ümame oldu¤u rivayet edilir. Bu
flunun için çok önemlidir: Peygamber’in hitap etti¤i toplumda k›z çocuklar›n›n nere-
deyse hiç de¤eri yoktu. Hz. Peygamber tüm yaflant›s›yla örnek oldu¤u konulardan
ve düzeltmeye çal›flt›¤› yanl›fl anlay›fllardan birisi de bu olmufltur. Yani k›z evlat ile
erkek evlat aras›nda hiçbir ay›r›m yap›lmamal›d›r. Hatta kendisi "E¤er ben birisini
üstün tutacak olsayd›m k›zlar› üstün tutard›m" (Hakim, II, 284) buyurarak k›z çocukla-
r›n›n özenle gözetilmeleri gerekti¤i konusuna dikkat çekmifltir. Günümüzde de, Hz.
Peygamber’in torunlar›ndan söz edilirken sadece Hasan ve Hüseyin akla gelmek-
tedir. Ancak Hz. Peygamber Ümame isimli k›z torununu da onlardan ay›rt etmemifl
ve ayn› ilgi ve sevgiyi göstererek topluma bu konuda örnek olmufltur. Torunlar›n›
ba¤r›na basarken bir taraftan da onlar için "Allah’›m, Sen bunlara rahmet et). Ben
de onlara merhamet ediyorum" (Buhari, Edeb, 21) diye dua etmifltir. Hz. Peygamber
torunlar›na karfl› sevgisini aç›kça ifade etmifl, onlar› öpüp okflam›fl, ba¤r›na bas-
m›flt›r. Baz› toplumlarda gelenekler o kadar a¤›r basmaktad›r ki, çocuklar alenen
öpülüp okflanmamakta, sevgi aç›kça dile getirilememektedir. Oysa sevmeyi ve se-
vilmeyi de büyüklerinden ö¤renecek olan çocuklar›n geliflimleri aç›s›ndan bu önem-
li bir eksikliktir. Hz. Peygamber bu davran›fllar›yla çocuklara ilgi ve sevgiyi aç›kca
ifade etme konusunda da bir model olmufl ve ümmetine bu flekilde davranmalar›n›
ö¤ütlemifltir. Ayr›ca Hz. Peygamber çocuklarla büyükler gibi konuflarak ve
flakalaflarak, onlar›n flahsiyetlerini kabullendi¤ini göstermesiyle de ümmetine örnek
olmufltur.

4. Komflu Olarak Hz. Peygamber
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Önce Düflünelim

Hz. Peygamber’in komfluluk iliflkilerine önem vermesinin sebepleri
neler olabilir?



Bir komflu olarak Peygamberimiz (a.s.), flüphesiz nezaket ve görgü kurallar› çerçe-
vesinde hareket etmifltir. Komflular›n iliflkilerinde birbirlerinin hakk›n› gözetmelerini,
birbirlerine yard›mc› olmalar›n›, birbirlerini rahat ettirmelerini tavsiye etmifltir. 
Komfluluk iliflkilerini en yak›ndan bafllatarak gelifltirmenin gereklili¤ini flu sözünden
anl›yoruz: 

Kültürümüzde "kap› komflulu¤u"nun çok önemli oldu¤unu görmekteyiz. S›ras›nda in-
sanlar›n kendi ailelerinden daha yak›n iliflki içerisinde olduklar› kimseler kap› kom-
flular›d›r. Hz. Peygamber bu sözleriyle bunun anlam ve önemini ortaya koymufltur.
Ayr›ca Peygamberimiz, üç kere "Vallahi mümin olamaz! buyurduktan sonra, kimin
mümin olamayaca¤› kendisine soruldu¤unda ‘zulüm ve flerrinden komflusu güven
içerisinde olmayan kimse’" (Buhari, Edeb, 29) sözleriyle meselenin ciddiyetini ve öne-
mini ifade etmifltir. "Mümin olamaz" sözü üzerinde düflünülmesi gerekir. Demek ki
bu mesele iman ile do¤rudan iliflkilidir ve iyi bir mümin olman›n yolu iyi komflu ol-
maktan geçmektedir. Kendini mümin olarak tan›mlayan kimselerin komfluluk iliflkile-
rini yeniden gözden geçirmeleri gerekir. 

Hz. Peygamber, "Müflis" kimsenin tarifini yaparken "k›yamet günü, namaz, oruç
ve zekât gibi ibadetlerle gelen, ama ayn› zamanda birine kötü söylemifl, birine if-
tira etmifl, di¤erinin mal›n› yemifl, bir baflkas›n›n kan›n› dökmüfl, baflka birini döv-
müfl olarak Allah’›n huzuruna gelip, yapt›¤› ibadetlerin sevab› kötülük etti¤i bu in-
sanlara da¤›t›lan, hak sahibi insanlar›n alacaklar› bitmeden de sevaplar› biterse,
onlar›n günahlar› al›n›p üzerine yüklenilen ve böylece baflkalar›n›n günah› sebe-
biyle de Cehennem’e at›lan kimsedir" (Müslim, Birri, 59) buyurmufl ve mesele komflu-
luk oldu¤unda bu hassasiyetini "Allah’a ve ahiret gününe inanan komflusuna ezi-
yet etmesin" (Buhari, Edeb, 31) fleklinde ifade etmifltir. 
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"Hz. Aifle, “Benim iki komflum var, bu ikisinden hangisine hediye
vereyim” diye kendisine sordu¤unda Peygamberimiz: “Sana kap›-
s› en yak›n olana,” diye buyurmufltur" (Buhari, Edeb, 32).



5. Akraba Olarak Hz. Peygamber

Hz. Peygamber, akrabal›k iliflkilerine de çok de¤er vermifltir. Bilindi¤i gibi kendisi
çok küçük yafllarda hem öksüz hem yetim kalm›fl, ancak yak›n akrabalar› –dedesi
ve amcalar›– ona bu durumunu hissettirmemek için kendi çocuklar›ndan ay›rt etme-
mifllerdir. O da bunun fark›nda ve minnettarl›¤›nda bir ömür yaflam›flt›r. Onlara
karfl› her zaman sevgi dolu olmufl ve sayg›da kusur etmemifltir. 

Kur’an-› Kerim’de: "fiüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmay›, yak›nlara yard›m etme-
yi emreder; hayâs›zl›¤›, fenal›k ve azg›nl›¤› da yasaklar. O, düflünüp tutas›n›z di-
ye size ö¤üt veriyor" (Nahl, 16/90) buyrulmaktad›r. Hz. Peygamber’in bu ilkeyi esas
alarak hareket etti¤i ve insanlara örnek oldu¤u görülmektedir. 
Peygamberimizin, kültürümüze "s›la-i rahim" olarak geçen akrabal›k iliflkilerine ver-
di¤i önemi afla¤›daki hadislerden de anlamak mümkündür:

Bir di¤er hadisinde sevgili Peygamberimiz: "Akraba ile iliflkiyi karfl›l›kl› sürdüren
gerçekten iliflkiyi sürdüren demek de¤ildir. As›l iliflkiyi sürdüren, akrabal›k iliflkisi ke-
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"Kim kendisine r›zk›n›n genifllemesini veya ömrünün uzat›lmas›n›
isterse akrabas›yla iliflkisini sürdürsün" (Buhari, Edeb, 12).

Araflt›ral›m - Ö¤renelim

Komfluluk iliflkileriyle ilgili hadislerden daha baflka hangi ilkeler
ç›kartabiliriz?

Biliyor musunuz?

Hz. Peygamber kendisini himaye eden amcas› Ebu Talib’in o¤lu Hz.
Ali’yi de kendisi himaye etmifl, onun e¤itimiyle bizzat ilgilenmifl ve bi-
lindi¤i gibi k›z› Hz. Fat›ma’y› onunla evlendirerek akrabal›k ba¤lar›-
n› kuvvetlendirmifltir.



sildi¤i hâlde bunu sürdüren kimsedir" (Buhari, Edeb, 15) buyurmufltur. Demek ki esas
olan gelmeyene gitmek, vermeyene vermektir. Yani iliflkileri koparmamak, iyilikle-
rin ço¤almas› konusunda elden geleni yapmakt›r. Bizim kültürümüzde bu durum
veciz bir flekilde ifade edilmifltir:

"‹yili¤e karfl› iyilik her kiflinin kâr›,
Kötülü¤e karfl› iyilik er kiflinin kâr›"

Yani ço¤unlukla iyilik karfl›s›nda insanlar iyi mukabelede bulunurlar, ancak kötülük
karfl›s›nda öfkelenirler, kinlenirler ve âdeta kötülü¤ü köklefltirecek karfl› ataklarda
bulunurlar. Esas›nda bu iliflkiyi karfl›l›kl›l›ktan kurtar›p sadece Allah’a karfl› sorumlu-
lu¤umuzu düflünerek iliflkilerimize devam etmeliyiz. Çünkü herkes kendi yapt›¤›n-
dan sorumludur ve ondan hesaba çekilecektir. Peygamberimizin hayat› ve sözleri
bizi bu konuda da yönlendirmifl ve esas olan›n, her durum ve flartta iyili¤e devam
etmek oldu¤unu ortaya koymufltur.
"S›la-i rahmi ne ile (ve nas›l) yapaca¤›n›z› büyüklerinizden ö¤reniniz. Çünkü s›la-i
rahim, akraba aras›nda sevgi, malda çokluk, ömürde berekettir" (Tirmizi, Birr, 49) ha-
disiyle de Hz. Peygamber, s›la-i rahmi övmüfl ve teflvik etmifltir.

6. Arkadafl Olarak Hz. Peygamber
Hz. Peygamber sevgi ve flefkatiyle dostluk ve ba¤l›l›k duygular›n› tesis etmifl ve ha-
yat›nda bu ba¤lar› kuvvetlendirmeye önem vermifltir. "Andolsun, içinizden size öy-
le bir peygamber geldi ki, s›k›nt›ya u¤raman›z ona a¤›r gelir, size düflkün, mümin-
lere flefkatli, merhametlidir" (Tevbe, 9/128) ayetiyle de bu durum tespit edilmifltir.
Peygamberli¤inden önceki yaflant›s›nda da özellikle ticarî yönden kendisiyle iliflki-
leri olanlar onun hak konusunda tavizsiz oldu¤unu ve çok iyi bir arkadafl oldu¤u-
nu ifade etmifllerdir (‹bnü’l-Esir, Üsdül¤âbe, II, 317). Yalan söylemedi¤ini ve çok güve-
nilir bir kimse oldu¤unu daha önce ifade etmifltik ki bu hususlar arkadafll›¤› teme-
linden etkileyecek hususlard›r. 
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S›ra Sizde

Bugün akrabal›k iliflkilerinin zay›flamas› konusunda ne düflünüyorsunuz?



Çok nazik bir insan olan Hz. Peygam-
ber, arkadafll›k konusunda da ayn›
nezaketini devam ettirmifltir. Bütün
arkadafllar›n› aray›p hâl hat›r sor-
mas›, evine davet edenin daveti-
ne icabet etmesi, hediye kabul
ederek, hediyeye mukabelede
bulunmas› bizim için örnek al›na-
cak davran›fllard›r. Hz. Peygam-
ber arkadafllar›n›n ihtiyaçlar›n› ö¤-
renmeye ve onlar› gidermeye çal›fl›r-
d›. Arkadafllar›na karfl› son derece sev-
gi doluydu. Mükemmel bir dostluk örne¤i
sergilerdi. Onun için de arkadafllar› her durum-
da yan›nda olmufllard›r. Mesela Hz. Ebubekir can›yla, mal›yla en zor anlar›nda
ona destek vermemifl midir?
O, birçok konuda arkadafllar›yla görüfl al›flveriflinde bulunur, makul olan teklifler-
de arkadafllar›n›n sözüne uyard›. 
Hendek Savafl›’nda Selman-› Farisi’nin flehrin etraf›na hendek kazma teklifini ma-
kul bulmufl ve hemen uygulamaya geçirmifltir. Bu ve benzeri örnekler çoktur. An-
cak özetle ifade etmek gerekirse o, arkadafllar›na karfl› candan bir dostluk örne-
¤i sergilemifltir. Ayr›ca bu konuda, onun arkadafll›k edilecek kimsede aranmas›
gereken vas›flarla ilgili olarak söyledi¤i flu veciz söze de de¤inmek gerekir: 
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"Salih bir kimseyle oturmak ile kötü bir kimseyle oturmak; misk ta-
fl›yan ile körük üfleyene benzer. Misk tafl›yan ya sana miskten bir
parça verir ya da sen ondan bir parça sat›n al›rs›n. Körük üfle-
yen ise bu üfürme ile ya senin elbiseni yakar ya da ondan pis
kokular duyars›n" (Buhari, Büyu, 38; Müslim, Birr, 146).



Kültürümüze "bana arkadafl›n› söyle, sana kim oldu¤unu söyleyeyim" ifadesiyle
yerleflmifl olan durumu anlatmas› aç›s›ndan bu hadis çok önemlidir. Kifli kim ile ar-
kadafll›k ederse ondan etkilenmemesi mümkün de¤ildir. Bu etkilenmenin olumsuz
yönlerini hesaba katarsak insan›n kimlerle arkadafll›k edip etmeyece¤ine karar ve-
rirken çok dikkatli ve seçici davranmas› gerekti¤i de ortaya ç›kar.
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Düflünelim:

Hz. Peygamberin arkadafll›k tarz› ile kendi arkadafll›k tarz›m›z›
de¤erlendirelim.



Ünitenin Özeti

Sevgili Peygamberimiz, aileyi Allah’›n r›zas›na uygun bir yaflant›n›n sergilenmesi,
mutlu bir toplumun oluflturulmas› ve sa¤l›kl› bir neslin yetifltirilmesinin temeli olarak
görmüfltür. Evlili¤i teflvik ederken ayn› zamanda kolaylaflt›rm›fl ve efllerin karfl›l›kl›
olarak haks›zl›klara maruz kalmamas› için prensipler getirmifltir. Kendisi de bir efl
olarak han›mlar›na karfl› çok iyi davranm›fl, onlar›n hakk›n› gözetmifl, onlara karfl›
asla kaba ve k›r›c› hareketlerde bulunmam›flt›r. 

Hz. Peygamber’in Hz. Hatice’den iki erkek ve dört k›z çocu¤u dünyaya gelmifltir.
‹lk çocu¤unun ismi Kas›m’d›r. Ayr›ca Abdullah isminde bir o¤lu daha olmufltur. K›z-
lar›n›n isimleri ise, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fat›ma’d›r. Hz. Fat›ma ha-
riç bütün çocuklar›, Hz. Peygamber’den önce kimi çocuk denecek yaflta kimi de
çok genç yafllarda vefat etmifllerdir. Ayr›ca Medine döneminde evlendi¤i Mari-
ye’den de ‹brahim ad›nda bir o¤lu do¤mufl, o da henüz iki yafl›n› doldurmadan
vefat etmifltir. 

fiüphesiz Hz. Peygamber çocuklar›n› çok sevmifl, onlara çok de¤er vermifltir. K›z›
Fat›ma yan›na geldi¤inde aya¤a kalk›p, yanaklar›ndan öpmüfl ve kendi yerine
onu oturtmufltur. Ancak bu sevgisi hiçbir zaman onlara bir ay›r›m yapma ve ken-
disini mesul tuttu¤u ümmetinden farkl› bir yere koyma tutumunu sergilemesine yol
açmam›flt›r. 

Kendi çocuklar›ndan baz›lar› çok küçük yafllarda vefat eden Hz. Peygamber, son-
ralar›, çocuk sevgisini torunlar› Ümame, Hasan ve Hüseyin ile yaflam›flt›r. Bütün
çocuklara karfl› çok derin bir sevgi ve flefkat beslemifl, onlar› öpmekten ve okfla-
maktan asla çekinmemifl bilakis bu konuda örnek olmufltur. 

Bir komflu olarak Hz. Peygamber, flüphesiz nezaket ve görgü kurallar›n›n nas›l ol-
mas› gerekti¤ini bizzat göstermifltir. Komflular›n iliflkilerinde birbirlerinin hakk›n› gö-
zetmelerini, birbirlerine yard›mc› olmalar›n›, birbirlerini rahat ettirmelerini tavsiye
etmifltir. 

Peygamberimiz, akrabal›k iliflkilerine de çok de¤er vermifltir. Bilindi¤i gibi kendisi

Ünite 
5

153



çok küçük yafllarda hem öksüz hem yetim kalm›fl, ancak yak›n akrabalar› –dedesi
ve amcalar›– ona bu durumunu hissettirmemek için kendi çocuklar›ndan ay›rt et-
memifllerdir. O da bunun fark›nda ve minnettarl›¤›nda bir ömür yaflam›flt›r. Onla-
ra karfl› her zaman sevgi dolu olmufl ve sayg›da kusur etmemifltir.

Hz. Peygamber arkadafllar›n›n ihtiyaçlar›n› ö¤renmeye ve onlar› gidermeye çal›fl-
m›flt›r. Arkadafllar›na karfl› da son derece sevgi dolu olan peygamberimiz mükem-
mel bir dostluk örne¤i sergilemifl onun için de arkadafllar› her durumda yan›nda
olmufllard›r.

Üniteyi Gözden Geçirelim
1) Hz. Peygamber, nas›l bir efl idi, örneklerle anlat›n›z.

2) Hz. Peygamber’in k›z çocuklar›na ve k›z torununa karfl› nas›l davrand›¤›n› an-
lat›n›z.

3) Hz. Peygamber’i anne ve babas›n›n vefat›ndan sonra hangi akrabalar› sahip-
lenmifllerdir?

4) Hz. Peygamber, niçin komfluluk iliflkilerine önem vermifltir, konuyla ilgili ayet ve
hadislerden örnekler veriniz.

5) Hz. Peygamber’in en yak›n arkadafl› kim idi?

De¤erlendirme Sorular›
1. Afla¤›dakilerden hangisi Hz. Peygamber’in k›zlar›ndan biri de¤ildir?

a) Rukiye b) Ümmü Gülsüm

c) Mariye d) Fat›ma

2. Afla¤›dakilerden hangisi Hz. Peygamber’in mescide namaz k›lmaya giderken
yan›nda götürdü¤ü ve namaz esnas›nda s›rt›na ald›¤› torunudur?

a) Ümame b) Hasan 

c) Hüseyin d) Zeynep

Ünite 
5

154



3. Hz. Peygamber’in Hicrette de beraber oldu¤u ve Kur’an-› Kerim’de kendisin-
den söz edilen arkadafl›n›n ad› nedir?

a) Hz. Osman b) Hz. Ali

c) Hz. Ömer d) Hz. Ebubekir

4. Hz. Peygamber’in ‹brahim isimli o¤lunun annesi olan eflinin ad› nedir?

a) Hz. Hatice b) Mariye

c) Hz. Aifle d) Ümmü Seleme
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ÜN‹TE 6

E⁄‹T‹MC‹ OLARAK
Hz. PEYGAMBER



Ünitede Neler Var?

1. Hz. Peygamber’in Ö¤retmen Olarak Gönderilmesi

2. Okuma-Yazmaya Verdi¤i Önem

3. Kad›nlar›n E¤itilmesine Verdi¤i Önem

4. E¤itim ve Ö¤retim ‹lkeleri

Ünite Hakk›nda

Bu ünitede, "ö¤retici" olarak gönderildi¤ini ifade eden Peygamberimizin, ilme, ö¤-
renmeye ve ö¤retmeye verdi¤i önem ve bu görevi yürütürken dikkat etti¤i hususlar
ele al›nm›flt›r.

Ö¤renme Hedefleri

Bu ünite tamamland›ktan sonra ö¤renen,

• Hz. Peygamber’in kendisini neden "ö¤retici" olarak niteledi¤ini fark eder.

• Hz. Peygamber’in ilme, ö¤renmeye ve ö¤retmeye verdi¤i önemi, onun haya-
t›ndan ve sözlerinden örnekler ile ifade eder.

• Günümüzde gerçeklefltirilen baz› yanl›fl uygulamalar›n, Hz. Peygamber’i do¤-
ru anlayamamaktan kaynakland›¤›n› fark eder.

• Hz. Peygamber’in e¤itim ve ö¤retimde dikkat etti¤i ilkeleri s›ralar.

Üniteyi Çal›fl›rken

Bu üniteyi çal›fl›rken;

1. Ünite bafl›nda verilen hedeflere ulafl›p-ulaflmad›¤›n›z› sürekli düflününüz. Ulafla-
mad›¤›n›z› düflündü¤ünüz hedeflerle ilgili konular› tekrar okuyunuz.

2. Ö¤renmek için kitapla yetinmeyiniz, kitab›n sonunda zengin birer kaynak liste-
si sunulmaktad›r. Bu listeden ulaflabildi¤iniz kaynaklar› inceleyiniz.

3. Bu konular ile ilgili görsel yay›nlar› izleyiniz ve ö¤renme ortam›n›za tafl›y›n›z.
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1. Ö¤retmen Olarak Gönderilmesi

"Ö¤retmen", e¤itim-ö¤retim süreçlerinin en önemli unsurudur. Bu anlamda Kur’an-›
Kerim Peygamberimizi insanl›¤›n rehberi ve e¤iticisi olarak takdim etmifltir:

Esasen, Hz. Peygamber’in tebli¤ görevinin bütünüyle bir e¤itim ifli oldu¤unu söy-
lemek yerinde olur. Zira, o insanl›¤a Allah’›n ö¤ütlerini ö¤retmekle vazifelendiril-
mifltir:

"Ey Muhammed! Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyar›c› olarak gönde-
dik..." (Sebe, 34/28) ayetine göre müjdelenecek ve uyar›lacak hususlar Hz. Pey-
gamber’in ö¤retimine konu olan hususlard›r. 

"…Peygamberlerin üzerine aç›k, seçik tebli¤den baflka bir fley var m›?" (Nahl, 16/35)

"…Sana düflen yaln›z tebli¤ etmektir…" (fiura, 42/48) gibi ayetlerde ise, Hz. Pey-
gamber’in bir peygamber olarak görev tan›m›na iflaret edilmifltir. 

"Kitap ve hikmeti ö¤reten bir peygamber göndermekle Allah müminlere büyük bir
lütufta bulunmufltur…" (Âl-i ‹mran,3/164) ayetiyle de sevgili Peygamberimiz gibi bir
ö¤retmenin ö¤renenler aç›s›ndan önemi vurgulanm›flt›r. 

Peygamberimiz Hz. Muhammed, ilme, e¤itim ve ö¤retime çok önem vermifltir.
Onun ö¤retisinde bilgi önemli bir de¤erdir. Bilgi sahibi olunmadan herhangi bir
fley hakk›nda fikir yürütmenin sak›ncal› bir davran›fl oldu¤unu ifade eden ayetler
(Bakara, 2/78; En’am,6/11-148; Yunus,10/36; Hucurat,49/12;  Zariyat, 51/10; Necm, 53/23),
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"Daha evvel kendilerine kitap verilmeyen kimseler aras›ndan, on-
lara ayetlerini okuyan, onlar› ar›tan, Kitab› ve hikmeti onlara ö¤-
reten bir peygamber gönderen O’dur..." (Cuma, 62/2).

Önce Düflünelim

Hz. Peygamber’in "Ben bir ö¤retici olarak gönderildim" (‹bn Hanbel,

III,328) hadisinin anlam› konusunda düflününüz.



bu konunun hassasiyetini ortaya koymak-
tad›r. Onun zaman›nda insanlar›n bil-
meye ve ö¤renmeye ilgi ve merakla-
r› artm›flt›r. Hz. Peygamber, kifliyi
ya ö¤reten ya da ö¤renen konu-
munda olmaya teflvik etmifl, bun-
lar›n d›fl›nda kalman›n özenile-
cek bir durum olmad›¤›n› belirt-
mifltir. Hz. Peygamber’in Hicretin
ard›ndan Medine’de gerçeklefltirdi-
¤i en önemli icraat e¤itim-ö¤retim ifl-
lerinin de yürütüldü¤ü bir yer olan Mes-
cid’i infla etmek olmufltur. Buras› bütün gün
e¤itim veren bir kuruma dönüflmüfltür. 

Hz. Peygamber ö¤retimi yürütürken birtak›m ilkelere dayanm›fl ve çeflitli ö¤retme
yöntemleri kullanm›flt›r ki bunlar bir sonraki konuda aç›klanm›flt›r.

2. Okuma-Yazmaya Verdi¤i Önem
Peygamber Efendimiz, e¤itim ve ö¤retim etkinlikleri içerisinde "okuma-yazma" et-
kinliklerini, ihmal edilmemesi gereken çok önemli bir husus olarak görmüfltür. Oku-
ma yazma bilenlerin oldukça s›n›rl› oldu¤u böyle bir ortamda, ö¤retilenlerin yaz›-
larak koruma alt›na al›nmas› elbette önemliydi. ‹slâm öncesi Arabistan’›nda yaz›
çok az kullan›lmaktayd›. O devrin büyük yerleflim yerlerinden olan Mekke’de bile
on befl yirmi kifliden baflka okuma yazma bilenin olmad›¤› rivayetleri vard›r. Du-
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Düflünelim

Hz. Peygamber’in Medine’de neden ilk ifl olarak e¤itim-ö¤retim için
bir mescit infla etmifltir?



rumun bu kadar kötü olmad›¤› yolunda da rivayetler vard›r. Hatta o s›rada okuma
yazma bilen kad›nlardan söz edilmekte, örnek olarak da Hz. Ömer’in yak›n ak-
rabalar›ndan olan fiifa’n›n Hz. Ömer’in k›z› Hafsa’ya okuma yazma ö¤retti¤i söy-
lenmektedir (‹bn Hanbel, VI, 372). Bilindi¤i gibi, Peygamberimizin efllerinden olan
Hafsa, sonralar› di¤er kad›nlar›n e¤itimiyle de ilgilenmifltir. Hz. Hafsa günümüze
kadar gelen pek çok hadisi nakletmifltir.

Hz. Peygamber Mekke’de, sahabi Erkam’›n evini bir e¤itim-ö¤retim merkezi ola-
rak kullanm›flt›r. Orada ayetler okunmufl, yaz›lm›fl, ‹slâm’la ilgili bilgiler ö¤retil-
mifl/ö¤renilmifl ve bu bilgiler hayata geçirilmifltir. Hz. Peygamber bu konuda her
tür teflvik ve çabay› göstermifltir. Hicretten önce Medineli Müslümanlar›n e¤itim-ö¤-
retim ifllerini gerek onlarla bulufltuklar›nda, gerekse Medine’ye ö¤retici birini gön-

dermek suretiyle üstlenen Hz. Peygamber’in,
Hicret’ten sonra gerçeklefltirdi¤i ilk etkinlik

ise, Mescid’in bitifli¤inde "Suffe" deni-
len mekânda sahabilerin ö¤renim

faaliyetlerine imkân tan›mak olmufl-
tur. "Suffe" Hamidullah’›n ifadesiy-
le ilk ‹slâm "üniversite"si olmufltur.
(Hamidullah, 1993, 768). Sevgili
Peygamberimiz burada kendisi
de bizzat ders vermifltir. Suf-

fe’den yetiflenler, hem dini tebli¤
etmek hem de ö¤retmek maksad›y-

la Arap Yar›madas›’na da¤›lm›fllard›r. 
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Araflt›ral›m - Ö¤renelim

Hz. Peygamber döneminde baflka hangi kad›nlar e¤itim-ö¤retim
faaliyetiyle u¤raflm›fllard›r? Araflt›r›n›z.



Buradan bir sonuç daha ç›kar›labilir ki o da Peygamberimizin bu hizmeti müflrik-
lerden dahi olsa alm›fl olmas›, bu ifle verdi¤i ehemmiyetin göstergesidir. Hatta
kaynaklar, müflrik ö¤retmenlerin çocuklara sert muamele etti¤ini ve bu durumu ö¤-
renen çocuklardan birisinin babas›n›n "Bedir’in öcünü al›yorlar" dedi¤ini belirtmek-
tedir (‹bn Hanbel, I, 247).

Tüm bunlardan, yaz›n›n, Hz. Peygamber’in çok önem verdi¤i bir unsur oldu¤unu
anlamaktay›z. Kur’an-› Kerim’in ayetleri yaz›lm›fl, Medine’de ilk nüfus say›m› yaz›
ile belgelenmifl, Medine Vesikas› da dâhil olmak üzere bütün antlaflmalar yaz›ya
geçirilmifltir. Devlet gelirlerinin yaz›lmas›n›n yan› s›ra, savafl zaman›nda ordudaki
asker mevcudu da yaz›yla tespit edilmifltir. 

Peygamberimiz, cahiliye âdetleri üzerine hayat kuran ve yaflayan bir topluma hi-
tap etmifltir. Böyle bir toplumun fertlerini e¤itmifl ve onlardan yepyeni bir toplum
oluflturmufltur. Böylesine zor bir ifli gerçeklefltirirken insanlar›, ilme, e¤itime, ö¤reti-
me yöneltmesinin merkezinde bizzat Kur’an-› Kerim’in ö¤retisi yer alm›flt›r. Zira
Kur’an-› Kerim bilenlerle bilmeyenleri ay›rm›flt›r. 

Kuran-› Kerim’de bu konuyla ilgili baz› ayetler flöyledir:
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Biliyor musunuz?

Peygamberimiz, ö¤retmenlikte müflriklerden de yararlanm›fl, onlar›n
da özellikle yaz› derslerini vermelerinde bir sak›nca görmemifl aksine
teflvik etmifltir. Bedir Savafl›’nda esir düflenlere, 10 çocu¤a okuma-
yazma ö¤retme karfl›l›¤›nda özgürlüklerini tan›yacak kadar bilgiye,
ö¤renmeye de¤er vermifltir (‹bn Sa’d, 14-17). 

... De ki:  "Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" ... (Zümer, 39/ 9).
"... Rabbim ilmimi art›r" de (Tâ hâ, 20/114).
"... O halde siz bilmiyorsan›z aran›zda bilenlere sorun ..."
(Nahl,16/ 43).



Tarih boyunca gönderilen peygamberler de ayn› fleyi yapm›fllard›r. Peygamber-
ler, insanl›¤› do¤ru yola götürecek, Allah’›n hoflnutlu¤unu kazanabilen iyi insan ol-
malar›n› sa¤layacak esaslar› insanlara ileten ve örnek yaflant›lar›yla da rehber
olan kiflilerdir. 
Hz. Peygamber âlimleri de "peygamberlerin vârisleri" olarak nitelemifltir:
“Âlimler, gökteki y›ld›zlar gibidir. Y›ld›zlar nas›l karanl›kta yol gösterirse, onlar da
yeryüzünde rehberdirler" (Buhari, 3/30; Tirmizi, 3/19) buyurarak, onlar›n yol göster-
mede peygamberleri örnek ald›klar›n› vurgulam›flt›r. 

3. Kad›nlar›n E¤itilmesine Verdi¤i Önem
Hz. Peygamber, "‹lim ö¤renmek, her Müslümana -erkek ve kad›n- farzd›r" (‹bn Mâ-

ce, Mukaddime, 17) buyurarak, kad›n-erkek ay›r›m› yapmaks›z›n bilgilenmenin, ö¤-
renmenin insan olman›n bir gere¤i oldu¤unu vurgulam›flt›r. 

Aile, e¤itimin gerçekleflti¤i ilk temel yap›d›r. Aile e¤itiminin ne kadar önemli oldu-
¤u, özellikle çocu¤un toplumsallaflmaya bafllad›¤› okul ortamlar›nda ortaya ç›kar.
Sözleri ve davran›fllar›yla çocuk, ailede nas›l bir e¤itim ald›¤›n› gösterir. Ailenin
geçimiyle genelde babalar meflgul oldu¤u için, e¤itim ifli daha ziyade anneye
kalmaktad›r. Anneler ne kadar e¤itimli olursa, yeni yetiflecek kuflaklar -k›z ya da
erkek- o kadar e¤itimli olur. Ancak burada anne ve babalar›n müfltereken dikkat
etmeleri gereken hususlar vard›r. Anne babalar, kendilerini yavrular›n› hem dünya
hayatlar›nda hem de ebedi hayatlar›nda mutlu k›lacak bir e¤itimi onlara verebile-
cek flekilde yetifltirmelidirler. Yavrular›na sayg›n bir kiflilik, yüksek bir flahsiyet ka-
zand›racak bilgilerle onlar› e¤itmelidirler.
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Biliyor musunuz?

Peygamberimiz kad›nlar›n e¤itimi konusunda da bizzat örnek olmufl-
tur. O günün flartlar›na göre zaman zaman onlarla bizzat muhatap
olarak onlar› e¤itmifl, bazen eflleri vas›tas›yla ö¤renmelerini sa¤la-
m›fl, duruma göre de erkeklerin kendisinden ö¤rendiklerini evlerinde
han›mlar›na ö¤retmelerini ö¤ütlemifltir. 



Baz› kaynaklarda, Mescid-i Nebevi’de
kad›nlar›n da kendilerine ait bir bölü-
mün oldu¤u ifade edilmifltir. Burada
hem ibadet ediyorlar, hem de Hz.
Peygamber’den, Hz. Aifle ve Üm-
mü Seleme baflta olmak üzere
han›mlar›ndan e¤itim al›yorlard›.
Buhari’nin belirtti¤ine göre, Pey-
gamberimiz haftan›n bir gününü
yaln›zca kad›nlara ay›rm›fl bu suret-
le onlara yeni fleyler ö¤retmifl ve soru-
lar›n› cevaplam›flt›r (Buhari, ‹lim, 87). O
dönemde de han›mlar ö¤renmeye oldukça
istekli idiler. Onlar›n bu isteklili¤i Hz. Peygam-
ber’in teflvi¤i birleflince ortaya iyi neticeler ç›k›yordu. Sadece han›mlar han›mlar›
e¤itmiyor, Peygamber’in bu konuya verdi¤i ehemmiyeti fark eden sahabe de k›zla-
r›n›n e¤itiminde etkin rol al›yordu. Hz. Peygamber kad›nlara de¤er verilmeyen bir
ortamda görevini yürütürken böylesine önemli aç›l›mlar sa¤lam›flt›. O hâlde bu ko-
nuda da onu örnek alarak cahiliye âdetlerinin en ufak izlerinin bile kalmamas› için
topyekûn çal›flmam›z gerekir.

4. E¤itim ve Ö¤retim ‹lkeleri
Bir "ö¤retici" olarak gönderildi¤ini ifade eden Hz. Peygamber’in kiflili¤inde, bir ö¤-
retmenin, bir rehberin takip etmesi gereken yol, düflünce, ahlâk, davran›fl, karfl›s›n-
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S›ra Sizde:

Tarihsel süreç içerisinde kad›nlar›n e¤itimi konusunda farkl› anlay›fl-
lar›n ne tür etkileri oldu¤unu düflünüyorsunuz? Kad›nlar›n e¤itim dü-
zeyinin yükseltilmesi için sizce daha neler yap›labilir?



dakine nas›l muamele edilece¤i, konuflma üslubu gibi konularda örneklik vard›r.
Onun her yönden insanl›¤a örnek oldu¤unu Kur’an-› Kerim flöyle ifade etmektedir:

Hz. Peygamber dini ö¤retirken, kendisi bizzat bu ö¤retileri yaflarak insanlara örnek
oluyor, ayn› zamanda ö¤retici olarak görevlendirdi¤i kiflilerden de ö¤rettiklerini biz-
zat yaflamalar› gerekti¤ine dair bir hassasiyet bekliyordu. Zira, "Ey iman edenler!
Yapmayaca¤›n›z fleyleri niçin söylüyorsunuz?" (Saf, 61/2-3) hitab› bunu gerektiriyordu. 

Yine bu anlamda, Kur’an-› Kerim’de Peygamberimize hitabeden ve ona inanan
herkesi de ba¤layan davran›fl biçimleri vard›r ki bunlar, onun e¤itim-ö¤retim konu-
sundaki tavr›n› da belirlemifltir. O ayetlerden birkaç› flöyledir: 
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"Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel ö¤ütle ça¤›r. Onlarla en gü-
zel biçimde mücadele et. Do¤rusu Rabbin, kendi yolundan sa-
panlar› daha iyi bilir" (Nahl,16/125).
"Allah’›n rahmetinden dolay› sen onlara yumuflak davrand›n.
E¤er kaba ve kat› yürekli olsayd›n, flüphesiz etraf›ndan da¤›l›r,
giderlerdi. Onlar› affet, onlar›n ba¤›fllanmalar›n› dile…" (Âl-i ‹mran,

3/159).
"‹yilik ve fenal›k bir de¤ildir. Ey inanan kifli! Sen fenal›¤› en gü-
zel flekilde sav; o zaman, seninle aras›nda düflmanl›k olan kifli-
nin yak›n bir dost gibi oldu¤unu görürsün" (Fuss›let, 41/34).

"Ey inananlar! And olsun ki, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe
kavuflmay› umanlar ve Allah’› çok anan kimseler için Resulullah
en güzel örnektir" (Ahzab, 33/21).

Düflünelim

E¤itim-ö¤retim faaliyetinde Hz. Peygamber’in hangi vas›flar› öne
ç›kmaktad›r? 



Örneklerini yukar›da verdi¤imiz pek çok ö¤üt, Peygamberimizin e¤itim ve ö¤retim
ilkelerinin temelini oluflturmaktad›r. Bu ilkeleri ise flu flekilde s›ralamak mümkündür:

• Peygamberimiz hayat›n her alan›nda oldu¤u gibi e¤itim-ö¤retim konusunda
da, kolaylaflt›rm›flt›r, güçlefltirmemifltir. Güçlefltirilen fleylerin, insan nefsinde b›k-
k›nl›k yaratabilece¤ini, dolay›s›yla insanlarda böyle bir b›kk›nl›¤›n oluflmamas›
için kolayl›¤› tercih etmelerini ö¤ütlemifltir.

• Müjdelemifl, nefret ettirmemifltir. Sevgi ile ö¤retmifl, sevgiyi ö¤retmifltir. "Nefsim
elinde bulunan Allah’a yemin ederim ki, siz iman etmedikçe cennete giremez-
siniz; birbirinizi sevmedikçe de olgun mümin olamazs›n›z" (Müslim, ‹man 71-72)

buyurarak sevgiyi iman›n göstergesi olarak sunmufltur.

• Ö¤retimde öfkeyi ve fliddeti kesin bir dille elefltirmifl, ö¤retim esnas›nda öfkele-
nenleri "öfkelendi¤iniz zaman susun" (‹bn Hanbel, I, 239) telkiniyle uyarm›fl ve bu
sayede insanlar› incitmekten ve ö¤renme hususunda geri çekilmelerine sebep
olmaktan kaç›nmak gerekti¤ini vurgulam›flt›r. Bir sahabinin bu anlamda söyle-
di¤i flu söz de dikkat çekicidir: "Ben Resulullah’tan daha güzel e¤itim veren bir
ö¤retmen görmedim. Beni ne azarlad›, ne dövdü ve ne de bana hakaret etti"
(‹bn Hanbel, V, 447-448).

• Kiflisel farkl›l›klar› göz önünde bulundurmufl, insanlara en uygun üslubu ve en
uygun muhtevay› seçerek ö¤retmifltir. Ayn› konuyu farkl› insanlara, farkl› vurgu-
larla ve farkl› yöntemlerle ö¤retmifl, herkesin gücü ve kapasitesi nispetince fay-
dalanaca¤›n›, dolay›s›yla ona göre düzenleme yapman›n gereklili¤ini ortaya
koymufltur.

• Bazen uzunca anlatm›fl, bazen de sadece uygulayarak göstermifltir.

• Soru sormay› teflvik etmifl, soru soranlar›, bu soruya cevap verenleri ve cevap-
lar› yayanlar› övmüfltür.

• Dikkat çekici sorularla ö¤renenlerde ilgi ve merak uyanmas›n› sa¤lam›fl ve bun-
dan sonra, ö¤retmek istedi¤i konuyu ö¤retmifltir.

• Bir konuda ö¤renme gerçekleflmeden di¤er bir konuya geçmemeyi tercih etmifltir.
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• Konular› ö¤retirken kolaydan zora, basitten karmafl›¤a do¤ru bir yol izlemifltir.

• Gereksiz olmamak flart›yla tekrarlar yapm›flt›r.

Genel olarak e¤itim sistemlerinin dikkat etti¤i bu ilkeleri hayat›nda uygulayan Pey-
gamberimizin bize bu konuda da model oldu¤unu görmekteyiz.
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Araflt›ral›m - Ö¤renelim

Hz. Peygamber’in e¤itim-ö¤retim ilkelerine baflka neler ekleyebiliriz?



Ünitenin Özeti

Sevgili peygamberimiz, ilme, e¤itim
ve ö¤retime çok önem vermifltir.
Onun ö¤retisinde bilgi önemli bir
de¤erdir. O, e¤itim ve ö¤retim
etkinlikleri içerisinde "okuma-yaz-
ma" etkinliklerini, kendi dönemi-
nin durumu ve özel ihtiyaçlar› da
göz önünde bulunduruldu¤unda,
ihmal edilmemesi gereken çok
önemli bir husus olarak görmüfltür.
Peygamber Efendimiz, "‹lim ö¤renmek,
her Müslümana -erkek ve kad›n- farzd›r" bu-
yurarak, kad›n-erkek ay›r›m› yapmaks›z›n bilgilen-
menin, ö¤renmenin insan olman›n bir gere¤i oldu¤unu vurgulam›fl ve bu konuda
hedef göstermifltir. Hz. Peygamber kad›nlar›n e¤itimi konusunda da bizzat örnek
olmufltur. Kendi zaman›n›n flartlar›na göre zaman zaman do¤rudan onlarla muha-
tap olarak onlar› e¤itmifl, bazen eflleri vas›tas›yla onlar›n ö¤renmelerini sa¤lam›fl,
duruma göre de erkeklerin kendisinden ö¤rendiklerini evlerinde han›mlar›na ö¤ret-
melerini ö¤ütlemifltir. 

Bir "ö¤retici" olarak gönderildi¤ini ifade eden Hz. Peygamber’in kiflili¤inde, bir
ö¤retmenin, rehberin takip etmesi gereken yol, düflünce, ahlâk, davran›fl, konufl-
ma üslubu gibi konularda örneklik vard›r.
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Üniteyi Gözden Geçirelim

1) Hz. Peygamber’in, kendisini "ö¤retici" olarak nitelendirmesi, Kur’an-› Kerim’de-
ki hangi ayet ile temellendirilebilir?

2) E¤itim-ö¤retim ifllerinin yürütüldü¤ü ilk mekân neresidir?

3) Hz. Peygamber’in okuma-yazmaya verdi¤i de¤eri ifade eden bir olay anlat›n›z.

4) Hz. Peygamber, kad›nlar›n e¤itimini nas›l yürütmüfltür?

5) Hz. Peygamber, e¤itim ö¤retim ifllerini yürütürken hangi ilkelere dikkat etmifltir?

De¤erlendirme Sorular›

1. Afla¤›dakilerden hangisi Hz. Peygamber’in okuma-yazmaya verdi¤i önemin
göstergesi de¤ildir?

A) Medine Vesikas›

B) Nüfus say›m›

C) Kur’an-› Kerim’in yazd›r›lmas›

D) Çeflitli yerlere elçiler gönderilmesi

2. Afla¤›dakilerden hangisi Hz. Peygamber’in e¤itim ve ö¤retimde uydu¤u ilkeler-
den de¤ildir?

A) Kiflisel farkl›l›klara dikkat etmesi

B) Gerekti¤inde tekrarlara yer vermesi

C) Zor olandan ö¤retmeye bafllamas›

D) Sorulara önem vermesi
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3. 

• "‹lim ö¤renmek, her Müslümana -erkek ve kad›n- farzd›r."

• "‹lim definelerdir ve o definelerin anahtar› da soru sormakt›r. Allah’›n rahmeti
üzerinize olsun; soru sorun. Çünkü soru sormada dört kifliye ecir vard›r: Sora-
na, ö¤retene, dinleyene ve bunlar› sevene."

• "Kimse bir ilmi yaymaktan daha üstün bir sadaka veremez."

• "Allah’›m, fayda vermeyen ilimden sana s›¤›n›r›m."

• "Allah’›m, beni ilimle zengin et; ak›lla ve yumuflakl›kla beze; kötülükten çekin-
mekle yücelt; kötü ifllerde bulunmamakla güzellefltir.”

Yukar›daki hadislerden hangi sonuç ç›kart›lamaz?

A) ‹lim kad›n-erkek herkes için de¤erlidir.

B) Çok soru sormak iyi bir fley de¤ildir.

C) ‹lmin fayda vermesi için dua etmek gerekir.

D) ‹lim insan› gerçek zenginli¤e ulaflt›r›r.
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Cevaplar

Ünite I
1) A, 2) B, 3) C, 4) D, 5) C, 6) D

Ünite II
1) A, 2) C, 3) B, 4) A, 5) D, 6) C, 7) D, 8) D, 9) A, 10) C

Ünite III
1) C, 2) A, 3) D, 4) D, 5) C, 6) D, 7) D

Ünite IV
1) B, 2) D, 3) C, 4) C, 5) D, 6) D

Ünite V
1) C, 2) A, 3) D, 4) B

Ünite VI
1) D, 2) C, 3) B

Cevaplar

170



Kaynakça

Algül, Hüseyin, Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed, Ankara 1994.

Algül, Hüseyin, ‹slâm Tarihi, I, ‹stanbul, 1986.

Azam, Abdurrahman, Rasul-i Ekrem’in Örnek Ahlâk›, çev. Hayreddin Karaman,
‹stanbul 1971.

Belazuri, Ensabü’l- Eflraf, Kahire, 1959.

Bilgin, Beyza, ‹slâm ve Çocuk, TDV Yay›nlar›, Ankara 1997.

Bozkurt, Nahide, Siyer (Hz. Muhammed’in Hayat›), ‹mam Hatip Liseleri Ders
Kitab›, MEB Devlet Kitaplar›, Ankara 2003.

Buhari, Sahih, Ça¤r› Yay›nlar›, ‹stanbul, 1992.

Ça¤atay, Neflet, ‹slâm Öncesi Arap Tarihi ve Cahiliye Ça¤›, Ankara 1982.

Derveze, ‹zzet, Kur’an’a Göre Hz. Muhammed’in Hayat›, I-III, çev. Mehmet
Yolcu, ‹stanbul 1998.

Dikici, Recep, ‹ki Cihan Günefli Hz. Muhammed Aleyhisselam, ‹stanbul 1984.

Diyanet ‹lmi Dergi-Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)-Özel Say›-, Ankara
2000.

Do¤ufltan Günümüze Büyük ‹slâm Tarihi, I, Redaktör, Hakk› Dursun Y›ld›z, ‹stanbul
1986.

Ebu Gudde, Abdülfettah, Bir E¤itimci Olarak Hz. Muhammed ve Ö¤retim
Metotlar›, çev. Enbiya Y›ld›r›m, ‹stanbul 1998.

Geliflim ve Ö¤renme Psikolojisi, Edit. Binnur Yeflilyaprak, Pegema Yay›nevi,
Ankara 2003.

Güçlü, Nezahat, “Zaman Yönetimi”, E¤itim Yönetimi Dergisi, Y›l:7, Say›:25, K›fl
2001.

Günaltay, fiemsettin, ‹slâm Öncesi Araplar ve Dinleri, Sadelefltirenler: M. Mahfuz
Söylemez-Mustafa Hizmetli, Ankara 1997.

Kaynakça

171



Halil, ‹madüddin, Muhammed Aleyhisselam, Konya 2003.

Hamidullah, Muhammed, ‹slâm Peygamberi, I-II, ‹stanbul 1980.

Hasan, H. ‹brahim, Siyasî-Dinî-Kültürel-Sosyal ‹slâm Tarihi, I, çev. ‹smail Yi¤it ve
Arkadafllar›, ‹stanbul 1985.

Heykel, Muhammed Hüseyin, Hz. Muhammed’in Hayat›, I-II, çev. Vahdettin ‹nce,
‹stanbul 2000.

Hizmetli, Sabri, ‹slâm Tarihi, Ankara 1999.

Hz. Peygamberin Hayat›ndan Davran›fl Modelleri, Yay›na Haz›rlayan, Recep
K›l›ç, Ankara 1998.

‹bn Abdirabbih, el-Ikdü’l-Ferid, c. IV, Beyrut, 1985.

‹bn Hanbel, Müsned, I-IV, Ça¤r› Yay›nlar›, ‹stanbul 1982.

‹bn Hiflam, es-Siretü’n-Nebeviyye, Kahire, 1999, c.II.

‹bn Mâce, Sünen, Ça¤r› Yay›nlar›, ‹stanbul 1992.

‹bn Sa’d, et-Tabakatü’l-Kübra, c.I,  Beyrut, 1985.

‹bn-i Hiflam, Hz. Muhammed’in Hayat› (es-Siretü’n-nebeviyye), çev. ‹zzet Hasan-
Neflet Ça¤atay, Ankara 1971.

‹bnü’l Arabi el-Maliki, Sahihü’t-Tirmizi fierhi, Kahire 1931.

‹bnü’l-Esir, el-Kamil fi’t-Tarih, Beyrut 1989, c.II.

Kur’an-› Kerim ve Aç›klamal› Meali, Türkiye Diyanet Vakf› (Heyet), Ankara 2000.

Müslim, Sahih, Ça¤r› Yay›nlar›, ‹stanbul 1992.

Özayd›n, Abdülkerim, “Arap” Türkiye Diyanet Vakf› ‹slâm Ansiklopedisi, III, 321-
324.

Özayd›n, Beyza - Mualla Selçuk, Din Ö¤retimi, Gün Yay›nc›l›k, Ankara 1999.

Özbek, Abdullah, Bir E¤itimci Olarak Hz. Muhammed, Konya 1995.

Sar›çam, ‹brahim, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesaj›, D‹B. Yay›nlar›, Ankara
2001.

Kaynakça

172



Sar›çam, ‹brahim, ‹lk Dönem ‹slâm Tarihi, Aç›k Ö¤retim Yay›n› 574, Eskiflehir
1999.

Seçme Hadisler, D‹B. Yay›nlar›, Ankara 2000.

fiarkavi, Abdurrahman, Özgürlük Peygamberi Hz. Muhammed, çev. Muharrem
Tan, ‹stanbul 1993.

Taberi, Tarihü’l Ümem Ve’l-Müluk, I-IV, ‹stanbul 1992.

Watt, W. Montgomery, Hz. Muhammed Mekke’de, çev. M. Rami Ayas-Azmi
Yüksel, Ankara 1986.

Ya’kubi, Tarihu Ya’kubi, c. II, Beyrut tarihsiz.

Yi¤it, ‹smail - Raflit Küçük, ‹mam Hatip Liseleri ‹çin Siyer,1-2, ‹stanbul 1997.

Kaynakça

173



Okuyucu
Notlar›

174



Okuyucu
Notlar›

175



Okuyucu
Notlar›

176




