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TiRMiŞLERDi. DEMEK ONLARA ALLAH 
ZULMETMiYORDU, FAKAT KENDiLERiNE 
BiZZAT KENDiLERi ZULMEDiYORLARDI." 
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İSLAM T .ARİHİNDEN BİRKAÇ Y !P.RJlK 
Dilimize Çeviren : .•:. 

M. Tıllat KARAÇİZMELİ 

Din İşleri Yüksek Kurulu Raportörü . . .- .... 

. .:. . 

Müşriklerin Hz. Peygamber ve Ashabına karşı yaptıklan boykot ve'"'Re~ 
sıilullah (S.A.V.) in örnek mukabelesi : .. 

. İbn-i İshak diyo~ ki: «K~reyşlil~r, Habeşistan'a Ineret eden As.hfıbın':·~~~
dri emniyet bıiı.duklarını ve NecaşJ: (o zamanki Habeş hükiimcta'rı.)nın keıidi
le'ı;ini niüşrik :kureyşlilere karşı koruduğunu görünce endişelendiler ·(Ayrıca) 
Hz. Öİner · (R.A.) in müslüman olduğunu; böylece Hz. Ömer ve (daha ön~e 
müslüman olan) Hamza biri Abdülınutta_lib (R.A.) ile, Hz. Peygamber ve as
I1abın~ {K;uvvet) bulduklarını ve İslamiyyetin kabileler arasında yayıldığını 
göi-dükleri vakit bu endişeleri büsbütün arttı). Bunun üzerine, toplaı;ııp hep, 
siııin uyaca~ı bir akitname yazmayı kararlaştırdılar : 

- Akitııame şöyle idi -

(Ey Allrihım! Senin isminle) . 
Haşim ve Muttalib oğullarından kız ve kadın alııımıyacak, onlara lÜ:l ve 

kaclıp.: verilmiyecek ,onlara hiçbir şey satıl.mıyacak ve onlardan hiçbir şey 
satİn alınmıyacaktır; (Hz. Muhammed (S.A.V.) öldürmek için kendilerine tes
lim edilmediki;:e, I-İfışim ve Mu.ttal.ib oğullaı:ile hiçbir muamelede. buhiniıJ.: 
nl.iyacaktır); . . . . . . .. 

· Müşrikler. bu anlaşma içi11 toplandıkları zaman, akitnameyi ]Jir sahileye 
(bir. şey.üzerine) yazdılaı:. Sonra buna uyacaklarına dair sözleşip ]JirJ;iirl~rine 
garanti verdiler. (Akdi yapanların) üzerlerinde te'siri ;;ırtsın diy~, bu aiılaş: 
mayı Kabe'nin içine astılar. · · . ;;:· 

(Denir ki) bu yazının katibi,· Mansur ibn-i İkriıne , ibn~i Amr; ibn·i Abd=ü 
menaf, ibn-i Abd-üd Dar, ibn-i Kusay'clır. İbn-i Hişaın eler ki: Katibin, En 
Nadır ibn-i el-Haris olduğu da söylenir. 

Sonra Kureyşliler, Kinane kabilesinden müttefikleri bulunan el-Ahabiş'i, 
bu anlaşhıaya kendileriyle beni.ber iştirak etmeleri icin, çağırıp, -bugünkü -
Mina mescidi yanındaki Beni Kinane hayfında (B~~i Kinane;nin yerleşi:ni$ 
olduğu vadi) anlaşma aktettiler. . 

! •·•· ... • ; 

·Bu anlaşınadaki, (Ey Allah'ım! Senin isminle) ibaresi, Belfızuri'nin En
sab'ının altı ve yedinci satırlarında mevcuttur. Mezkur kitabın Rahat bas
kısında ise; (Ey Allah'ıın! Senin isıninle, yarlığa) şeklinde geçmektedir· ki, 
bu da müstensilıin sehvinden ileri gelmiştir. Yine Belfızfui'de; (onlara kız ve 
kadın verilmiyecek, onlardan- kız ve kadın alını;nıyacak, onlarla alışveriş ya
pılınıyacak, onlarla münasebette bulunulınıyacak·ve onlarla konuşulınıyacak
tır;) ibaresine de rastlanmaktadır. (1) 

(1) Prof. Dr. Muhammed Hamidullah, El Vesaik-üs Siyasiyye, Be}TUt 1969-1389 tab üçüncü. 
s. 26-27. 
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İSLAM TAR1H1NDEN B-İRKAÇ .YAPRAFi: 

""'""'". Müşrikler, Hicretten sonra da, başkalariinn müslümanlar aleyhine: tah~ 
rik ve teşvikten geri durmarnıŞlardir. Buna da ikLmisal verelim ve :müteaki
l;ı_ı;:p. Reşıll.ullah (S.A.V:.) ın, örne};;. mukabelesini nakl~deJimt -:-.. ·. .. ' . . . ·'··. 

Mekke müşriklerinin, Medineli münilfık Yahudiletie' yaZışmalan i · 
'.-~::R~sÜiffiıiili '(S.A.V~) B~drr_'~cdv~~inden öri~e, ·Medil:ıe'de bul~nduğu ... bil' 
sırada, Kureyş kafirleri, Abdtiİiai} bin Übeyye bin Selıll ve kendisiyle beı=aber 
mUşri_k olan Evs ve Hazreç'lilere (şöyle bir) ·mektup yazdılar : · 

«Siz, bizim adariıırnızı (Resulılllah (S.A.V.) kastediliyo~) yanınıza kabul 
ettiniz; Allah'a kasem ederiz ki, biz onunla· savaşacağız, yahut harbedeiıleri
nizi öldüıiip, kadınlarınızı esir alıncıya kadar, bütün cemaatımızla iliermize 
yi.j.rüy{!ceğiz.» .. .., .. 
·.~; Fakat kftfirleriİı bti'iehdicii ve riiünafıkhırin, Ensat'in mü'in.inleriiı.e bıllıü 
benirusetme çabalan bir te'siı• yapniadı. Medindi Araplardan, Kıireyşliier 
ütnitledni kt~sitıce, 'Bedir :vak'asından sonra, Medine Yahudilerine şu. mektu-
bu yazdılar: ·. · · :. · ·: · · · · · · .. 

«Siz, kalelerin ve zırhlı (askerlerin) ların sahibisiniz. Ya bizimle savaşır
sın'izhrahut size pek çok şeyler yaparız. 'Kadınl<irınızı (esir) almiıriııza: hiç
bir şey infini ohimaz.» (2) ·· ' ·' · · · rJ;_ 

_ Resulililah (S.A.V.) Medine'ye vardığı zaman da, Ebu. Süfyan bin Harb 
ve Ubeyye bin Halef el Cemh1, Ensara şu mektubu .yazdılar. ,., · . 

;,·: ~ «.İı:ndi:_ Ar~mızda- -düşmanlık . bulunan·.:. A_rap kabilelerinin , -1ıiçbirinden, 
sizinle aramızda olan -kö.tülük (sizden bize gelen kötülük)· gelmedi. Ç:ün.IW 
\iiz,, kavmimizin ailevi mev:kill itibarile en temizi olup; en-şerefli bir yeri- bu: 
lunart adaınırmza sahip çıkarak, onu himayenize alıp, ona yapılacak muame
lelere mani oldunuz. Gerçekten bu; sizin için utanç verici bir- durum ve nok~ 
sa.nlıktır,. Bizimle_ onup.. arasını. seFbest bırakınıf:•. (Aradan çe~liniz)., Eğer o, 
luiyırlı. _bir_ kimse~ l'>e, .. onıınla, .mestJ.t . olmaya ]:ı iz. dalıa .layıklZ. Şayet, Qr:-böylc 
bir kii:l:ıse değiİse, ona veli "olmakta (onu himaye e1;mekte) . biz:,dal).a Öncj:~ 
geliriz.» (3) · 
..... _-·: -· ~ :. - ·_.-;- ·:·-.:. ···- - __ :- --- '----: ;_;'. -_· -·: _-,~:~. ,.___ . .- ' .-·---·-'!-~_i'' 

· · · :_:., Bütili:i bunlara karşılıR, 1ıeni- de Müslümanların kuvvet bulmuş_ old~.: 
ları bir zamanda, Resuluilah (S.A.V.) ın örnek mukabelesini göster~n- Şu 
vaR'ayı. görelim: .:....:.: -~ · . ' .. · . . - - . 

! .:; : ; . . .• . -~-; L· ı .••• 

: · Resulıllliüı, (SAY:} in siivarilerinden bir grup, (Medine· haricine) çıkt!..;_ 

ğın da,, kim olduğunu ,bilmedikleri bir adamı -yakaladılar .. Sonra onu Hz_ .. P~y,
gamber. (Ş.A.V.)e; ,g~tircli).er... Resulullah. (.S.A.V.) onun ·yanına geldiğinde, 
«Ya Sütnam e! Müslilman ol» dedi. O da cevaben,» mühlet ver, , ya , Mulı_am
med! Eğer beni öldürürsen, kanı pahalı (yani arkasıİlda çok adamı bulunan) 
bir kimseyi öldürmüş olursun. ŞayeCfidye istiyorsrın dilediğin kadar iste» 
dedi. Bu sözler ilierine Hz ... Peygamber. (S.A.V.).onu bağışladı; Bunun ilierine 
Sütname dışarı çıkıp temizİenerek (gusle~erek) .. ged geldi ve müslümanlığı 
kabul edip Resulılllalı (S.A.S.) abiat.ettir Sqrı.ra}(abeyLziyaret için yola çıktı; 

(2) Aynı eser S: 48. 

(3) Aynı eser S: 50-51. 
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M. TALAT. KARAÇİZMELİ 

Mekke'ye vasıl. olduğunda, müşrikler _ ona dediler ki; «ya Sümame! ne ço· 
cukça bir iş yaptın»? Sümame cevaben dedi ki : 

- Hayır, ben dinlerin en hayırlısı olan Hz;- Muhammed (S.A.) in getirdiği 
dine uydum. Sonra ilave etti: 

- -

- Allah (C.C.)a yemin ederim ki, Resulfillıllı (S.A.) izin vermedikçe size 
Yername'den bir tahıl tanesi bile gelmiyecektir. -

Daha sonra Yername'ye gidip, Yemfunelilerin Mekke'ye herhangi bir şey 
götürmelerine mani olarak, böylece Mekkelilere zarar verdi. 

Bu durum üzerine Mekke müşrikleri, Hz. Peygamber (S.A.) e şu mektubu 
yazdılar. 

«Sen sıla-i rahmi emrettiğin halde akrabalarımızia aramızı açmış Ölari 
yine sen oldun» - Diger bir kaynakta mektubun metni şöyledir -_ «Sen;· hep 
sıla-i rahmi emreder ve onıı teşvik ederdin, biz de seriden bunu bekliyorduk. 
Halbuki Sümame zarur1 ihtiyaç maddelerimizi bizden, keserek, bizlere zarar 
verdi. Eğer bu ihtiyaç maddelerimizin elimize geçmesini münasip -görÜyoı:
i>an, serbest bırakması için, ona yaz.» 

Resuİıillah (S.A.) da- Sümame'ye mektup yazarak, .Mekkelilerle. aı;alarında 
alış-verişin kesilmesine mani olmamasını bildirdi.-- Bir rivayett~.Resulfillah 
(S.A.) Sümfune'ye şu mealde bir mektup gönderdi. -- «Kavmime zarur1 ih
tiyaç maddelerinin gönderilmesini serbest bırak. (4) (Yani Mekl<"elilere ih· 
tiyaç maddelerinin gitmesine mani olma). 

- - Müslümanlada her -türlü alakayı keseniere ve kendilerine bütün:kötü
lükleri reva görenlere, onlar .sıkıntıya düştükleri ve müslümanlarm her''hri.
kana sahip oldukları zamruıı Resuluilah . (S.A.)ın şahsında, müslümanların 
örnek mukabelesi, böyle olmuştur. İslamiyet kılıç ve zorbalıkla yayıldı. diyen~ 
leri, bu ve emsili vak'alar _ne güzel tekzib etmektedir. 

Şimdi bir de müsiümanlaniı, kendilerini korkutmak ve tehdit etmek is: 
tiyen gafillere, nasıl cesaretle cevap verdiklerini, zikredeceğiinii şu iki rnek· 
tuptan beraber okuyaiııl:ı : - -

.. : 

_Hendek Gazvesindeıı önce Ebu Süfyan'm Hz. Peygamber (S.A.) .e yazdığı 
mektup·: · · 

. . -

<<İmdi-: Sen bizim cengaverlerimizi öldürdün, çocuklarımızı _ yeti~, l;i:adm
larımızı dul bıraktın. Şimdi! Seninle savaşmak ve eserini kökünden kazınıak 
için, _bütün kabileler ve aşiretler toplandı; Biz senden Medine hunnalıklarının 
yansını almaya karar verdik. Bunu kabul edersen ne ala, aksi halde eserle" 
rinin kökünden söküleceğini ve belderün harab edileceğini (seninle beraber 
olanlara) duyur. 

Şiir 

Nizardan olan kabileler anlaştılar 
Beyt-i Haramdaki Lat'in nusratı için, 
Kureyş cen~averleri geldiler, 
Geniş bir sahaya salıverilmiş atlar üzerinde. 

(4) Aynı eser S: 56-57. 
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İSLAM TARİHİNDEN BİRKAÇ YAPRAK 

Resulıillah (S.~.) Hz. Ali (RA) ye, bu mektuba cevap yazmasını emretti. 
O da şöyle yazdı : 

Şirk, nifak, küfür ve şikak sahiplerinin mektubu (bana) ulaştı. Muhte
vasını anladım. Allah'a yemin ederim ki; geniş ağızlı kılıç ve mızrakların 
uçlarından başka, tarafıından size verilecek cevap yoktur. (Yani, size ceva
bım, savaşmaya hazır olduğum ve sizlerden korkmadığımdır). Ey putlara 
tapanlar! Geri dönünüz, yuh olşun sizlere. (Tarafımızdan) Eserlerinizin sö
ktiıeceğini, kafalarınizın parçalanacağİnı ve keskin kİİ.ıçların darbelerine (uğ
rıyacağınızı) haber. veriniz (taraftarlarınıza). Selam doğru yolda olanların 
üzerine olsun.» 

Şiir 

Dikkati Kureyşlilere benden haber ver ki, 
Keskin kılıç gibi olan lisanla, 

Haberiniz olsun! Toplanın karşılaşacağınız (felaketle) buluşmak için 
Benden ve başlan (yanp) kuılmayan kılıçlardan. (5) 

Hendek Gazvesinde Ebü. Süfyan'dan Resultillah (S.A.) a gelen mektup: 

«Allah'ın ismiyle. Uit, ve Uzza (Saf, Nilile ve Hübel)e gerÇek yemin ede
rim ki, bütün tarafiarlarımla üzerine yürüdüm; sizin kökünüzü kazımadan 
hiçbir suretle geri dönıniyeceğiz. Bizimle karşİlaşmaktan hoşlanmadığını 
gördüm. Hendekler ve dar geçitler hazırlamışsın. Bunları sana öğreteni keş
ke bir bilseydim. Sizden dönersek, yanınızda Uhut gibi bir gün. (lliitıra) bı
rakmış olacağız. Burada yalİıız kadınlarımza yaı;dım edeceğiz: (Yaİli ·kadın: 
larınıza acıyarak el sürmiyecek, fakat· bütün erkeklerinizi,~ldüreceğiz.)» ·· 

Resulıillah (S.A.) Ebü Süfyan'a şu cevabı yazdı : . 

«Alllih'ın Resulü Muhclmıned (S.A.) den Ebü Siifyan bin Harb'e; . . . '• ' .·· . 

imdi. (Mektubunui baiıa geldi.) Vallahi eskidertberi gururun seni alda" 
tıyor. Bütün taraftarlarınla üzerimize yürüdüğünü ve· kökümüiü kazimadık· 
ça geri dönmiyeceğinizi söylemenize gelinc;ı:, bu öylebir iştir .ki; Nlah, s~ni. 
buna muvaffak kılınıyacak ve.neticede bizi başaiıya ulaştıracak ki, sen ar~ 
tık Lat ve Uzza'yı anamıyasın. Yapmış olduğumuz hendekleri «sana kim öğ
retti» diyorsun, Allah seniiı ve taraftarlarının gayızlarınızı artırmayı niurad 
ettiğin den, bunu bize ilham etti. ·Senin başına öyle bir gün gelecek ki, o gün 
(Lat, Uzza,) Üsaf, Naile ve Hübel'i (Bu isimler cahiliye devri müşriklerinin 
taptıkları putların adlarıdır) kıracağım ve sana bunu hatırlatacağım. (6) 

(5) Aynı es'er S: 53 

(6) Aynı eser S: 54-55 

(Bilgi) İki çizgi (-) arasında olan ilaveler mü tercim not udur. 
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