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İslam Taribin de Hicret ve Alınması 
Gereken · Dersler 

isiCim'ın Doğuşu Sırasında 
Arıaplar : 

Peygamberimiz Hazreti Mu
hammed · (S.A.V.) in Hicretinin 
onlbeşinci yüzyı:lını kutladıığımız 

bu sene, ıislôm tarihi üeıerinden 
1400 senıe geçmiş oldıu. 

ıHicretDn onbeşinci yü:z;yı,Jını 

kutılarken, b'u tariıhi büyüık olaıyı 
an ma,· biıZieri, bu. muhteşem ta
rDhi meydana· getiren . ômillerıe, 
üzerine lbina kılındığı unsurlara 
ve ooşlaıngıcınıdon rayına otu
rıuncaya kadar· onu e~kileyen 

tesiriere kısa bir ·göz a<tma:k için 
aklımızı, fi~rimizi o Uzak geemi
şe ·çevirmeye dal\fet. ediyor. Bun
daını önce, o tariıhlerd'e dünyanın, 
içinde bulunduğu durumlara az 
da oJ,sn değinmekte fayda mülô
haza ediyorum. 

· Peygamberimizin risaletinı

den önceki tarihlerde Arabistan'
. da manzara şöyleydi: Vaihşet ve 

zulüm içinde çalıkalanıyor; hayır 
ve fazilet namrına hiç lbir şey 

Yakup i~KENDER 
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi 

yok. Herkes şer kuwetiyle iş gö
rüyor; hak, tamamıyla ·kuwete · 
mahkum. Kalıblerıde şefkat ve 
merhametten eser yok. Aihl:ôk
sızlık, sefahat her tarafı kapla
mış. Hiıç bir yerıelle huzur ve sü
kün yok. özelli:kl·e Arabistan en 
geri ve 'en korkunç durumda. 
Halkı biııbirine bagloyaca.k bir 
bağ, kalbile huı~uıkunu temiını e
decek bir kanun yak. Herkes 
mıüstakil ~olarak hareket etmek-
te ve daima binbirfyle çarpışıp 

durmakta. Aile hayatı, ·ta
mamiyle iboz:ulmuş. Kadın ve 
ôile hUıkuku denilen şey mevcut 
değil. ıHele 'kadınlar icin hiç bir 
hci!k yok. Onlara insan . naza
riyle bakılmıyor. On.Jıar bir mal 
giıbi alınıp satılmakta ve keyi,f 
icin istenildiği gibi kullanılmaık
ta. ıBir erkek çocuk, babasının 

kansına, bir mal gibi vôris ol
ma:kta. ıBir ıbaba, kız evlôdını 

diri diri toprağa gômmekte ve 
buından z:erre kadar Vicdanı sız_ 
lamamakto. Vetimierin malları 
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verilmez, fakiriere bakılmaz ve 
bunlar hc;ıyıvan gibi kullanılmak
ta. PutperstHk ıher tarafı kapla
mış. Yaınız mClibediJeırde'ki putlar
la •i.~ifa edifmiyor, çoklarının ev~ 
lerinde de tapınacak putları var. 
Fitne ·ve fesat kavgaları her ta
rafı kasıp kavuruyordu. 

Mt·lôdi sene 610. Arabistan 
toprakla.r:ı üzerine ilôıhi :bir nur 
doğdu ve lher tarafı aıydmlattı. 

Şirkiın bataklı.kları içerisinde 
çok korkunç dürumıcla olan in-

. sanlığı putperestliğDn. ve küfr:ün 
karanılıiklannıdan kurtanmak ve 
bir Allah'a iman'ın aıydıınlığına 

cıkanmak icin, Allah tarafından 

Hazreti Muhammed . (S. A. V.) 
. . 

peygaımber olaraık .gönderildi. · 
Daıha önceleri de milletinin . plli!:
lara taptığını, ahlôksızlık ve de
fôlet içiınde · yaışadık:l!a,rını gör
dıüıkce içi sızlayan, rlllhu sırkılan 

Hazreti Muhammed (S;A.V.); çok 
~or, f,nka.t zor olduğu kadar da . 
mukaddes olan Nôihi . görevirnıe · 
başlaınken, yaptıkları işlerin çir
kin şeyler olduğunu · kavminin 
yıüiZjüıne karşı söylüyor· ve onları · 
bunlardan· va~geçirmeye çalışı

yordu. Yüzlerce puta· tapan müş
ri:klere bir Allaıh'a •ibadet etme
lerini, putları kırıp atmalarını is
tiyordu. 

. Hazreti Muhammed (S.A. 
· V.) adaletle emrediyordu. Oysa 
adalet etmek ve herkesin hakkı
nı tanımak, şimdi'ye kadar zulüm 
yapmağa· alışmış, yetim ... ve fa-
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kirlere hayvan muamelesi etmiş 
olarn müşriklere uygun gelmiyor
du. Onlar; yetimlerle, . fakirlerle 

. bir olmayı istemiyorlardı. ıBu ha
reketJ.erinin çirkinfiğini bildiren 
ôyetleri Peygamber Efendimiz 
okudukça onlar iyice kuduruyor
lardı. Artık müslümanlara yapa
bildikleri kadar zulüm ve iş·ken
ce ediyorlardı. · -

HabeşistQn'a ilk Hicret : 

islıômiyeti kabul eden müs
lümanlar:a, · onları dinden çevir
me:k j.çin müşrikler yapmadık 

ezô ve cefô bırakmadılar. Hele 
kendisini himaye edecek kimse
si bulunmayanlara çok zulüm 
v.e işkence ediyorlardı. Artık ya
pılan işkence ve eziyetler taham
mül edilamiyecek tıadde varmış
tı. Hattôlbazılarını da vicdanıarı 
sıziamadan şehit etmişlıerdi. 

Peygamlber Efendimiz, bu zulüm 
ve Işkenceleri gördiü~çe içi sız_ 
lıyor, yıüneği parcalanıyordu. Fa
kat zulme uğrayan · bu müslü
manıa·rı himaye edecek kuwete 
sahip değ1i·lıdi. Onun için, ken
dilıerini ıhimaıye edecek kabilesi 
olımıyaınların Hcrbeşistan'a hicret 
etmelerini emretti. Peygamberli
ğ;inin beşinci senesinde onıbiri 
erkeık, dördıü kadm olma·k üzere 
ı::mbeş müslüman· Habeşista.n'a 

hicret etti. Müşrik·lerin işkencele
rind!en ıkurtulmak ve dinlerini 
muhafaza etmek ·için vatanları
nı, mallarını, mülkl,erini ve ya
kınlarını terike ımedbur olan il'k 



muhôcirler, Mekke'den Habeşis- . 
tan'a hicret eden bu feda·kôr 
müslümanlardır. Bunlar, Habeş 
hükümdan . Necaşi'nin yanına 

gittiler. 

Müşrikferin Peıygaımbei 
(S.A.V.)" e Yaptıkları Ezôlar: 

ıMüşriklerin Peygamber E-
fendiımiıze elleriyle,·_ dilleriyle 
yaptıkları işkenoel·er, haıkaret

'ler tüyler ürpertecek bir dere
ceye varmıştı. Fakat O bunla
ra hi·c aldırımıyordu. 

Bir .gün ~ureyşin 'büyükle
rinden Utbe 'bin Reıbla, . onlar 
namına Peygamber Eıfendimize · 
şöylıe ıbir tekiifte bulundu : «Ey 

·. Abdullaih'ın oğlu Muhammed! 
Senin böyl•e bir çla·va ile orta
ya cıkmakteki maıksadın nedir? 
MeiWke'ye hô:kim · ve hepimiz1ın 

basma reis olmak sevdasmda • 
mısın? Y:oksa asli ve gayet gü-
zel bir kızla evlenmeık veyahut 
zengin ·· olmak mı istiyorsun? 
Şaıyet !böyle bir şey a~u edi-
yorsan, biz bunların hepsini sa
na vereUm ve seni reis yapalım; 
yalnız bu söylediklerinden vaz~ 
gee, bizim · dinimize, putları mı~ 

za dil uzatma ... » 

Bu teıJçUfe cevaben· Pey
gamber Efendimi·z : «Bana dün
yaları bağışlasaınız bu. yoldan 

(1)Fussılet suresi, ô.yet 6 

{l2) Asrı saadet 1/2!46 ö. Rıza 

Tercemesı. 

yiınıe dônmem. Çünkü ben, ken
diliğimden söylemiyorum, · Al-
·ıaih'tan afdığımı söylüyorum. Ne 
mülk, ne relsli'k, ne de ba9ka bir 
sert isıtemiyorum. Bir elime Gü-. . . 

. neşi, diğer elime de Ay'ı koy-
sanız, yi,ne bu yoıdon zerre ka
dar ayrılmoni» dedi vıe ona şu 
mealıdeki ôy:etleri okudu : 

Ey Muhammed! Onlara söy
le : «Ben _de ,ancak sizin gibi 
bir insanım. Bana, Tanrınızın 

tek bir ilôh olduğu vahyolundu. 
Artık O'na yönelin, O'ndan ba
gışlanma dileyin.' Yazıklar olsun 
ortak koşanlara.» (1

) Utbe de ne 
diyeceğini- şaşırıp g•itti. Müşrik
lerin yanına van;lığında onlara : 
<dMUihammed'in söyl:ediği sözler
şiiriden daha üstün şeylerdi. Ba~ 
nıa ·kalırsa, O'nu kendi halinde 
bırakınız. Muvafıfaık olur da bü
tün Aralbistan'ı . emri altına alır
sa, bu sizin icin de öğünülecek 
bir şey olur. Muvaffak olamazsa, 
zaten Arabistan O'ınu imha eder, 
diyordu.· Fa•kat Kmeyş · O'nun 
sözlerini dinlememişti. (2) 

Müşrikl·er, artı k böyle tekliıf
l·erden bir netice alamıyaca.kları
ni anl.a.mıslardı. Onun icin her . . . 

fırsatta Peygamber Efendimize 
ve müslümanlara karşı daha şidc. • 
deUi ezô ve cefô yapmaya karar 
verdiler. Çünık!ü ·ne yaptıiorso 
olmadı, bir tıürlü müsılıümonlığı·ri 
önüne geçemediler. Müslüman
lara o kadar eziyet ve işkence 
ettikleri halde, yine her gün 
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müslümanların sayısı artıyor

du. Hele Hazreti Hamza ile 
Hazreti · Ömer'in Müslüman olu
şu, onla:rın gözlerini büsibütüın 

kor~uttu. Buınıun üzerine topla .. 
nıp aralarında şu kararı :verdiler: · 

<~Bundan sonra müslüman
lario ve müslümanları · hi
maye edenlerle ve genel 
olarak Muhammed'·in akrabaları 
olan Beni Hô:sim'le hiç kimse • 
görüşmeyece,k, onlarla alış - ve-
riş etmeyecek, kız alıp vermeye
cek, onlann serbestçe çarşı pa
zarlarda gezmıel:erine müsaade · 
edilmeyecek, ·çarşı ve pa·zarlar-. 
da görüleniere her türlü eziyet 
ve hakaret .yapılacak, onlarla 
olan ,her türlü ilişki ve dostluk 
kesilecek.» 

Işte müşrikler aralarında 

böyl'e bir mıuahede yaptılar ve 
bunu yazarcık Kôbe'nin ıçıne 

astılar. Bu .karara göre hareket 
edeoekl.er.ine yemin ettiler. 

Bunun üzerine Peygamber 
Efendimiz'in ya;kınları ile müslü
manlar «Sı'ıbi• ·Ebi Ta·lib» denilen . ' . 

ma:haHede toplandılar. · Müslü-
monlarla Beni Hôşim burada üç 
sene kadar kaldılar. Ook büyüık 
srkıntı çektiler. Müslıümaınia·r 
Mef<ıke~ye, ancak gie:lice ·çıka

biUrlıerdi~ Müşri.kl·er onları görün-

(3) Asrı saadet, Ömer Rıza terce

mesi 

122 

ce, :başlarına üşüşürler ve onla
rı döverler, olmadıık eziyetler ya
parlarıdı. 

Müslümanraı:ın 

Hableşista:n'ıa . 
ikinci ıHicret[eri : 

Bu üıç sene içinde müslü
manlar din uğrunda her türlü 
zulme, iışkenoeye, açlığa ve su
suzluğa .katlandılar. Ağaç yap
rakları yiyerek, sefaJet içinde ya- · 
şamağa mecbur oldular. Fakat 
islôm'dan asla dönmediler. 

insanlık dışı ıbu zulüm ve 
işf<ıencefıer karışısında çok güç 
dıurumda olan müslümanlara . . . 

Peygamber Efendimiz tekrar 
müsaade etti. <dsteyıenler, müş
riklerin zulümlerinden kurtul- -
mak .için Habeşistan'a gi1Js,in
lerıi. buyurdular. 

Bunun üzerine n si erıke.k, 
13 ü kadın ol:m.a:k üzere toplam 
90 kişi, müşri-klerin ezô ve cetô
larıınıdan kurtulmak ve dıiınlerini 

korumak ma,ksadiyle vıe doğup 

büyüdükleri aziz vatanların

dan ayrılıp yabancı bir ülıkeye 
gitmiş ve orada yaşamuya mec
bur ka.Iımışlarıdır: (8) 

Yemen tara·finda bulunan 
müslümanlar da Habesistan'a . . . 

giderek, oradaiki din f<ıardesleriy-
. . . 
l·e buJ:uşmuşlardır. Bu suretle 
Haibeşistan'da mıüslıümanlar ço
!}almaya başladı. 



Kureyşliler, müslümanların 

çoğalmasından ve dışta bir koru
yucu ve bir sığınılacak yer bul
muş olmaılıann:dan endişeye düş

tüler ve Necaşl'ye ~mr biın el-As 
ile ıAibdullaıh bin Reıbla'dan mü
-ı:eşe~kil bir heyet gönderdıiler. 

Bfr çok kıymetli h'ediyelerle. Ne
ooşl'ye giden. bu heyet, ora·ya 
hicret eden müslümaniann iken
dilerine · teslimini rica · ettiler. 
Heyet, Necaşl'nin huzu~una gi
rince, adetleri: üzere yerlere ka
dar eğilerek lôzım gelen tazim-. . . 
leri yaptılar ve getirdikleri hedi-
yeleri to,kdim ettiler. Necaşl de 
malksail:larının ne olduğunu sor. 
dlu. Bunıun üzer.iıne heyet başka
m .Aimr b. ei~As: «Mekik.e'de Be
ni Hôşim'den· bir adam çı'ktı. 

PeygamıberHk d:a'Vasında bu lu-. 
nu~or. İÇimizden bir takım kısa 
gôr.üşlü kimseler O'na uydular. · 
Onları .cezalandırmaya Ç{J!ıştıık. 

Bunun üzıerine bir kısm1 buraya 
gelıdiler. Bizden ve atalarının di
ninden yüz çevirdil·er. Sizin di
ninizi de kabul etmemişler. Onla
rm ıbize teslim ·ve iôdesini rica 
ediyoruz.» dedi'. Necaşl'nin etra
fında bu~unan rôhipler ve diğer 
adamları -oıldı:kları hediyel·erin 
etkisi altında kalaraık:. ..Amr b. 
eı-As'ın sözlerini tasdi·k ettilıer 
ve «Her kabile kendi fertlerinin 
halini daha iyi bilir. Mültecileri 
bunlara teslim edersek, Kureyşi. 
memnun ederizıı deıdil,er. Necôşi 

ise, «Bana .iltica edenleri, di:iş

ma:nlarnna tesl·im edemem.» di-

yerek, müslümanları dinlemeyi 
ve peygamberiiık da'l!asın!da bu. 
Iunan şahıs hakkında bilgi edin
meyi uygun buldu. Bunun üzeri-
. ne müslumanları çağırttı. On-
. lar Necaşi'nin huzuruna girince, 
KmeyşiHer giıbi yerlere eğilme

yerek, sadece selôm verdiler. 
Necaşi'nin odamları, hükümda
ra tazim etmelıer~ni hatırlaıttı

lar. Onlıar da <dBiz- AHah'tan 
başıkaıSiıına seode etmeyiz.» de
diler. Neca·şl, huzuruna giren 
müslümanlara: «Si·zi · memleketi
nizden ayıran bu dinin moıhiye-
ti nedir, niçin ne benim dinime, 
ne de bu milltl·erden herhangi 
bir kimseniını d~nine girmedi- .. 
ni,z?ıı dedi. Bunun üzerine müs
lümanların başkanı Cafer b. 
Ebu Tôliıb söz alaraık : 

<~Ey Hükümdar! Biz côıhili

yat ôdeti üzere yaşıyan ıbir mil
let idik. Putlara taparıdık. Ölıü 
hayvan eti yerdik. Fuıhuş yapar. 
dıık. A'krabalara küseııdik. ~om~ 

şul;uık hakıkına riôyet etmezdik. 
Zayıf, kuwetlinin esini idi. Biz 
bu ıhal üzıere iken Allah Teôlô 
içimil'Jden birini peygamber 
gönderdi. Nesebi ve asaleti, 
sadakot ve emaıneti, şeref ve 
namusıkôrlığı hepimizce ma
lumdur. O, bizi bir Alkıh'a iba
det etmeye davet ediyor. Atala
nmızın tapına geldikleri putları, 
ağaç ve taş parçalarını terk 
etmemizi söylüyor. Hiıze dıoğru 
söylemeyi, emoınıete ve aıkra'ba-
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l~ıık ıbağ,larına riôyet etmeyi, kom
şularımızia güzel geçinmeyi, 
haramdan ve ıkan dökmekten 

" 1 
sakmmayı ıbifdiriyor. FUihuştan, 

yalandan, yetim malı yemekten, 
namuslu ikadmlara iftira etmek
ten ınehyediyor. Allah Tıeôlô'ya 
tbadet edip O'na ıhic ıbir suretle 
şiı1k ,koşmaıniamızı ·emrediyor. 
Namaz kılmaya·, sadaıka verme
ye, Dhsanda bulunmaya. oruç 
tutmaya da:vet ediyor. Biz de 

" O',na inandıik. Getiııdiği "dini ka
bul ettiK Allah Tıeôlô tarafın
dan ıgetirdikl·erini tasdik et
tik. O'nun 'emrettiği şekilde i:ba
det edlyowz. O'nun he~ôl de
dilkl:eriniı lhelôl, ·haram . dedikJe
rini hamm tanıdık. Bundan do
layı ,kavmimlz bize düşman ke
sildi. ı'size ıher türlü eza. ceta ve 
zulüm yapmaya ıbaşladılar. Bi
zi, tekrar putlara tapmaya zor
ladılar. Güın g·ectikçe zuJüm ve 
iıskenceleri arttı.. Taıhammül e-• 
demez olduk. Bunun için onlar-_ 
dan ıkaçara;k ·sizin memleketini·
ze iltica ettiık. Size karsı itima
dımız vardır. Sizi ıbaş'kalarına' 
tercih etti:k. Sizin komşuH.ığunu
zu 'bir nimet ıbildik. Sizi emin bu
larak si,zin yanınıza geldik. Zul
me uğramayacağımızı ve haksız 
lık görmiyeceğimizi umduk» de
di. 

Necaşi, Cafer ıb. Bbu Tôlib'
den bu sözl-eri dinlednkten son-

(4) Meryem süresi, ôyet 29-33. 
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ra, peygamber olduğunu ·iddia 
ettiğiniz adama vahyolunan ôye-

" ti kerimelerden bir miktar oku
yunuz, -dedi. Caf.er lb. ıEJbu Tôlib 
de, Meryem SOresi'nin evvelin
den, şu meôldeki ôyet-i ıkerime
lere ıkadar okudu : 

. («Meryem çocuğu gösterdi : 
«Biz beşikteıki çocukla naısıl ko
nusabiliriz?» dediler. · Çocuk: . " 

«Ben şüphesiz Allı;rh'ın kuluyum. 
Bana kitap verdi ve beni pey- _ 
gamber yaptı; nerede olursam 
olayım, beni mübarek kildı. Ya ... 
şaıdığım müddetçe naımcıız kıl

maını ve zekat vermemi ve an. 
neme iyi davranmaını iemretti. 
Beni bedbaht bir zorba kılmadı. 
Doğduğum günde, öfıeceğim 

günde, dirifeceğim günde bana 
selam olsun» dedi.) (4

) Bazı ri
vôyetlere göre Neca-şi ve yanın
daki roıhibler, işitti'kieri ôyetler~ · 
crerı o ,kadar duygulandılar ki, 
ağladılar . 

Bunun. ü:zerine Necaşi, «AI
Iah'a yemin ederim 'ki, işittiğim 

bu ıkelôm, Isa'nın getirdiğ·i .ke!ôm 
gibi' ayını yerden n~zil olımuştur; 
Haydi gidin, !bunları ıSize testim 
etmem; peygaımlberlerini tekzip 
eden milletin !hediyeleri 'bana lô
zım değf.ldrr.» diyerek, 1hediyele-. 
rini de ııeddetti. Sonra müslü
manlara dönerek, · «Sizi ve ya- . · 
nından geldiğiniz zat'ı tebriık e
derim. Memleketimde huzurıa 

oturun. Size kimse tdarruz ede
mez. Allah bana bu müU~ü. rüş-



vetsiz verdi. •Ben de -sizdıen rüş
/ vet istemem. Kimsenin sözünü 
- de dinlemem» dedi~ Müslüman
ıara daha fazla sevgi ve saygı 
gösterdi. Böylece hak ıbatıla ga_ 
Jebe çaldı. (5

) 

Hz. Muhammed (S.A.V.) 
Müşriklere Meydan 
Okuyor.! 

Hozreti Muhammed (S.A.V.) 
müşrikleriiı . !<ızmalarına, düş

-- manlıklarına hatta Uiygulama1k
ta oi'Ciukları ablukaya rağmen, 

t . üzerine aldığı. ilôht vaızifesini 
tebliğe devam -ediyor, hiıç yılmı

. yer ve AIIaıh'tan aldığı şu aıyet
J,erle onlara meydan ok·uyordıu : 

·«Kulumuz Muhammed'e in
dirdiğimiz Ktir'ôn'dan şüphe .edi
yors~nız, siz de O'nun · beinzeri 
bir sure meydana getirin; eğer 
doğru . _sözlü iseniz, Allah'tan 
başka, güvendiklerinizi de yar
dıma çağırın. Yapamazsanız 

- yapamıyacaksınız ~ o takdirde, 
inkôr edenler için ha:zırlanan ve 

. ya.kıtı insanlarla taş olan ateşten 
sakının.» . (6 ) 

/· 

Bu ne ka'Ciar ıbüyük bir )ddia 
· idi. Bütün eliünyaya karşı böyle 
muazzam bir davada bulunmak, . 
el!b'ette ıbir insanın ıkendiliğin-

. den söyleyeceği :bir şey değildi; 
ellbette ibuiıu söyleten Allah 
Teaıa Hazretleridir. ıBunun üze-

(5) EI-Esô.le 75 -78 özel sayı. 

(6) Bakara sOresi ô;yet 2.3:i24. 

r~ne diın düşmanları ne yapacak·. 
larıını şaşı!idılcrr. Fa·kat yin'e de 
inatlarında, küfürierinde yürü
yüp gidiyorlardı. 

Müsl:ümanlar, tam üç sene 
rnuhasara alıı:ında kaldılar; aç- . 
lı:k, susuzluk gibi. cok sıkıntılı 

.günler geçirdiler. Nihayet Kureyş 
· içinde müslıümanların düçar ol
duk:ları ib_u işkenceyi Jhaıksız gö
renler olmuş, ıbir çOiklarının mu
hal·efetine rağımen, bu bir kaç 
.kişi, o muaıhedleyi· alıp yırtmış

lar ve müslümanları mahsur bu,. 
lundukları yerden çıkarmışlar

dır . 

Hz. Peygamber (S.A.V.) in 
Tôif Yolculuğu ve Neticesi: 

Peygamberliğin onunou yı
lında Peygamberimiziın amcası 

Bbu Tôlib ~e zevcesi Hazreti 
. Hatice •öldükten sonra müşrik-
lerin eziyetleri daha da arttı. Pey
gemiberimiz Hz. Muhammed 
(S.A.V.) Mekke'lilerin tutum ve 
davranışlarında·n usandı. Fa~ 

kat davadan vazgeçmesi asla 
sözkonusu olamaz:dı. ıBu arada, 
Tôi·f halkını dine c(çıvet ve irşad 

· etmeyi düşündiü. · Bu ma,ksatla 
evlôtlığı Zeyd b. Harise'yi yanı
na alıp Tôif'e gitti. Orada en 
asil ailelerden biriine mensup 
olan üç kardeşle görüştü. Fa
kat bunların üçü · d'e, Peygam
berimizi sağır bir ıJ<;uJaıkta dinle-

. mişlerdi. Peygamberimiz orada . 
on gün kadar ıkalaraık ıbir çok 
•kişiye peygamberliğini tebliğ · 
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etti. Müslüman olmalarını ve A!
lah'ın azabından kendilerini kur
tarmalarım söylediı.- Onlar müs
lüman lı ğı· kaıbu! -etmediler ve 
memleıketlerinden- peygamberi
mizin çıkıp .gitmesinıi istediler. 
Sade bununla da .kalmadılar; 
şehrin dışuna .çııkar çı:Içmaz pey
gamber efendimize çok 1ha·karet 
ettiler. Memleketin en edepsiz, 
en ahlôksız insanlarını· toplayıp 

sakaıkiarda peygamberiniizin ar
kasından bağırttı lar. Bu ayak-· 
takımı insanlar, peygamberimi
zin geçeceği yolun •iki tarafına 

. sımlanarak Peygamberimizi ta~a 
tuttular. Peygemiber ıEfendimiz 

ayağındaın yaralandı. Aıyaıkları. o 
kadar •kanadı kl, ayaıkka'bısı a
yaklarından sızan kanlario dol
muş, taıkatı kesilerek yere otur
mak istedi'kçe, zorla ,kaldırarak 

· taşlamağa. devam etmişlerdir. 

Nihayet Peygamber ıEfendimiz 

bir · bağa iltica etmiş, bağın 

sahibi U1ıbe lb. Rebta müşriık. ol
masına rağmen, Peygamlberlmizi 
çok zor durumda görerek, O'na 
kölesi He üzüm i.kram etmişti. 

Peygamberimiz üzüme, elini u
zattığı zaman . «ıBismillôh» de
mişti. Bu söz, kölenin hayretini 
mOcip olduğıundaın, ıbu ıkelimenin 
manasıının ne olduğunu sordu. 
Peygamberimiz hristiyan köleye 
islômiyeti izah etmiş, köle de o 
anda Müslümanlığı kalbul etmiş
ti. 

Hazreti Muhammed (S.A.V.) 
Tôif'te çok kötü ıbir muamele He 
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karşıtaşarak oradan kovulunca, 
biraz dinlenmek ıüzere iltica et
tiği bu bağda ıbir gölıgel,iğin a-l
tında ellerini ıkaldlımrak Allah 
Teôlô'ya dua etmeye başladı. 

Peygamberimizin Allah Teôlô'ya 
duası, üımitsizlıikten veya uğra

dığı zulümden şikôyeti ifade et- . 
miyordu. O, geçmiş· peygam
berler gibi, ümits~i:z:likten . verya 
karşılaştığı işken.ce ıve zulüm
lerdeın şi1kôyeti asla aıklından 

geçirmezdk O'nun . •kallbi, Al
la!h'ıın kendisine yardim edece
ğine o ıkadar imanla dolu idi 
ki «Yôrabbi ıBeni niçin terk et~ 
tim> diye dua etmedi. Aksine de
di .ki: «Yô Raıöbi! ıKuwetimin 

zaafından,, tedbirimin noksanın
dan, insanların nazarında hor 
görünüşümden ancak sana Şi

kôyette bulunuyorum. Ey mer
hametiiierin -en menhametlisi! 
Zayıfların Rabbi Sensin, aenim 
Rabbim de Sensin, Beni kime 
bırakıyorsun? Beni yok etmek is
teyen yabancılara mı, yoksa 
mu'kadderatıma ıhôkim olacak 

· duşmantarıma mı? SenJn gaza
bı ilôhlne uğramıyayım da, ne 
olıunsa olsun, Seınin ıbahşedece
.ğin selômet. daıha bolıdur. va 
Rabbi! Senin, gökleri aydınlata
ca'k, bülıün ,karanhkları yok ede
cek, dünya' ve ôhiretin salôhı 
kendisine bağlı olan yüzünün 
nOruına sığıınıyorum. Senin ga
zabına asla uğramayaıyım. Se
niın · ilôhl rızandan asla uzak ol
mayayım. Bütün kuwe·t ve kud-

' 
1 

1 
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ret ancak Sendendir yô. Rab
bi» ... 

Bu feci şartlar içinde, bu 
kadar ulvf ·hislerle ımütehassis 
olan bir ruhun UliVIIiğini takdir 
etmeyece.k ıbir ıkimse bulunabiıir 
mi? ıBir •kimse gerçekten pey
gamıber 'Olmasa, . böyle müthiş 
işkencelere uğradı·ktan sonra, 
bu kadar asil hislerle dolu ola
bilir mi? Asla·. Fakat - Hazreti 
Muhammed (S.A.V.), tam .))ir 
sıükOnetle, bir :insanın tahammül 
edebileceği bütün zorluklara gö
ğüs germiş; ıbir insanı intihara 
sevkedecek !bütün felô.ketleri 
akıllam 1hayranlık verecek bir 
sabırla karşılamıştır. ıBu ne sar
sılmaz iman, Allah'ın iradesine 
bu. ne !büyük bir teslimiyettir. 
Bu iman .Ile Rablbine boyun eğ
menin değuracağı rOlhani mut
luluğa ıhayran · olmamak müm
kün değildir. Peygamberimiz Hz. 
Muhammed ı(S.AV.), rıza-i ilô.
hiye nô.il olduktan sonra bası-, . 
na gelen bütün felô.ketlerin bir 
hiç olduğ.unu söylüyordu. (') 
Çünkü o, muhakikak surette Al
lah'ın yardımına· nô.il olacağını 

biliyordu ve her an bunu bekli
yordu. Onun için her türlü ezô. 
ve işıkaneeye · ıkatlanarak her 
çeşit feragat ve fedakô.rtiği gö
ze alarak ıbütün insanları ebedl 
kurtuluş yolu olan islô.m Dinine 

. (7) Peygamberimiz Aleyhi's-Selôm, sh. 

96, ömer Hıza tercemesi. 

durmadan davet ediıyor; hi_çbir 
zaman usanmı•yor, !bıkmıyor ve 
ümitsizliğe düşmıüyordu. 

Birinci Akal:le. Biaıtı : 

Hazreti Muhammed (S.A.V.). 
· senelerce Mekike halıkını islôm 

Dinine davet etmisti. Fa•kat müs
riklerin küfür v~ inadı, isia~ 
Dinini kabul etmelerinemani olu_ 
yordu. Gerek ımüşriiklerin bu tu
tumu, gerekse Tô.i:fliJ.erin insan
lık dışı çok feci muam.eleleri is
lô:m Peygamberi Hazreti Muham
med'i Allah'ın emrini in~~nıara 
tebliğ vazifesinden alıkoyacak 
değildi. Cünık!ü isiörn gür.esi 
mutlô.ka parlayacak, her tarafı 
aydmlntacaktır. Bundan dolayı 
Hz. Muhammed, her ·sene 
hac farizesını ifa etmek için. 
Makike'ye gelen ·kaıbflelerle gö
rüşüıyor; muhtelif panayınara 

gidiyor ve oralarda rastladığı 

kişileri İslô.m Dinine davet edi
yordıu. 

Peygamberliğin onbirinci 
s•enesiındeki hac mevsiminde 
Peygamberimiz bir çok kabile
lerle görıüşmüştü. Bu qrada 
Mekke şehri kenarında bulunan 
«Akabe» adı verilen yerde bir 
kaç adama rastlayara.k, onların 
kim olduklarıını sordu. Onlar da • . 1 

Haerec'·e mensup olduklarını 

söylediler.· 

Peygamberimiz onlara bir 
1kaç ô.yıet okudu, onlar da birbi- . 
rine bakarak «ıBu adama inan-
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mak hususunda yahudiler bizi 
geomesinler» demiş ve içlerin~ 

ğen altısı orada Müslümanlığı 
•kaıbul· etmişlerdi. ıEsasen • böyle 
bir peygamlber geleceğini, daha 
önce Med ineyahudilerinden işit
mişlerdi. Sonra bu şahısl,ar 

memleketlerine dönerek, Medi
ne'de Müslümanlığın yayılma
sına çalışmışlardır. 

Ertesi· yıl, yani peygamlber.,. 
liğin eniıkinci senesi hac mevsi
minde ı6vs ve Hazı:_ıeç kabllesine 
rriensup bazı kişiler Melçke'ye 
geldi. Bunlardan ikisi Ervs, diğer
leri Hazreç kabllesinden olmak · 
üzere · oni.ki - kişili·k Ib ir heyet 
«Akabe» denilen yerde Peygam~ 
ber -Eifendlimiz'le gizli. bir gö
rüşme yaptılar ~e Müslüman 
olarak O'na biat. ettiler. Biatla-· 
rında : 

«AIIah'a şirk ıkoşmayacakla_ 
rına, hırsızliık yapmayacöıkları

na. zina etmiyeceklerine, çocuk
ları öldürmiyeceklerine, bü:htan . 
ve ittirada bulunımayacaıklanna, 
doğru bir işte Peygamber'e 
karşı gelmiyeceklerin~» dair •söz 
verdiler. }şte bu ıbiate, «Birinci 
Akabe Biatı» denir. 

·su Medine!Her, kendilerine 
dine ôit meseleleri öğretecek, 

Km'ôın'"ı belletece·k bir kimse 
istediler. Peygamıberimiz de 
Mus'ab ıb. Umeyr'i gönderdi. 
Hazreç kabilesi reisierinden · 
Es'ad b. ~ürôre~nin ve dini öğ
re1ımek icin gönderilen · Kur'ôn 
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muallimi Mus'aıb b. Umeyr'in _ 
himmetleriyle Medine'de islô
miyet sür'atle yayıldı. 

ik!rnci Akoıbe Bfotı ; 

Peygamberliğin onüçüncü 
yılında Medine'deiki müsJüman
lardan ikisi ~kadın, . y·etmiş üçü 
erıkek olma'k üzere yetmiş beş 
kişi 'Mslçke'ye ·g·eldi. Peygamber 
Efendimiz bunları ıkar:şı~ladı ·ve 
onlarla görüşüp konuştu. Müs
lümanların el ele verip anlaşma- · 
lan kararlaştırıldı. · «A~ab\el)) de
nen yerde toplandılar. Peygam
ber 6fenıdimiz, · amcası Aıbıbas 

He geldi. Aıbba'S söze başladı. : 

<~Ey ıHazrecmer! Muham
med· (S.A.V.) in aramızda mev- -
kii yıükısektir. ıBiz O'nu düşıman
larından korudiuk. Sizinle bir an
laşma yapmak istiıyor. O'na ve
recegınız . so2'!ü tutmak, O'na 
muhaHf olanlara 'karşı durmaık 

hususunda· . g;ücüınıüz kô-fi geli
yorsa, buna bir diyecek yok. Fa
kdt O'nu eleverecek, yanınıza 

geldikten sonra yalnız başına 
bıraıkacaıksanız, ıbunu şimdiden 

söyl·eyiniz» dedi. 

Buna Medineliler . şöylece 
cevap verdiler : 

' ' 
«Sözünüzü dinledik, yô Re-

sOlullahl Siz. buyurun. Kendiniz 
namıınıa, Allah namına istediğiniz 
andı alın. Biz ıhae:ırız» dediler ve 
bundan sonra andiçtiler; Pey
gambere rbiat ettiler. Andiçme 



tamamlanınca, Peygamlberimiz 
aralarında oniki .kişi' temsilci 
seçmelerini söyledi. Onlar da 
Hazreçten dokuz, Evs'den üç ol
ma·k ıüzere oniki kişi temsilci 
seçtiler. Hepsi _de Peygamlberi
mize: Darlık ve genişlik zamanın
da, her ıhal-ükôrda itaate, . sö
zıün daima· doğrusunu söyleme
ye ve Allah yoluında herhangi 

. bir şeyden l<onkmamaya söz 
verdiler. 

Bu «ikinci . Akabe» anlaş
ınasiyle müslümanların önünde 
yepyeni bir ufuk açıldı, Medine 
iıSlôm'a kucaık açmış oldu. Müs
lümanlar omya gidip yerleşecek
ler, dinlerini-n i6aıbını · çekinme• .. · 
den yapacaklar ve islômiyeti 
yaymaya çalışacaıklar. (8 ) 

PEYGAMBERiMiZiN 
MEDiNE'YE HiCRETLERi : 

Peygamberimiz Hazreti Mu
hammed (S.A.V.), Allah Teôlô'
nın emriyle insanlan islôm Dini
ne davet ettikçe, müşrikler öde
ta çıl'gına dönerek bundan uzak
laşıyor ve içlerinde lbesl'edi'kleri 
kin ve düşmanılık hisleriy~e O'na 
diş !biliyorlardı. insanlar ıçın 

· yegône kurtuluş yolu olan Isıarn 
Dini uğrunda !her türlü ledakôr- · 
lığa katlanarak müşriklerin akla, 
hayale gelmeyen lbin türlü iŞ.

kenceleri·ne maruz kalan Pey-

· (8) Ha·zreti Peygamber'in Hayatı, sh .. 

40, O. Keskioğlu. 

gamberimizin sadık arkadaşla

rından bazıları evlerini, barkl·arı
nı tetıkederek Halbeşistan'a, ba
zıları 9a Medine'ye Hi·cret ede
re·k, müşriklerin zıulıüm ve işken~ 
eelerinden ·kurtulup, ·emniyet ve 
huzura kaıvuştafttan bir sırada, 
bizzat kendileri, ıbürtün huS!Omet 
ve düşmanlıkların, bütüın işken
ce ·ve haksızl,ı,kların yegône he,. 
defi olacağını yakilnen ıblldi·kle

ri halde, sa·dece Hazreti Ebu 
Bekir ve· Hazreti Ali He Mekke
de ikelarak lhicret için Allah'ın 
iznini ·beklemişlerdi. . 

Mek!ke civarında yaşayan ve 
islôm Dinini kabul eden nüfuzlu 
kôlbile r·eisleri, Peygamber efen
dimizi himayeye ômôde oldukla
. nnı söylıüyorlardı. «Devs» ·kabl-
l·esinin . reisi Tufeyl b. Amr'ın 
sağlam bir lwlesi vardı. Tufeyl,. 
Peygamberimizi müşriklerin şer
rinden korunması için kalesine 
davet etmişse de, PeY,gamberi
miz bu daveti kalbul edememiş

lerdi. ÇÜ'n'kü takdir-i iiÔıhi baş,ka 
idi. Bu büyük şeref, müşriklerin 
şerrinden ve amansız işkencele
rinden ·kurtulmak için, mallarını, 
müliklerini, · evl·erini, bal'iklarını 

Mekıke'de 'bırakıp, Medine'ye 
hicret eden muhôcir müsl•uman
lara kucaklarını a·camk, onları 
bağırlarına basan ve her türlü 
yardımı yapan fedôkôr Eıisôr'a 
nasip ola·caktı. 

Hicret'ten !bir ikaç gün önce, 
Peygamberimiz-e hicret edeceği 
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yer rüyada göSiterilmişti. Bu yer, 
ağ·aclar ve barhçelerle dolu id.i. 
Bunun üzerinE? .· «Yeımame» ye 
gideceğini tahmin etmişti. Fakat 
rüyasında gördüğü-yer, Yesrib 
(Medine) idi. 

Müşriıkler, Biriınıci ve ikinci 
Akabe ıblatleri sonucu, Medinaii
Ierin 'is·lôm Dini'ni · kalbul. ettikle- · 
rini ve ıMekke'de buluncin müs
lıümanların da fırsat ibuldukca 
birer !birer Medine've hicret et
tiklerini, günden güne oraçla co
ğaldıklmını ve. büyüık ıbir kuvvet 
meydana getirdiklerini görüp an
ladı·kları zamari, lbunun: doğura-

. cağı neticelerden ikorkmaya ve 
endişe etmeye başladılar. Ku
reyş müşrikleri, kendileri için 
çok vahim telôikki ettikleri bu 
tehlikel·ere karşı ıbir .çare ıbulmak 
amaciyle, mü him . işlerini hallet
mek · için daima · toplandı!kları 
«Dôru'n~Nedve» de toplandılar .. 
Bu toplantıya bütün Kureyş reis-· 
leri katıldı. Bu sırada kapıda he'{~ 
betli ıbir ihtiyarın dikilip durduğu· 

· görüldü. Ona «Ey ihtiyar! Sen 
kimsin?» diye sordular. O da 
«Necid 1halıkından bir i·htiyarım. 
Toplantı·olacağıınıı duydum. Top
lantıda ·sizinle !bulunup, konuş

tuklarınızı dinlemek. uygun gör
mediğim görüşler olursa·, müta-. 
lôamı bildirni-ek istiyorum}> dedi. 
Pekiyi gir, dediler ve o da onlar
la beraber içeri girdi. 

Toplantıda: islôm Dini'ni im .. · 
ha etmek icin· çeşitli tedbirler 
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ileri sürüldü. Reisierden bir kıs
mı, Muhammed'in zincirle bağla
narak bir zindanda. hapsedilme" 
sini ve orada ölünceye kadar aç 
bıra:kılmasıınil tavsiye etti. Ne-

. cidH ihtiyar, «Hayır, valiahi bu 
düşünceniz yerinde değildir. An
dolsun ki,· siz, O'·nu dediğiniz 
gibi ,tiopsedecek olursanız, O'nu, 
kilitleqiğini~ kapının arkasından . 
arkadaşlarına haber ulaşır; üre-. 
rinize yürürler; O'nu, elinizden 
çekip alırlar. O'nun tel·kin. ve 
propagandasiyle çoğalGirak bu· 
·işte size gal·ebe çalarlar. Onun 

. icin, bu görüşünüz yerinde. de
ğildir. Siz ıbaşka :bir çare dü
şünün» dedi.·. Kureyş reisl·eri, 
gerçeıJ<ten O'nun taraftarları top. · 
ıanıp kuwetlıenerek hemen O'nu 
kıurtarıi"lar, diyerek, bu n~irden 
vazgeçtiler. Bunun üzerine :ba
zıları, Peygamber Efendimizin. 
nefyini, yani memleketten · cı-
. karılmasını teklif etti. Necidli 
ihtiyar, «Hayır vallahi, bu dü
şünceniz de yerinde · ıbir görüş 

. değildir. O'nun sözünün. güiZel
liğini, yumuşa:kl·ığını, tatlılığını, 

getirdiği şeylerle· insanların 

kalbierine hôkim olup durduğu
nu görmıüyor musunuz? Vallalii, 
sie:, ıbu dediğiınıizi yapacak olur
sanız, O'nun Arap kalbileleri ara
sına girereık, ısözleriyle onlara 
hakim olup kendilerini. peşine 
ta~kmıyacağından, işinizi eliniz
den alımıyacağından, size iste-

·.diğini yapmıyacağından emin 
olamazsınız, Siz O'nunı hakkın-



da ıbundan başka bir tedıbir dü
şünün» dedi. Kureyş reisleri, ih
tiyarın bu sözlerini de yerinde 
buldular ve _ıha:ki~ateiı Mu!ham
med'in, !her nereye gônderilirse 
müessir telkinlerie oranın halkı~ 
nı .kendine bende ederek k:uv
vet ~kazanıp, birgüını Kureyşe hü
cum etme.si ihtimaline binaen bu 

. fikirden de vazgeçildi. Niha.yet 
Bbu Cehil, Kureyş :kalbilelerinin · 
her bii-inden .kuwetli .bir gencin 

· seçilmesi . ve <keskin 1kılıçlarla 

techiz edilımelerin1i, ibunların, 
Muıhammed~i ibirliıJ<:te öldürmele
rini te~liıf etti. Bu tekiitin ·kabuL 
edilmesi ıhalinde ıhiç bir. kablle 
Muhammed'in öldıürülımesinden 

sorumlu tutulmayaoa!k, · Aıbdi 
Meınaf oğullan da Muhammed'in 
intikari'unf olmayı düşünmiyerek, 
diyet taleb'iylıe yetinecektirler. 
Biz de iAibdi !Menaf ~oğullarına 
O'nun diyetin i öderiz, dedi.· Ne
cidi i ihtiyar, «işte isabetli-görüş 
şu adamın söylediğidi~. Bu öyle 
yerinde bir mütatadır ki, ondan 
daha ıüısıtıün bir ımütalôa göremi
yorum» dedi. Şeytanın Bbu Ce
hil'·e iliham ettiği lbu tekli·f, i-tti
fakla ıkaıbul edilmişti. insan sQ
retine ·giren ve -kendisiıni Necidli 
dliye gösteren. vhtiyanrı. şeytan 
olduğu rivayet· edilir. (9

) 

Kureyş müşr-iklerinin bu kö
tü fi'kirl.ert Allaıh -reaıa tarafın-

(9) Siret-i ibni Hişôm. 1/93. ~z. 

Muhammed (A.S.) ve islômiyet 11368 

A. Köksaı. • 

dan Peygemiber ·Eifendimize bil
dirildi. Bunun üzerine Peygam

. ber Efendimiz ıhemen Hazreti 
Ali'yi çağırttı. 

Kureyş, Peygarniberimizin 
azılı düşmanı. olmakla beraiber, 
O'nun doğrul•uğuna ve emôınıetic. 
ne o derece güveniyordu ıki, en 
kıymetli eşyalarını O'na• emônet 
bımkırlardı. O'nun için .bu sırada 
da. Peygamıberimizin yanında bir 
çO'k emanetler bulunuyordu. _ 

Peygamber Efendimiz yanı
na çxığırdığı Hz; Ali'ye: «ıBen bu
gün ıMekke'yi terk etmek içiın; Al
lahTeaıa'dan emir aldım. Sen 
bu gece benim yatağımda yat, 
benim örtümle örtün. Sabahle
yin bu emanetıreri sahiplerine 
ver» buyurdu. Hadrem1 tabir edi
len yeşil ıhmkasını Hz. Aliinin ü
zerine attı. Durum çok :vahimdi. 
Kureyş'in bu ·kararım Hz. Ali d~ 
haber almıştı. Faıkat hi.ç tereddüt 
etmedi, düşünmedi. ve o. akşam 

· kanlı bir olaya sahne olacak 
olan yatağa !bir gül lba!hçesine 
girer gibi girdi ve ıhuzur içinde . 
uyudu. .Peygamıberimizi ·öldür
mek üzere ıher .kabileden seçil-en 
kişiler, en rezil ve ôdi. ·kişilerdi. 
Bunlar arasmda Ebu Leıhep'in 
de ıbulunduğu riı:vayet edilir. Bu 
reziller, ortalı'k ıkararınca Pey
gamberimizin evini kuşattılar. 

Peygamiberimiz evinden çıkınca 
he'men üzerine atıhp onu öldü
receklierdi. · · <Arap ôdetine göre 
bir adamı evinin i·çinde. öldür-
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rnek, kaıhramanfığın şanına ay
kırı bir harek·et ve korkaıkfık sa
yıfdığından. katiller, eve girme
yip, dışarda Peygamberimizin 
çıkmasını bekliyorfardı. 

Peygamber Eıfendimiz yer-
' . den :bir avuç toprak- aldı ve 

<<Yôıstn» 'SO re-'i şerifesinin ilk· 
ôyetferini okuyarak, kendisini 
bekleyen mıüşrikferin üzerlerine 
saçtı. insanıfaııdan ıf<endisini ko
ruya.cağını va'd eden Rabbine 
güi\fenerek evinden çıktı ve on
ların araısından ge•çip gitti. O'nun 
çıkmasını beıkfeyen kötü niıyet
lifer, kör gilbi baktılar, fa·kat O'nu 
çııkarken görmediler. Onlar bir 

. ara kapının arafıklarıındaın içe'ri
ye ıbaktılar; yatakta- birisinin 
yattığını görünce, aviarının elfe
rine düştüğünü sanara:k ·sevin~ 
miş ıve başarı kazaındıkfarından 

emin olmuşlardı. Çünkıü onlar 
hôlö Peyga;mıher Efendimizi ya
tağında ya.tııyor zannediyorfardı. 

Bir mıüd'det sonra canları sııkıldı·; 
hemen Peygamber Efendimizin 
evine girdiler. Yatakta Hz. AIJ'yi 
görünce Şaşırdıfaır ve O'na <<Mu-

. hammed nerede?» diye bağırdı-

far. Hz. Af.i «!Bilmem» deyince, bir 
kat daiha · şaşkınlığa uğradılar. · 
Böyle göz .göre göre Peygaıtııbe~ 
rimizin ortadan kay!boluvenmesi 
onlara çok ağır geldi. Mekke'yi 
alt-üst ettiferse de ıbulamaıdılar. 
Canları çok sikıldı. Muham
med'·; ıkim 'bufiup .getirirse, yüz· 
deve vereceklerini· her tara.fa 
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ilôn ettiler. Bunun üzerine, ne 
kadar rezi.J ve eH kanlı varsa, 
hepsi Muhammed'i ele geçir
mek· ve yüz deveyi almak hül-
y.asiyfe Mef<JJ<e'nin etrafına ya
yıldıfa:r. Oraya bLira;ya. koştular, 
fakaf Allah O'nu kimseye gös'
termedi; ıbir türlü bulunduğu 

yeri bilemediler. 

Peygamber Efendimiz o ge
ce mıüşrikferin arasından çıkıp 

gitti ıve Kôıbe'ye uğrayari:ıık ora
da : «ıEy Mekke! Bütün dünya
da en çok sevdiğim yer senin 
yerindir. Fakat seniın -eıvlôtların 

beni senin duvarların arasın_da 

·huzur içinde bırakımıyorlar ... » 
dedi. 

Ertesı günü öğle va•kti Hz. 
8bu Bekir'in evine geldi. Birlik
te Medine'ye hicret edecekteri 
ni söyledi. Bunu •işidince, Hz. 
8bu Bekit sevincinden ağladı. 
Cünk!Ü Peygamber (A.S.) e arka
daş olmak, en büyük şerefti. He:
men i·ki deve ha-zırladılar Bir de 
usta, bir kıl•ôvuz temiın ettiler. 
Deveferi, tayin etti'kieri gün vr;:. 
saatte «Sevr» dağına getirmesi
ni ·söylediler. Gece olunca Hz. 
Ebu Bekir''in evinin arka pence
resinıden Ebu Bekir He(RA.) bir
fiikte çıka-ra·k, «Sevr» dağındaki 

bir m ağaraya gittiler ve orada · 
gizlendiler. Mağaraya giderken· 
Hz.· Bbu Bekir, Peygamberimiz 
(AS.) in kôlh önüne geçerek 
önünden yürümekte, kôih a:ı;ka

sından. yürümekte idi. Peygam-
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berimiz O'na «Yô Ebô Bekir, 
nedir ıbu halin?» diye ıSıordular. 

Hz. Ebu Bekir de; «Yô ResOle'l
löh! Müşritkler arkamızdan ta·kip 
ederler, di·ye a'klıma geliyor, ar-

kada kolıyorum. Pusuya yatmış 
olürlar, diye akl·ımo geliyor, ileri 
ge·çiyorum .. Yolun sağında olur
lar, diye akl·ıma geliyor, . sağa · 
geçiyorum. Solunda. otıurlar, diye 
aklıma geliyor, sola geçiyorum» 
dedi. 

·M ağaraya vardı·klarında da 
önce Hz. ı8bu Bekir mağaraya gi. 
reretk ·i·çini temizledi. İçeride bul
duğu delikleri de tıkadı. Sonra 
Peygamberimiz (SAV.) mağara-

. ya girdi. ıEbu Bekir mdğaranın 
bir ta:ra·fmda lbir delik daıha gör
dü. Oradan yılan, aıkrep gibi 
bir şey çıkıp da Peygamber 
6fendimizi ısokmasın diye, aya
ğını -oraya koyarcık oturdu. Pey
gamiber ı6fendimiz de ıbaşıını Hz .. 
Bbu Betklir'in baıcağının üzerine 
koyara:k uyumaya ıbçışladı. O sı
rada deli·kten ibir yılan çıkarak 
Hız .. Bbu Bekir'in ayağım sok
muştu. Peygamber Efendimiz 
uyanıp rahatsız olmasın diye, 
Eıbu Bekir (RA.) oradan ai'fağını 
cekmed i. Fcikat canı çok yandı 
ve gözlerinden yaş aktı. Alkan 
göz yaşları, Peygamber Efendi
mizin müJbarek yüiZ:üıne damlaya- .. 
rak O'nu. uyıkudan uyandırdı. 

Peyıgamlberimi•Z; «Ne var yô Ebô 
Bekir?» diye sordu. «Ayağımı 

bir şey soktu, ama ehemmiyeti 

yok; canım, anam ve babam 
Sana feda olısun» dedi. Pe.ygom- · 
ber Efendimiz (S.A.V.) hemen 
kal'ktı ve yılanın soktuğu yere 
tüıkrüğünü . sürdü. O anda, Al
lah'ın izniyle acısı gitti ve Hz. 
Eıbu Bekir şifa bulıdu. 

Peygamber Efendimizi ele 
geçirmek icin yolaı cı·kanlar, yol
dCl:ki izleri taıklip ederek mağara
nın ağzına kadar geldiler. Fatkat 
mağaranın ağzına :bir örümceğin 
ağ germiş, bir gü:vercıinin de yu. 
murtlamış olduğunu gördü•kleri 
için içeriye . girip girmemekte 
tereddüt etmer. 1Kimis1i içeri gi
relim, kimis·i gıirmeyelim dedi. 
Bazıları ısrar ederek «ille bu 
mağaroya girip içini arayalım» 

dediler. Bazıları da «Size Allah 
aıkılı versin, şu örümceğin ağına 
baksanıza, bunlar . Muhammed 
doğmadan gerilmiş ve güvercin
ler de yuvalarını yapmış. iceriye 
insan girseydi ne bu örümceğtin 
ağı, ne de güvercinin yumurtası 
olurdu» diye iSöylendiler. Biraz 
gürültü yaptıkton sonra dönüp 
gittiler. Halbuki içeride Peygam
ber Efendimiz ve Hz. Ebu Bekir, 

bunların gürültüsünü işitiyorlar

dı. Ebu Bekir (RA.) bu durumu 
görünce, çok merak ediyordu. 
Hz. Ebu Bekir, gerçekte kendisi 
için değil, çok sevdiği· Hz. Pey
gamber için endişe ederek, «Yô 
ResOlollaıh, beni öldürseler 
ehemmiyeti yoık, ben ıbir şaıhı

sım, fakat -Allah etmesin- Sana 
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bir zarar. getirirlerse ·:bütün üm
met'in helôkine sebep olurlar» 
demesi üzerine, Peygamberimti·z 
(SAV.) «Sen kederlenme, Allah 
bizimle beraberdir» diye O'nu 
teselli ediyor ve yüreğine kuv
vet veriyordu. Hakiketen Allah 
Teôlô, müşriklerin gözlerine 
perde çekti. 'Akıllanna ıblir şaş

kırifıık geldi. Mağaranın -içine. 
girmekten va·zgeç~rek, lbıraıkıp 

Mekke'ye döndüler .. HalıbU:ki, iç-
. lerin.deın :biri dikkatle ımağaranın. 
ağzına ba·ksaydı, onları görecek.;.· 
tL. Içeriye girmeye. biJ.e lüzum 
yokt:u. 

Hz. Bbu Bekir'in oğluAbduL 
lah, gündüzleri· Kureyş arasında 
dolaşıyor, !geceleri onlam ha
ber · götürüyordu. O donünce,· 
Bbu •Bekir'•in köleSi Aniir b. Fü
heyre o civam koyunlarını sürü
yor, hem Albdullah'ın izletin:i. ör
tüyor, hem de mağarada•ki mi
safirrere süt veriyordu. (10) 

Peygamlber Efendimiz'le Hz. 
Bbu· Bekir, mağarada üç gün· 
kaldılar. Sonra develer geldi, 
binip, Medine yolunu tuttular. 
Fakat müşrikler denhal anlamlş- ·· 
laır ve arkalarmdan «Sura'ka» is
minde meşhur bir pehlivan gön
dermişlerdi. ıBu pehlivan Pey
gamber·imiz · (AS.) ı öldürmek 
ve yüz deveyi almak için atma · 
binmiş koşturuyordu. Bunu gö-

(10) Hüseyin Heykel, Hayatı Muham

med. (Fi menzili'l-vahyi) sh. 2'53 
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ren E>bu Bekir (~.A.) «Aman 
yô Resule'llah! Tutulduk» diye 
telôşa: düştü. Peyga•mlber Efen
dimiz : «Telôş etme, Allah bizimd 

· le beraberdir» diyordu. 

Surôka bütün kuwetiyle atı
nı ·~ürdü ve gelip yetişti. Fakat 
tam bu sırada hirdenlbire aıtının 
ayakları sürçmüş; kendisi de ye_ 
re yuvarlanmıştı. Surôka te:krar 
'ilerlemeye karar verdi ve atını 

· sürdıü. Fakat bu defa atının 

ayakları dizleri~ne kadar yere ba·
tıverdl. Olduğu yerde ça'kılıp 
kaldı. Ne kadar ·çalısmıs ise de, . . . 
atm ayaklarını çıkarmak ve yü-
rütmek mümkün olamadı. Surô
ka :buınu . görünce,· yaptığı işe 

pişman_ olara•k Peygamoer Efen
dimizden aman diledi, «Yô 
Muhammed! Rabbine dua et, bu 

felôketten kurtulıayıım. Eğer beni 
bu halden k•urtarırsan, sizi ta•kfp . 
etmekten vazgeçeceğim; !hem 
de; arkadan sizi tutmak 1için ge
lenleri geri çevireceğim» dedi 
ve andiçti. · 

Peygamber · Efendimiz dua 
etti. Sun]rka kurtuldu ve geriye 
d'önüp ·gitti. Arkadam gelen bir 
cak müşrikleri de «Buraları ben 
aradım, kims-e yoktur. Başka ta-

. ' 

rafolara .gidelim» diyerek çevirdi. 
Bu sıuretle Peygamberimiz ve 
arkadaşları, müşriıklerin şerrin,. 

deın kurtulmuş oldıula:i'. Surôka . 
bir müddet sonra do. müSlüman 
oldu. 



Aradan zaman geçince Ebu 
_ Cehil, Surôka'nın bu hareketini 
öğrendi. Ona çok ıkızdı ve hak
kmda çok kötü sözler söyledi·. O · 
da «Eğer atımın . oyaklarının · 
nasıl yere gömüldüğünü görsey
din, sen de Muhammed'in Pey
gamberliğine iman ederdi-m> di
ye cevap verdi. 

/ . - . . . 
KUBA'DA ILK MESCID'IN · 
İNŞASI :. . 

Peygamber Efendimiz miÜŞ
riklerin şerrinde n •kurtulduktan. · 
sonra yoluna devam etti. Bir 
Pazartesi ·günü Medine'ye bir 
saat arası olan «Kuba~>. köyüne 
vardı. Medine'de sabırsızlı1klo 

Peygamber ıEfendimiz'i bE?kle
yen müslüman1ar, uzaktan gö
rüp Peygamberimizi karşıladılar. 
Peygamber Efendimiz o köyde 
bir kaç gün ~alıp bir mescit 

_ ·yaptı. işte islôm ,cemaati için 
yapıl'an il'k mesciil: budur. 

Peygamber· •Efendimiz bir 
kaç gün ·orada -kaldıktan sonra 
Cuma günü devesine binerek, 

. yüz kadar müslüman ile Medi
ne'ye yöneldi. Öğle vakti «Ra
nunô» deniien köyde i;ki re•k'a.t 
Cuma nama,zı kıldırıp bir hutbe 
okudu. Peygamber Efendimizin 
Hk de·fa kıldığı Cuma namazı · 

-. ve ilk ıhuiıbe budur. 

PEYGAMBERiMiZ 
(S.A.V.) İN iLK HUTBESi : 

Peygan:ııberimizin. ilk önce· 
kıldıkları bu Cuma· namazında 

Allah Teôlô · Hazretleri'ne l_ôryık 

olduğu vechile, hamdü senô et
tikten sonra birinci hutbede 
şunları söyledi· : 

«Ey insanlar! Sağlığınızda 

Ôhiretiniz için tedartk görüp ha
:mlamnız. Muha•kkaık · biNniz ki, 
Kıyômet Günü'nde herkes bura
da yaptığından sorguya çekile
cek. Cena!b-ı Hak, burada iken 
ôıhireti için iyi ıbir ıhazırl-ık yap
mamış kuluna diyecek ki; Ey 
kulum! Sana. Ben'im Peygambe~ 
rim gelip de söylemedi rili? Ben 
sana mal verdim, sağirk verdim, 
sanaı bir çok nimetler ihson et
tim. Sen k·endin. i~çin ne hazırla
dın? ibadet yaptın mı? iyilik 
ettin mi? O kimse de sağına so
luna. bakacak, bir şey göremiye_ 
cek Önüne bakacak Cehen
nem'den başıka lbir şey göremi
yecek. Öyle ise, her kim kendi
sini, velev.ki bir yarımıhurma ile 
olsun atesten, · Cehennem'den . . 
kurtarabilecek ise, hemen dün
yada ·-o h ayrı işlesin. Dünyada · 
iken yapalbildiği kadar hayır ve· 
iyilik yapsın. Y·arım hurma tane
s.i kadar bile iyilik yapaca:k bir 
Şeyi yoksa, her-kese. tatlı dilli ve . 
güler yüzlü olısun. Zira bı.i su
retle yaptığı bir hayra on mis
linden yediyüz misline kadar 
sevap ve mükôfat verilir.» 

Peygamberimiz birinci hut
beyi börylece tamamladı•ktan 

sonra, tekrar ayağa· kal'ki:ırak, · 
ikinci hutbeye de_ şöylece devam 
etti : 
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«•AIIah'a hamdü senô olsun. 
Allah'a . hamdeder ve O',nddn 
yardım isterim. Neıfislerimizin 

şerlerinden ve köt!ü i·şler.imizden 

Allah~a ·sı ğındık Allaih'm hi d ayet 
. ettiğini (yola so~tuğunu) kimse 
yoldan saptıraıma,z. Allah'ın sa-
. pıttığını da kiı:nse doğru yola 
sok·amaz. · Size haber· veririm 
ki; Allah bindir, O'ndan başka
tanrı yoktur. O'nun eşi ve ortağı 
da· yoktur. Sözün en güzeli Al}ah 
kelamıdır; Allah'ın kitabıdır~ Al
lah'ın Kita:bı, sözlerin en · güzel·i 
ve en beliğidir. All'aıh'ın sevdiğini 
seviniz, Allaih'·t can ve gönülden 
seviniz. Allah'ın sözünden kal- · 
binize katılı'k gelımesin. Ziraı Al-

. ı.a•h'ın sözü, her şeyin aslını ayı
rıp seçer.- işlerin hayırlısı ve 
kullarm güzidesi olan peygam
berleri ve kıssaların en iyisini · 
zi,kreder. Helal ve haramı beyan 
eyler. Öyle ise, yolniz Allah'a 
iıbadet ediniz ve O'na lhiç bir-şe~ 
yi şerl·k etmeyin'i•Z. O'nun söz
lerine muhalefetten hak•kıyla 

sa·kınınız. Bit-birinize karşı gü~el 
söyleyiniz ve bir-birinizle sevişi

niz. Muha:kkGk bi-lmel.isiniz · ki; 
Allah Teala Hazretleri sö:zünden 
dönenlere gazap eder. Selam 
sizin üzerinize olsun. 
MEDiNE'YE V .ASIL OLUŞ :. 

Peygamber Efendimiz ~Ra 
. nunmıda Cuma namazını kıldık

tan •sonra yine deves·ine bindi 
ve Medine şehrine yöneldi. Ki
min evine konacağını kimse bil
miyordu. 
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Peygamberimiz (A.S.V.) Me
dl11e'ye girince, Medineiller çok 
büyük şenlikler yaptılar. Bugün •. 
Müslümanlık için çok hayırlı bir 
gündü. Müslümanlar için ar
tık yeni· ve muva.ffakiyetli bir 
devre başlamış. bulunuyordu. 
Müslümanlık her taraıfa buradan 
yayıiGcaktı. Buradan yayılaca·k 
olan ila,hl nur ve kuvvetli ısık, . . . 
bütün dünyayı aydınlatacaktı. 

Müslümanlar biribirlerini tebrik 
ediyordu. Cocuıklar, sokaklarda 
«AIIah'ın Elçisi, Allah'ın P.eygam .. 
beri geldi» diye sevinip çağrış.ı,_ 

yorlar. Kadınlar damların başı

na çıkmış, :gü~el şiirler söylüyor
lar ve «Hoşgeldiniz ey Allah.'ın 
sevgili Elçisi» diyorlardı. Her 

· evin· önünden geçerken «Bize 
buyurun, Yô Resfııe'llah!» diye 
davet ediyorlar ve devesinin yu.: 
larını tutuyorlardı. Peygamber 
6fendimıiz, devesinin çöktüğü 

'yere misafir olacağmdan, deve
. nin yularını tutanlar(] «Dokun
mayınız. O, gideceği yeri bilir .. 
Allah tarafındem memurdur. Du
runuz bakahin nereye gidecek}> 
diyordu. Devesi gidip evvela bo9 
bir arsada çöktü~en sonra, tek
rar •kalıkıp y:ürüyüverdi ve Haz
reti Halid'in evinin önüne çöktü. 
Laf<lin oradan da 'kalkarak, tek-
. rar önceki arsaya gitti ve orada 
çöktü. Peygamberimiz deveden . 
inerek Hazreti Hôlid'·in evine git
ti ve «inşctıallah konağımız bu
J'Iasıdır» deyip buraya misrafir 
oldu. 



Peygamberimiz, (S.A.V.J 
Medine'ye, peıygamberliğinin on
üçüncü senesinde Rebiu'l
eweı ayının onikinci ve Hazi
ran'ın yirmisekizinci gününde 
girmişlerdi. 

Medine halkının heps:i gelip, 
Peygam!ber ıEfendimizi ziyaret 
ettiler. Efendim:iz, deveşinin ilk 
defa çöktüğü boş arsayı sahip
lerinden satı.n aldı. Oraya kerpiç
ten bir me sc it ve etrafına ·k en. 
disi icin odalar yaptırdı. Şimdi 

Medine'deki <<Mescid-i Nebi» de
nilen ve Müslümanlar tarafın

dan ziyaret olunan camii şerif, 
· işte bu mescittir. Bu mescit ya
pı,lırken Peygamber ·Efendimiz 
bizzat bir arnele gibi çalışmış 
ve sırtında kerpiç taşımıştır. 

Bu senenin Muharrem ayı, 

ish]ım tarihi icin bir lbaşlangıc 
olarak kabul edilmiştir. Hicri ta
rih, dediğimiz budur. O zaman· 
Peygainber Efendimiz ellidört 
yaşına girmiş bul·unuyordu. Se
ne, Milôdm (6.22) ınci yılıdır .. 

Peygamber Efendimiz, Mek
ke'den Medine'ye hicret ettik
ten sonra, Mekke'de kialan müs
lümanlat da birer birer Medine'
ye geldiler. Medineliler, Mekke'
den gelen kardeşlerine her hu
sustci yardım ediyorlardı. (11) _ 

(1ıl) Hz. Muhammed (A.S.V.) ve müs
lümanirk sh. 79, A. H. Aksekı. 

MEDiNE, YENi VATAN : 

Evet Hazreti Muhammed 
(S.A.V.). bundan ondört asır 
ön.ce hicret etti. Acaba nereden 
nereye ve niçin gitti? · Doğup 
büyüdüğü, yemeğini· yediği, su
yunu içtiği, ha,vasını teneffüs 
ettiği, üzerine ilk ilôihi hidôyet 
güneşinin doğduğu, ruhunun ilô,.. 
hi vahye -kavuştuğu, milletini ve 
bütün insanlığı' hidôyete, doğru 
yol1a iletmesi icin Allah tara:fın. 

dan valhy getiren Cebrôil Aley
hi's-selômla buluştuğu müba
rek lbir beldeden ayrıldı. Teıbliğ( 

He görevli :bulunduğu islôm Dini
ni yaymak icin daha elverisli bu-• 
lunan ve halkı, müsriklerin zu-• 
lüm ve ~işkencelerinden canı ya-
nan - müslümanları bağrına ba
S'an, islömiyete gönül veren ve 
O'nun ResCilüne ôşık olan Yesrib 
(Medine) ye göç etti. 

Yukarıda sıralanan bütün 
bu hususlar bir tarafa, bir insa
nın doğup büyüdüğü vatanından 
01ynlması, sanıldiğı kod'or koli:ıy 
bir şey değildir. Vatan, saıhibinin 
bir parçasıdır. insanın ondan 
ayrılması cidden çok zordur. 
O'nun i·cindlir ıki, bir vatan uğru
na ne canlar kurbıan oluyor. · 
Bütün· milletler, bütün ordular 

. hep vatan için savaşırlar. Yazar
lar, hatipler, şôirler hep ondan 
baıhseder, hep vatanı terennüm 
ederler. Kişi, anıasının bir par-:
çası olduğu gibi, vatcm da sahi
binin bir parçası sayılır. Herhal-
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de bundan dolayıdır ki,· vatan, 
anaya benzetilerek, «Anavatan>> .. 
deniyor. Vıatan, 'insan nezdinde 
ana ,kadar değerli, ana kadar 
sevgilidir. işte Kur'ôn-ı Kerim'
de bu gerçeğe işaret edilerek 
şöyle huyurulmaktadır : 

[«Musa'dan sonra isrôil 
oğullarının ;Ileri gelenlerini gör
medin mi? Peygamberlerinden 
biriAe «Bize ibir hükümdar gön_-
. der de Allah yolunda saıvaşalım>> 
demişlerdi. «Ya s,aıvıaş size farz 
kılrndığında git~yecek olursa,. 
nız?» demişti. «Memleketimiz
den ve çocuklarımız(lan .uzaklaş. _ 
tırıldığımıza ·göre niye .Aifah yo
lunda !smraşmıyahm?n demişler
di·] {1 2) . 

Diğer bir Oyet-i ker1mede : 
· [Şayet onl'ara «Kendinizi öl

dürün>> yahut «Memle~etinizden 
çıkın» diy~ emretmemiş olsay
dık, pıek ıazıncllan başka~arı· bu
nu :vapma:Ziardı.] (13

) 

isrôil oğullarının ileri gelen . · 
eşrafı: Memleketimizden cıka'rıl
dıık, oocuklarımızdan uzaklaştı

rıldık, nasıl olur dıa Allah yolun
da savaşmayız? diyerek, memle-

. ketten cıkarılmayı savaşa· atıl

mak, bu yolda canlarını feda et
mek icin _en büyük gerekce sa.yı
yorlardı. Çünkü saıvaŞıri, s·adece · 
Allaıh yolunda olmasr, onlar için 

--(12) Bakara suresi, ôyet 146 ... 

(13) Nisa suresi, ôyet 6'6 
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kôfi değHdi. Onları asıl savnşa 

iten sebep, memleketlerinden 
çıkarılmaları ve çocuklanndan 
uzak kalmaları hususları idi. 

ikinci· ôyeti kerimede ise, 
Allah ·Teôlô, · kendilerini öldür
meleri emri ile, vatanlarından 

çıkmaları emrini eşit kılmıştır. 

Yani ya •kendin'izi öldürün, . ya 
da memleketinizden çıkın. ıBun

ların iki-si de birdir. Kendilerini 
öldürmeleri, onlara ne. derece 

. ağır gel'iyorsa, memleketlerin
den çıkmalıarı da o derecede 
ağır gelmekte idi. işte görülüyor 
ki, vatandan ayrılmak, zannedil
diği kadar kolay bir şey değildir. 
Şu da muha•kkak ki, herkes gibi 
Peygamber Efendimiz de vata
nını seviyor ve 'Ondan ayrılmak 

istemiyordu. Me~ke'den ayrılır

ken, Mek'ke'ye hitaben söylediği 
şu tari·hl sözler, O',nun, vatanı 
olan Mekke'yi ne kadar sevdiği
ni göstermeye kôfidir. 

«Ey Mekke, bütün dünyada 
en ç<:)k sevdiğim yer, senin top
raik1anndır; fakat senin evlôtla
rın, beni senin dt.ııvarların arasın_ 
da huzur içinde bırakmıyorl,ar ... » 

PEYGAMBER (S.A.V.) iN . 
BÜYÜK AZi M VE ·SE BATI : 

Peygamberimiz, Kureyş'in 

en ileri geleni, en temiz ruhlusu_, 
en doğru sözlüsü, en . güvenilir 
kişisi ve aıhlôkan da en güzel 
olanı idi. O, milletini sapıklık 

içinde gördükçe içi .sızlar, onla-



rı bu !halden kurtarmaık icin can 
· atardı. Onlar ise, kelebekler 
gibi şuursuzca, IŞik diye ateşe 
üsüsüyor, kendilerini mahvedi-. ' . 

yorlardı. _Bu şuursuz . hareket-
terini görmekte olan Peygamber 

- Efendimiz, durmadan, usanma
dan onları kurtamiak için elin
den gelen her şeyi yapıyor, hidô
yet güneşi . ile aydınlanmaları 
için cırpınıp duruyordu. Onla-

. rın Ha1k din islômıiıyeU ka--. 
bul etmeleri ve bu sayeqe dün
ya· . ve dlhiret saadetine kavuş
maları icin kendini mahvader
cesine uğraşıyordu. Kur'ôn-ı Ke
rim bu husus u, şöyle dile geti-. 
riyor : 

-«Ey Muhammed! Bu söze -
in:anlTiiCIVanların ıardından üzü
Ier:ek, [nerdeyse kendini mahve-· _ 

· deceksin.» (14} 

Peygamber Efendimiz, Mek
ke halkını yıllarca islôm Dinine 
davet etti. Fakat ıKureyş müş
ri'klerinin. küfür ve inadı, haset 

- ve kıskancl·ıkları . islômiyeti _ka·
bul etmelerine mani oluyordu. 
Onun için ·durmadan sıözle, fiille· 
Peyg;amlber Efendimiz'e saldırı

Vor, · Peygamberlik davasında 
O'nu yalanlıyorlardı. · Kendisini . 
g9zden düşürmek icin her car-e
ye başvurdular~ Yalancıdır, de
diler; s'ilhinb<:ızdır, dediler; del-i
dir, dediler: kişiyle karısının, 

(1"1ıJ Kehif suresi/6. 

(1'5) isrô suresi/92, es. 

çocuk-ları ile eıbeveyninin, aşi-

. retle aşlretin, kablle ile ka'bfl-e
nin arasını ·açtığını iddia ede
rek, ·<kendisine en çirkin iftiralar
da ve hakaretlerde bulundular. 
Akla, hayale gelmediık iŞ'ken~ 

celer yaptılar. Diğer taraftan 
da· _ O'nu güç- durumda bırak
mak için kendisinden, Hazreti 
Musa ve H_azreti iso'nın müci- · 
zeleri gibi mücizeler gösterme
sini isteyerek, O'na şöyle dedt-

. ler : 

[«Bize 
1 

yerden kaiYnaiklar · 
-fışkırtrnac!ıkça, san:a in,anmoya
cağız; veya senin hurmatık ve 
uzüm bağın ·olup, araıGarında ır
maklar ıakıtmalısın; · yahut da 
idd~d ettiğin lg ibi, göğü . tepe• 

· mize parÇa parça düşürmeli, ya 
dQ :AIIa!h'f ve Meleklerıi karşımı
Zia ',getirmelisin; veya a:ıtmdan 

bir eıvin iolmafı, yahut göğe yük
selmelisin, Ama oraıdlan okuya
. cağımız bir kitap lndirmezsen, 
yin!e p yüt&elmene inanm,aya.
aağız. Oe1<i, «Fe siibhaneı'llah, 

ben Peygamber olan bir insan
dan başka bir şey miyim?»] (1 5} 

.· Kureyş müşri'kleri, Peygam• 
ber Eifendimizi önceleri bu da
vadan vazgeçirmek ve putları-· 

na dil uzdtmam;ası icin mal ve 
saltanat vaadettiler, beşeri ihti
rasları tahrik edecek her vaatte 
bulundular. Fokat bunların hiç
t:>iri Peygamberimizi ilôhi dava- . 
sıiidan va.zgeçirmedi. Çün'kü da
va, O'nun şaihsi davası· değil, 
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Uôhl bir dava idi. O sadece Al
lah'ın emirlerini yerine .getir
meye çahşıyordu. Peygamberi
mizin müşriklerle mücadelesi, 
hayır ile şerrin, fazilet ile. rezile
ti n, hak ile bôtılm mücadelesi 
idi. Müşri,kler, islômiyeti kabul 
etmedikce. bu mücadele de
vam edecekti. 

. :Kureyş, Peygamberimizi da
vasından . va21geçirmek için baş
vurduğu bütün çareler boşa gi
dince, hiç olma-zsa·, ·iısılômiyetin 
yayılmasını önlemek, bu dini ıka
bul eden müslümanları ondan 
çevirmek maksadıyla. Peygamc.. 

' . 
berimize ve O'na uyan müslü- · 
manlara ellerinden gelen. her 
çeşit işıkenceyi yaptılar. Bugün · 
bazı devletlerin. yaptığı gibi, 
Peygamtberimize ve O'na· uyan 
müslümanlara iıktisadt ambar
go 'uyguladılar ve onları sene
lerce aç, sus·uz. bıraktı,lar; döğ
düler, şehit ettiler ve yerlerin
den, yurtlarından ayrılmak zo
runda bıraktılar. Çün:kü islami~ 
yet, tam bir müsôvat getiriyor
du. Kur'an-ı Kerim insanlara 
şöyle hitap ediyordu : 

«Allah katın:da en iyiniz, en 
şerefliniz, en çok takvoı sahibi 

· olanınızdır.» (16) 

Pe·ygamıber · Efendimiz de : 
. «insanlar taraık dişleri gibi mü-

(1!6) Hucurôt suresi ôyet 13. 

(17) Künuzü'I-Hal<ôıık, 2/185. 

(18) Müsned-i A. b. Hanbel, 5/411. 
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sôvidirler.» p:rı Diğer ibir 'hadis-i 
şeriflerinde de : «:Arabın Arap 
olmayan üzerine ıhiç ıbir üstünlü
ğü yoktur» (18) :buyurmuşlardır. 
Müşriklerse, ıbu müsavattan çok 
korkuyodardı. Zengin, fa;kir, e
fendi, ıköle nasıl !bir olabilirdi? 
Bir 'K:ureyş reisi, ıhalıktan biriyle · 
nasıl aynı seviyede olabilirdi? 
K:ureyş uluları ıbu müsôvat pren
sibin1iı bir türlü koibul edemiyor
lardı. :işte lbütün bunlar, servet 

· salhiplerinin içinde kızgınlık, öf
ke; şeref ve itiıbar sahiplerinde 
ise, ıkin meydann getiriyordu. 

HiCRET'TEN AllNACAK 
DERS VE iBRETLER : 

Kureyş müşriklerinin, Pey-
. gamber Efendimize ve O'na 
uyan müslümanlara karş.ı. in
sanl!'k dışı tutumları, Peygambe
rimizin, Medine'ye 'hicretlerin
den sonra, 'iıslômiyetin yayılma
sındaki ıboşansında en büyük 
etkenlerden ol'muştur. Peygam ... 

. ber ıEfendimiz ve arkadaşları, bu 
kadar zulüm ve tazyiklere, ıbu 
kadar ezô ve iŞkencelere taham
mül ederek, yılımadan ve usan
madan daval,arında sebat gös
termeleri, insanları kurtarma,k 
ve 'kurtuluş yoluna getirmek 
için daha !büyük bir 'hızla hare·
ket etmeleri, !bütün ıbu haberle • 
rin etmftaıki ıkalbilelere dağılma

s-ına, islôm .nCırunun görülmesi 
için gözlerin ,açılmasına, bôtılq 

sapianan en katı yürekiiierin :bile. 
dönmesine sebep olmuştur . .işte 



böylece,, Peygamberimize ve 
. O'nun ar·kadaşlarına yönelen bü_ 

tün zulüm ve iş'kenceler, hakka 
. hizmet etmiş oldu. Bunlardan 
ders ve ibret .almak gerekir. 

.Esasen ıHicret konusunda 
hatiplerin :hutbelerinde, vôizlerin 
vam~lannda, yazarların yazıların-

. da değ·inmedikleri ıbir mana, bir 
ci:het 'kaldığını ~sanmıyorum. Fa
kat aynı şeyleri tekrar da olsa, 
Peygamber· Efendimizin ve. O'
nun · Ashô:bı'nın ıkarşılaştııkları 

ezô ve cefôları, tahammül edile
iniyecek zulüm ve· işikenceleri, 
beşeriyeti küfrün karanlfkların

dan, şirkin bataklıklarından :kur
tarmak icin ibütün ıbunlaraı nasıl · 
taihammül ettiklerini; insanları · 
kurtuluş yoluna .getirmek 'icin 
nasıl .daha derin lbir hızla hare
ket ettiklerini öğren'mek maksa
diyle yeniden ele alll}anın ve 

· tekrar tekrar okumanıl") çok fa·y
dalı olaoı:ığı düşünülmüştür. 

Böylece lbil'giler tazelensin, ha
diseler hatırlansın da, !bunlar
dan gerekli . i b ret· almsın. Yaksa 
okunanlardan, . duyulanlardan 
vbret alınmazsa, Hi.creti anmaııiın 
ne ·kıymeti olur? !Muhim olan 
sadece akıuma:k veya yazmak 
değil, vuku bulan lbu çok ıhazin 

·olaylardan gereği gibi ders ve 
iıbret .almaktır. A!ksi ıhalde biz
ler, aşağıda meôli ya.zılı ôyet-i 
kerlme ile dutumları tenkid edi
len zümreye dô:hil olmuş oluruz:-

(19) YOsuf sOresi, ôyet 105. 

«Göklerde ve yerde nice 
belgeler vardır ki, y;anl'arından 
yüzlerini çevirerek geçerler.» {19 ) 

. -
Bugün tüm dünya devletle-

rinin ıçeşitli musubetlere, tbir çok 
felôketlere uğrarnaları, hep 
K:ur'ôn-ı Kerim'den yüz çevir
meleri, yapılan uyanlara aldır~ 

mama·ları, ibret alınması gere
ken olaylardan gere'kli dersi al
mamalarından ileri gelmektedir. 

Zanneder mis'iniz ki, Nuih . 
milleti, Ad, SemGd, LOt . mille
ti, günümüzdeki milletlerden 
da!ha ıçc:Yk günaıh işlemişlerdir? 

Da:ha çak nefsani arzularını tat
mine çalışımışl•ardır? · 

Zanneder misiniz 'ki, bugün 
bu kadar pervasızc-a günah 
işleyen, zulüm yapan bu millet
leri Allah Teôlô ihmal edecek ve 
cezalandırma•yacaıktır? Hayır :· 
All.ah mutlaka, taşıkınlıkları, kıü

~ür ve inatları, dinden yüz çevir
meleri sebebiyle·, geçmiş millet-

. leri cez-alandırdığı gibi, :bunların 
kıeısalarından iıbret almayan, din
den ve Kur'ôn'dan yüz çeviren 
bugünkü milletleri de mutlaka 
cezalandıraoaıkt:ır. 

Allah Teôlô, Nuh mill~tini 
tufanla helôk etti, boğdu; Ad 

. milletinin önünde durulmaz don~ 
durucu bir rüzgôrl.a· yoketti ve 
kö'künü kesrnek üzere, üzerleri
ne o rüzgôrı yedi gün sekiz ge
ce estirdi. Lut milletinin üzerle
rine taş yağdırdı rve lbir rüzgôr 
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gönderere'k rhelô1k etti. . Semud 
milletini :corlu bir sarsıntı ile 
y:oketti. ıBütün. ıbu ıfelôketler, o 
milletiere ·ôniden ,geldi. Onlar, 
karşılaştıkları bu felôketleri ıbek
lerri·iyorlardı. 

Bugün dünya milletlerinin -
bqşına' ~gelen felalketler, korku- · 
kır nedir? Ne 1l<!adar ~g·üclü, ne 
kadar ıkuwetli olursa olsun, du
rumundan eımin olan, hi·c bir · 
korku. Hiç bir endişesi bulun
mayan tek bir devlet gösterile- · 
mez. ıHarp korkusu, açiırk lrorku
su, anarşi korkusu, ıher zaman . 
bu milletleri tehdit eden, rahat 
ve Jhuzurlannı ka'çıran sebepler
dendir. Eskiden olduğu gibi, bu-. 
gün !harpler s•adece sınırlarda 
dehşet yaratmıyor. Ülkenin her 
yerinde· aynı ıkorku hissedilmek
te, .kimse kendini .güven altında 
görememektedir. Karadan, de
nizden, ıhavadan · atılacaık ıbir 
atom !bombası:, !bir top, ıbir füze 
ne ıbeşikteki yavruya, ne yata'k
taki hasta·ya, ıne de evinde otu
r-an yaşlı i·htiydra merhamet et-· 
miyar. Hele şon zamanlarda or
taya ıçıkan anmşi, her zaman ve . 
her yerde milletleri tehdit et~ 
mekte, 'hun:harca masum insan~. 
ldrı öldrürmeıkte, sahibinin gö
zünün önünde malını, mülkünü · 
alıp gitmekte, çOğu zaman 'malı 
ici·n !hayatını da yoketmektedir. 

Hiç ·Şüphesiz ki, ıbütün bun
. lar, insanl·an dünya ıve ôhirette 
huzm ve· saadete ıkavuşturmak 
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için Allah tarafından .gönderilen 
isıarn Dininden uzak kalmanın 
cezası; iZayıf milletleri pençesi 
altıına a•lıp ezen, ~onları köle gibi 
kullanan ve ;memleıketlerini sö
müren sömürgecilerin işlediklerı 
cinayetierin cezası; zalimlerin 
zulmünden eziliıp g•itmekte olan 
zayıfların, mazlumların yardımı-· 
na koşmama_k gibi görev ihma
linin cezası; dinsizliğin, alenen 
ve pervaısızca: işlenen günahla
rın, hayasızca işlenen fuhşun, 

'ha·k ve hukukun çiğnenmesi gibi 
. irtikôp edilen sucların cezasıdır. 

Milletler, renk farkı gözet
med en, zengin, fakir, ·kuvvetli, . 
zayıf, şerefli, düşük, efendi, köle · 
demeden, tüm insanları birbirine 

. müsavi kaıbul eden; şeref ve üs. 
tıünlıüğü, rAilah'da•ri en çok sakın
makle ölçen isıarn Dinine dön: 
medikçe; ıkürfür ve taşıkınlıkta 

inat ederek, peygamberlerine· 
inanma.yan i\fe bu yüiZden Allah'ın 
gazabına ·uğrayan geçmiş mı;_ 

letlerin kıssalarından ders ve . 
ibret olmadıkça, insanlığın, bu 
felôketlerden kurtulması, aradığı 
süıkun ve 'huzum · 'kavuşması 
mümkün değildir. Suçlu millet-

. ler; mutlaka cezalarını görecek-
1erdir. 

\Kur'ôn-:ı Ker.im ·bu konuda 
tüm insanlığı ·şöyle uyarmakta- _ 
dır: 

«Ey Muhammed Deki ; «Be- · 
nim yolum budur; ben ve bana 
uy:cmlar bilerek insanları Allah'a 



c;:ıağırıyoruz. Allah'ı nokscm sı

fatlardan tenzih ederim. Ben as
la Alloh'a eş koş,anrarclicm deği. 
Hm» senden · önce k0$abalar 
ha:lkıncf.oın şüphesiz, kendilerine 
vahyettiğimiz !:>ir takım insanfar 
gönderdik. Yeryüzün'de dolaşmı
yorl.ar mı ki, kendilerinden ön
cekilerin sonlannın ne olduğunu 
görsünler? Ahiret yurd'u, Allah'a 
kiarşı gelmekten sakınanlar için 
d:ahaı haıyırlıdır; ,akletmez · mis i- . 
niz? Öyle . ki, peygamberler ü
mit~izHğe düşüp, yafanrandıkfa:-

. rını SClndıkları bir sıradaı onlara 
yardİmımiz gelmjştir. Böylece, 
istediğimiz kurtarırız. Az.abımız 

suçlu mmetten geri cıevrilmiye-

. cektir.» (20) · 

Peygamberimiz Hz. Muham
med (S.A.V.) ve O'na uyan müs
lümanrar:, tam· bir basireti e in
san lan Allah'a- ve O'nuın dini 
ol·aın +slômiıyefe çağır:mışlardır. 

· Bunlara gerçe,kten inanmok, an- · 
ca;k o davete icabet etmek ve. 
onu bizzat yaşamakla mümkün
dür. O'nu yaşarriaksa, Allah'ın 

emirlerini gereği gibi yerine ge
tirmeye çalışmak ve yıaısakların .. 
dan kaçınmak; ·~ur'ôn-ı Kerim'
de ibaihsedilen önceki milletierin 
kıssalcinndan ibret almak ve ·iş~ 
ledikleri günahlardan ötürü, kar
sılastıkları cezaların sonucunu ' ' . 

iyi düşünmekle olur. 
· · ·inanan far, ıçok dikkat etme

li, geçmiş milletlerin· yaptıklarını 

(ZO) Yusuf suresi, ôyet 108 - 111 

' 

ve ıbu yüzden . başlarına gelen 
felôiketleri :çok iyi düşünmeli,on
ların ıbu ıhallerinden gereği gibi 
ders ve ibret nlmalıdırlar. Ve 
şuna da ıkesin olarak inaınmalı·

dırlar ki, Allah'ın •aızaıbı ·suçlu mil
Ietten geri ıçevrilemez. Azaptan 
kurtulaıcak olanlar ise, ancak AI
Iah'o :~arşı gelmekten sakınan
lar olacaktır. !Mutlu ôhiret ıhaya
tı daı onlor içindir. 

· Hicretin' onbeşinci. yüzyılını 
kutladığımız !bugünlerde müslü
monlar olarak, her zamankinden 
daho ·çok uyanık olmalıyız. Hic
retini yôd ettiğimiz Yüce Pey~ 
gaımıberimizi !her yönüyle ~ken

dimize örnek ed'inmeliyiz. insan
lığı şirkin bataklığından ~urtar

mak için Peygamberimizin nasıl
ça·Iıştığını, bu uğurda kendisine 
yapılan :z:ulü:m ve iş:kencelere na
sıl talhaımmül ettiğini, hayatına 

kaısdeden müşriklere dahi nasıl 
davrandığını lbir düşünelim. Ken
disine atılan taşlarla yaralanıp, 

kanlar içinde !bulunduğu bir sı
rada dahi, ellerini açıp, «Yô Rab
bi! Gazabına uğramıyayım da 
çektiğim mihnetlere, belôlaro. al
dırmam... Yô Rabbi! Mmetimi 

·. offet, bağışla, onlar bilmiyorlar» 
diye, dua edelbilmek ne büyük 

. bir ôlicenaplıktır. Müşri'kler, ken
disini öldürmek 'için karar alıp, 
evini kuşattıkları ha·lde, Hz. Mu
hammed (S.A.V.) in ·.onlara ait 
emanetlıeri 'Sahiplerine vermesini 
Hz. Ali'ye tenlbih etmesi ne bü
yük insanlıktır. Ve nihayet O Yü-
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ce Peygamberin, Mekke'yi fet
hettikten sonra azılı düşmanıa
rını daihi nasıl aıffettiğini iyice bir 
düşünmali ıve bunlardan gerekli 
dersleri almalıyız. 

Yukarıda. bahsedildiği gibi, 
Peyg•anıiber. Efendimizi n, fazilet 
örneği of.an Ihayetındaıki yüce
Hklerden ders ve ibret alınmaz

sa, o büyük 1hicreti her yıl an
manın ne kıymeti kalır? Pey
gamber Eıfendimiziın · karşılaş
tığı çok ha.zin olayları düşün~ 
dütk:ce içimiz sızİı·yor, gözlerimiz 
yaşarıyor; O'na karşı olan derin 
saygı ıve muhcrbbetimiz bir :kat 
daıha artıyor. COnkü O, tanındık
ca ·ınsanlar ncizarın.da daha da 
büyıümektedir. iık müslıümanla-
. rm, Peygamıberimize ne !kadar . 
bağlı olduklannı, O'nu ne kadar 
sevdiıkierini ve hayatını kurtar
maık için canlarını nasıl feda et
tiklerini düşündük\çe, onlara hay
ran olmamak . mümkün değil ... 
KeŞ'ke biz de o günlerde bulun
muş olsaydık ta, .bu ilahi davada 

· Alla1h'ın Resulüne yardımcı ol
saydık, . diye tamerini ediyoruz. 
Ancak o günlere kavuşamamış 
isek ·de, bu g·ünlere erışmiş ve 
O'nun ümmeti: olma ba;htiy.arliğı
naı ·kavuşmuş :bulunuyoruz. Bu
yüce şerefe nôilıoJduğumuz için 
Raıbbimize şükretmeli, ResCılü'l

lahın yolundaı yürüyerek, O'nun 
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(2ı1·} Hac suresl, ôyet 40-41. 

{22) Muhammed suresi, ôyet 7-8. 

yüce davasi islam'a ıhizmet et
meli ve güzel aıhfaıkıyla ahla~kla

naro'k O'na layık ıümmet olıma.ya 
calışmalıyız. işte gercek muhab- . 
betin gereği budur. Şunu da 
kesin olarak bilmeiiyiz ki, biz 
mukaddes dinimize yardım et
tiğimiz müddetçe, !hak uğrunda 
Allah yolunda çaı!ıştığıımız süre
ce, Allah da !bizim ya.rdımcımız . 
olacaktır. işte Kur~ôn-ı Kerim 
bu .thususu şöyle açiklama ktadır: 

« ... Andolsun kf, Allah'a 
yardım edenlere O da yardım 

eder. Doğrusu Allah kuwetlidir, 
güçlüdür. Onları biz yer yüzüne 
y;erleştirirsek namaz· kılarfar, 
zekat verirler, uygun olmu emre
der, fenalığı yasaklarfar. işlerin 
sonucu Alfah'a aittir.» (!!') 

«Ey inananlari Siz Allah'ın 
dinine yardım ederseni!z, O da 
size yardım eder; ayaklarınızı 

savaşta sabit kılar. inkar eden
lere ise-, yıkım ve yokluk olsun, 
Allah onlaırın işlerini boşa çıka ... · 
rır.>l (2.z) 

Al~mlere rahmet olarak 
gönderilen Peygamrberimiz Hz. 
Muhammed (S.A.V.), .beşeriyetin . 
aradığı sükOn ve emniyet huzur 
ve saadet yollarını göstermiş, 
Allah'ın en mükemmel dini olan 
islômiyeti tebliğ etmiş ve bu sı
rada. karşılaştığı bütün zorluk-

. lam katlanarak, fedakôrlıkto en 
büyük örnek olmuştur. O, bütün 
ömrünü beşeriyete hizmete has
retmiş, onlam hayır ve fazilet 



. dersleri vermiş ve onları hak ve 
hidôyete ulaştırmışt:ır. Fiili ile, 
sözü ile insanlara· Oihlô-k1 fazilet
leri Öğretmiş, büyüıkiere s·aygı, 
küçüklere s·evgi ve bütün mdhiO
kata şefkat göstermeyi tel:kin et
miştir. O, '~imsenin kalbini kır

mamış, kimseyi ha;kir görmemiş-

--

-· 

tir. Herkesi, Allaha' itaa·t etmeyi 
ve ıbeşeriyete faydalı olmaya da
vet etmiş, :hiç b_ir surette adalet 
ve insaf dairesinden ayrılmama
larını bildirmistir. • 

Salôt rve selôm O'ına, ôl ve 
· asha:bına ve kıyômete - kadar 
O'nun yolunda gidenlere olsun. 
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