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TAKDİM…
Kıymetli gençler, sevgili çocuklar;
İnsanları süsleyen, güzelleştiren, sevilip sayılmalarını 

sağ layan şey onların güzel ahlâkıdır. Ne rütbe, ne makam, 
ne güzellik, ne zenginlik, ne de bir başka şey, güzel ahlâkın 
ye rini tutamaz.

Elinizdeki eser, işte bu güzel ahlâkın kaynağından, 
yani “Din güzel ahlâktır”, “Güzel ahlâkı tamamlamak 
için gönderildim” buyuran Muhammed aleyhisselâmdan 
bahsetmektedir.

İki Cihan Güneşi olan Peygamber Efendimizin hayâtı 
ile ilgili bilgileri Ehl-i Sünnet Âlimlerinin kitaplarından 
derledik.

Bu kitap; bütün insanlık için hakîkî rehber olan 
Muhammed aleyhisselâmın sadece hayâtını değil, O’nun 
güzel ahlâk ve âdetlerini, mûcizelerini, fazîletlerini ve bazı 
meşhurların O’nunla ilgili görüşlerini anlatmakta, O’na 
uymanın din ve dünya saadetimiz için en mühim bir vazife 
olduğunu bizlere öğütlemektedir.

Kendimize, ailemize, vatanımıza, milletimize faydalı 
birer insan olmak istiyorsak, Muhammed aleyhisselâma 
uyalım. Uyalım ki hem bu dünyada, hem de öbür dünyada 
rahat ve mutlu olalım.

“Güzel Dinim İslamiyet” serisine, “Güzel Ahlâk” 
kitabından sonra ikinci kitap olan “Kâinatın Efendisi 
Muhammed Aleyhisselâm” kitabımız ile devam etmekteyiz.

Bu kitapları neşrederek sizlere ulaşmasını sağlayan 
“Çamlıca Derneği”ne teşekkürlerimi sunar, kıymetli oku-
yucu kardeşlerimize ve özellikle gençlerimize, yüce rabbi-
mizden iki cihan saadeti dilerim…

Prof. Dr. Ramazan AYVALLI
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1. BÖLÜM

SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZ 
MUHAMMED ALEYHİSSELÂMIN HAYÂTI
Peygamberlerin en üstünü ve sonuncusu, Allahü 

teâlânın yarattığı varlıkların en şereflisi Muhammed 
aleyhisselâmdır. Her şey Onun hürmetine yaratıldı. 
O, Allahü teâlânın resûlü, son peygamberidir. 

Allahü teâlâ, bütün peygamberlerine ismi ile hitâp 
ettiği hâlde, Ona “habîbim” (sevgilim) diyerek hitâp 
etmiştir. Nitekim Allahü teâlâ, bir hadîs-i kudsîde; 
“Sen olmasaydın, sen olmasaydın, hiç bir şeyi 
yaratmazdım!”1 buyurdu. Bütün mahlûkatı O’nun şe-
refine yaratmıştır. [Mânâsı Allahü teâlâ tarafından bil-
dirilip de, Peygamber efendimizin kendi kelimeleriyle 
söylediği sözlere hadis-i kudsî denir…]

Her peygamber, kendi zamanında, kendi mekânında, 
kendi kavminin hepsinden her bakımdan üstündür. 
Muhammed aleyhisselâm ise, her zamanda, her mem-
lekette, yâni dünya yaratıldığı günden kıyâmet kopun-
caya kadar, gelmiş ve gelecek bütün varlıkların her 
bakımdan en üstünüdür. Hiçbir kimse hiçbir bakım-
dan O’nun üstünde değildir. Dilediğini yapan, her is-
tediğini yaratan Allahü teâlâ, O’nu böyle yaratmıştır.

Allahü teâlâ her şeyden önce, yâni hiçbir şeyi ya-
ratmadan önce, peygamber efendimiz Muhammed 
aleyhisselâmın mübârek nûrunu yarattı.

1 Süyutî, el-Leâli’l-masnûa, I, 272; Aclûnî, Keşf-ül-hafâ, II, 164.
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PEYGAMBER EFENDİMİZİN MÜBÂREK SOYU
Muhammed aleyhisselâmın nûru, Âdem aleyhisselâmdan 

îtibâren temiz babalardan ve temiz analardan geçerek 
gelmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’de Şuarâ sûresi 219. âyetinde 
meâlen “Sen, yâni senin nûrun, hep secde edenlerden 
dolaştırılıp, sana ulaşmıştır” buyrulmaktadır. 

Hadîs-i şerîfte de “Allahü teâlâ insanları yarat-
tı. Beni insanların en iyi kısmından vücûda getirdi. 
Sonra, bu kısımlarından en iyisini Arabistan’da ye-
tiştirdi. Beni bunlardan vücûda getirdi. Sonra ev-
lerden, ailelerden en iyisini seçip, beni bunlardan 
meydana getirdi. O hâlde, benim rûhum ve cesedim 
mahlûkların en iyisidir. Benim silsilem, ecdâdım en 
iyi insanlardır” buyruldu.

Âdem Aleyhisselâmın Alnında Parlayan Nûr
Yaratılan ilk insan olan Âdem aleyhisselâm, 

Muhammed aleyhisselâmın zerresini taşıdığı için alnın-
da onun nûru parlıyordu. Bu zerre Hazreti Havva’ya, 
ondan da Şit aleyhisselâma ve böylece, temiz erkekler-
den temiz kadınlara ve temiz kadınlardan temiz erkek-
lere geçti. Muhammed aleyhisselâmın nûru da, zerre 
ile birlikte alınlardan alınlara geçti. 

Melekler ne zaman Âdem aleyhisselâmın yüzüne 
baksalar alnında Muhammed aleyhisselâmın nûrunu gö-
rürler ve ona salevat okurlardı. Yâni “Allahümme salli 
alâ seyyidinâ Muhammed” (Ey Allah’ım! Efendimiz 
Muhammed aleyhisselâma ve âline -ehli beytine- rah-
met eyle.)  derlerdi. 
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Âdem aleyhisselâm vefât edeceği zaman oğlu Şit 
aleyhisselâma şu nasihatı vermiştir: “Yavrum! Bu al-
nında parlayan nûr, son peygamber olan Muhammed 
aleyhisselâmın nûrudur. Bu nûru; mümin, temiz ve 
afîf hanımlara teslim et ve oğluna da böyle vasiyet et!” 

Muhammed aleyhisselâma gelinceye kadar, bütün 
babaları, oğullarına böyle vasiyet etti. Hepsi bu vasiyeti 
yerine getirip, en asil, en kibar kız ile evlendi. Nûr, temiz 
alınlardan, temiz kadınlardan geçerek sahibine ulaştı. 

Resûlullahın dedelerinden birinin iki oğlu olsa yahut 
bir kabîle iki kola ayrılsa Muhammed aleyhisselâmın 
soyu, en şerefli ve hayırlı olan tarafta bulunurdu. Her 
asırda onun dedesi olan zât, yüzündeki nûrdan belli 
olurdu. Onun nûrunu taşıyan seçilmiş bir soy vardı ki, 
her asırda bu soydan olan zâtın yüzü çok güzel ve nûrlu 
olurdu. Bu nûr ile kardeşleri arasında belli olur, içinde 
bulunduğu kabîle başka kabîlelerden daha üstün, daha 
şerefli olurdu.2 

Âdem aleyhisselâmdan beri evlâttan evlâda geçe-
rek gelen bu nûr İbrahim aleyhisselâma, ondan da oğlu 
İsmail aleyhisselâma geçmiştir. Onun da alnında sa-
bah yıldızı gibi parlayan nûr, evlâtlarından “Mead” ve 
“Nizar”a intikâl etmiştir. Nizar doğunca babası Mead, 
oğlunun alnındaki nûru görüp sevinmiş, büyük ziyafet 
vermiş ve böyle oğul için; “Bu kadar ziyafet az bir şey” 
dediği için oğlunun adı, Nizar (az birşey) kalmıştır.

Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm, Kureyş 
kabîlesinin Hâşimoğulları kolundandır. Babası Abdul-

2 Kâdı Iyâd, Şifâ-i Şerîf, s.82.
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lah’dır. Abdullah’ın babası Abdülmuttalib, annesi de 
Fâtıma binti Amr’dır. Peygamberimiz aleyhisselâmın 
dedesi Abdülmuttalib, Mekke’nin hâkimi ve Arapların 
şeref îtibâriyle en üstün kabîlesi olan Kureyş kabîlesine 
mensuptu. 

Abdülmuttalib’in alnında Muhammed aleyhisselâmın 
nûru parladığından, Kureyş kavmi onunla bereketle-
nirdi. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib, oğulları 
arasında en çok Abdullah’ı severdi. Çünkü onun alnında 
Muhammed aleyhisselâmın nûru parlıyordu. 

Abdullah’ın güzelliği Mısır’a kadar şöhret bulmuş-
tu. Alnındaki nûrdan dolayı iki yüze yakın kız, onunla 
evlenmek arzusu ile Mekke’ye gelmişti.  Abdülmuttalib 
ise onu, her yönüyle ona denk olan bir kız ile evlen-
dirmek istiyordu. Bunun için Benî Zühre kabîlesinin 
büyüğü Veheb bin Abd-i Menaf’ın kızı Âmine’yi, oğlu 
Abdullah’a istedi. 

Veheb’in kızı Âmine; hem güzellik, hem ahlâk, 
hem de nesep îtibâriyle Kureyş kızlarının en üstünü 
idi. Ayrıca soy bakımından Abdullah ile birkaç batın 
yukarda birleşmekte idi. 

Görülen Rüyanın Hikmeti
Abdülmuttalib, Veheb’in kızını oğlu Abdullah’a 

isteyince Veheb şöyle dedi: “Ey amcam oğlu, biz bu 
teklifi sizden önce aldık. Âmine’nin annesi bir rüyâ 
gördü. Anlattığına göre evimize bir nûr girmiş aydın-
lığı yeri ve gökleri tutmuş. Ben de bu gece rüyâmda 
dedemiz İbrahim aleyhisselâmı gördüm. Bana, 
‘Abdülmuttalib’in oğlu Abdullah’la kızın Âmine’nin 
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nikâhlarını ben kıydım. Sen de onu kabul et.’ dedi. 
Bugün sabahtan beri bu rüyânın tesiri altındayım. 
Acaba ne zaman gelecekler, diye merak ediyordum.” 

Bu sözleri duyan Abdülmuttalib sevincinden “Allahü 
Ekber! Allahü Ekber!” diyerek tekbir getirdi. Nihâyet 
oğlu Abdullah’ı, Veheb’in kızı Âmine ile evlendirdi.3 
Abdullah, Âmine ile evlenince alnında parlayan nûr, 
Hazreti Âmine’ye intikâl etti.

Hazreti Âmine hâmile iken, kocası Abdullah, ticaret 
için Şam’a gitmişti. Dönüşünde hastalanıp Medîne’ye 
geldiği sırada dayılarının yanında vefât etti. 

Bu haber Mekke’de duyulunca çok büyük bir üzün-
tüye sebep oldu.4 Peygamberimiz aleyhisselâmın babası 
Abdullah, oğlu doğmadan önce vefât edince melekler 
“Ey Rabbimiz, Resûlün yetim kaldı” dediler. Allahü teâlâ 
“Onun koruyucusu ve yardımcısı benim” buyurdu. 

FİL VAK’ASI
Muhammed aleyhisselâmın doğmasına iki ay ka-

dar zaman var iken, Fil vakası meydana geldi. 
İnsanların her taraftan akın akın gelip Kâbe’yi 

ziyâret etmesine engel olmak isteyen Yemen Vâlîsi 
Ebrehe, Bizans İmparatorunun da yardımıyla San’a 
şehrinde büyük bir kilise yaptırdı ve insanların burayı 
ziyâret etmelerini istedi. 

Araplar ise eskiden beri Kâbeyi ziyâret etmekte 
olup, Ebrehe’nin yaptırdığı kiliseye hiç îtibâr etmedi-

3 İbni İshâk, es-Sire, s, 119-124; İbni Hişâm, es-Sire, I, 232-233;
4 İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 99-100.
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ler. Hattâ hakâret gözüyle baktılar. İçlerinden biri kili-
seyi kirletti. 

Bu hâdiseye kızan Ebrehe, Kâbe’yi yıkmaya ka-
rar verdi ve bu maksatla bir ordu hazırlayıp, Mekke 
üzerine yürüdü. Ebrehe’nin ordusunda önde yürütülen, 
zaferin kazanılmasında en büyük payı alacağı tahmîn 
edilen bir fil vardı.

Ebrehe Mekke’ye geldi. Kâbe’ye saldıracağı sıra-
da, bu fil yere çöktü ve Kâbe’ye doğru aslâ yürümedi. 
Yönü Yemen’e çevrilince koşarak gidiyordu. Böylece 
Mekke’ye gelip, hücûm etmek istediği hâlde, hücûm 
edemeyen Ebrehe ve ordusu üzerine Allahü teâlâ, 
ebâbil denilen kuşlardan bir sürü gönderdi. 

Ebâbil kuşlarının her biri, biri ağzında ve ikisi de 
ayaklarında olmak üzere, nohut veyâ mercimek bü-
yüklüğünde üçer taş taşıyorlardı. Bu taşları Ebrehe’nin 
ordusu üzerine bıraktılar. Taş isâbet eden her asker, 
ânında yere düşüp öldü. 

Ebrehe kaçmak istedi. Taşlardan ona da isâbet edip, 
etleri parça parça dökülerek öldü. Bu husûs Kur’ân-ı 
Kerîm’de Fil sûresinde bildirilmektedir.

Böylece Kureyş kabîlesi, doğmak üzere olan 
Muhammed aleyhisselâmın hürmetine, büyük bir düş-
manın şerrinden kurtuldu. Muhammed aleyhisselâmın 
geleceği Âdem aleyhisselâmdan itibâren her pey-
gambere ve ümmetlerine müjdelene gelmiş, doğma-
sı yaklaşınca da birçok alâmetler ortaya çıkmış, çeşitli 
hâdiseler vukû bulmuştur.
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1. BÖLÜMDE NELER ÖĞRENDİK ?
• Allahü Teâlâ, bütün peygamberlerine isimleri ile hitab ettiği 

hâlde, Muhammed aleyhisselâma ne şekilde hitâb etmiştir?
• Hadis-i kudsî ne demektir? 
• Allahü teâlâ hiçbir şeyi yaratmadan önce neyi yarattı? 
• Melekler, Âdem aleyhisselâmın yüzüne baktıklarında ne gö-

rürlerdi?  
• Melekler, Âdem aleyhisselâmın yüzüne baktıklarında ne okur-

lardı? 
• Âdem aleyhisselâm vefât edeceği zaman, kime “Yavrum! Bu al-

nında parlayan nûr, son peygamber olan Muhammed aleyhisselâmın 
nûrudur. Bu nûru; mümin, temiz ve afîf hanımlara teslim et ve oğlu-
na da böyle vasiyet et!” şeklinde nasihat vermiştir? 

• Her asırda Peygamber Efendimiz’in dedesi olan zâtlar, nasıl 
belli olurdu?

• Peygamberimizin büyük büyük dedelerinden Mead, oğlu için 
ne yapmış ve oğlunun ismi ne olarak kalmıştır? 

• Muhammed aleyhisselâm, Kureyş kabîlesinin hangi kolundan-
dır? 

• Muhammed aleyhisselâmın annesinin ismi nedir? 
• Muhammed aleyhisselâmın babasının ismi nedir? 
• Muhammed aleyhisselâmın dedesinin (annesinin babasının) 

ismi nedir? 
• Muhammed aleyhisselâmın dedesinin (babasının babasının)  

ismi nedir? 
• Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib, oğulları arasında en 

çok niçin Abdullah’ı severdi?
• Peygamber Efendimiz’in annesinin babası Veheb’e, rüyâsında 

kim “Abdülmuttalib’in oğlu Abdullah’la kızın Âmine’nin nikâhlarını 
ben kıydım. Sen de onu kabul et” demiştir? 
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• Hazreti Âmine hâmile iken, kocası Abdullah, nasıl vefât 
etmiştir? 

• Peygamberimiz aleyhisselâmın babası Abdullah, oğlu doğma-
dan önce vefât edince melekler “Ey Rabbimiz, Resûlün yetim kaldı” 
deyince Allahü teâlâ ne buyurmuştur? 

• Bizans İmparatorunun da yardımıyla San’a şehrinde büyük 
bir kilise yaptıran ve insanların Kâbe’yi değil, bu kiliseyi ziyâret 
etmesini isteyen kimdir?  

• Mekke’ye gelip, hücûm etmek istediği hâlde, hücûm edemeyen 
Ebrehe ve ordusu üzerine Allahü Teâlâ ne gönderdi?

• Ebâbil kuşlarının her biri ne taşıyordu?
• Fil Vak’ası, Kur’ân-ı Kerîm’de hangi sûrede bildirilmektedir? 

Cânım kurban olsun senin yoluna,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed,
Şefâat eylesin kemter kuluna,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Mü’min olanların çoktur cefâsı,
Âhirette olur zevk u sefâsı,
On sekiz bin âlemin Mustafâ’sı,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed
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2. BÖLÜM

PEYGAMBER EFENDİMİZİN DOĞUMU
Peygamber efendimizin mübârek anneleri Hazreti 

Âmine vâlidemiz şöyle anlatmıştır: 
“Ben altı aylık hâmileyken, bir gece rüyâmda 

karşıma bir zât çıkıp dedi ki: Ey Âmine, bilmiş ol ki, 
sen âlemlerin en hayırlısı olan kimseye hâmile oldun. 
Doğurunca ismini ‘Muhammed’ koy ve hâlini hiç 
kimseye açmayıp, gizli tut!”

Muhammed aleyhisselâm Hicret’ten 53 sene evvel, 
Rebi’ulevvel ayının on ikinci Pazartesi gecesi sabaha 
karşı Mekke’nin Hâşimoğulları mahallesinde, Safâ 
Tepesi yakınında bir evde doğdu. 

Tarihçiler, bu günün milâdî 571 yılının Nisan ayı-
nın yirmisine rastladığını söylemektedirler. 

O gün henüz güneş doğmadan âlem nûr ile dol-
du. Âdem aleyhisselâmdan beri evlâttan evlâda intikâl 
edegelen nûr asıl sahibine ulaştı.

Hazreti Âmine Vâlidemiz Doğumu Anlatıyor
Peygamberimizin doğumunu, annesi Hazreti 

Âmine vâlidemiz şöyle anlatıyor: 
“Doğum ânı geldiğinde heybetli bir ses işittim ve 

ürpermeye başladım. Sonra beyaz bir kuş gördüm, ge-
lip kanadı ile beni sığadı. O andan sonra bende korku 
ve ürperti kalmadı. Yanımda süt gibi beyaz bir kâse 
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şerbet gördüm. O şerbeti bana verdiler. O anda çok su-
samıştım. Verilen şerbeti içtim. Baldan tatlı ve soğuk-
tu. İçer içmez susuzluğum gitti.

Sonra büyük bir nûr gördüm, evim o kadar nûrlandı 
ki; o nûrdan başka birşey görmüyordum. O sırada çok 
Hâtunlar gördüm. Boyları uzun, yüzleri güneş gibi par-
lıyordu. Etrafımı sarıp, bana hizmet eden bu Hâtunlar, 
Abdi Menaf kabîlesinin kızlarına benziyorlardı. 

Yine o sırada beyaz, uzun ve gökden yere uzan-
mış ipek bir kumaş gördüm. Dediler ki: ‘Onu, insanla-
rın gözünden örtün.’ O anda bir grup kuş peydâ oldu. 
Ağızları zümrütten, kanatları yakuttandı. Ellerinde gü-
müş ibrikler olduğu hâlde havada duruyorlardı. Bana 
korku gelip terlemiştim, ter damlalarından misk koku-
su yayılıyordu.

O hâldeyken gözümden perdeyi kaldırdılar. Bütün 
yeryüzünü doğudan batıya kadar gördüm. Üç alem 
(bayrak) dikilmişti. Onların biri doğuda, biri batıda ve 
biri de Kâbe’nin üstünde idi. Etrafıma çok sayıda me-
lek toplandı. 

Muhammed aleyhisselâm doğar doğmaz, mübârek 
başını secdeye koydu ve şehâdet parmağını kaldırdı ve 
‘Lâ ilâhe illallah, innî resûlullah’ (Allah’tan başka 
ilâh yoktur. Ben, Onun peygamberiyim) dedi. 

Âniden gökden bir parça beyaz bulut indi, onu 
kapladı. Bir ses işittim, ‘Onu doğudan batıya kadar her 
yerde gezdirin. Tâ ki cümle âlem onu ismiyle, cismiyle 
ve sıfatıyla görsünler’ diyordu. Sonra o bulut gözden 
kayboldu ve Muhammed’i (aleyhisselâm) bir beyaz 
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yünlü kumaş içinde sarılı gördüm. 
Yine o sırada üç kişi gördüm ki, yüzleri güneş gibi 

parlıyordu. Birinin elinde gümüşten bir ibrik, birinin 
elinde zümrütten bir leğen, birinin elinde de bir ipek 
vardı, ibrikten sanki misk damlıyordu. Muhammed’i 
(aleyhisselâm) o leğenin içine koydular. Mübârek başı-
nı ve ayağını yıkadılar ve ipeğe sardılar. Sonra mübârek 
başına güzel koku sürdüler, mübârek gözlerine sürme 
çektiler ve gözden kayboldular.”

Halası Safiye Hâtun Doğumu Anlatıyor
Peygamber efendimizin halası Safiye Hâtun da 

olağanüstü hâlleri şöyle anlatmıştır:
 “Muhammed aleyhisselâm doğduğu sırada her ta-

rafı bir nûr kapladı. Doğar doğmaz secde etti, mübârek 
başını kaldırıp açık bir dil ile ‘Lâ ilâhe illallah, innî 
resûlullah’ yani, ‘Allah’dan başka ilâh yokdur ve ben 
O’nun resûlüyüm.’ dedi. 

Onu yıkamak istediğimde, “Biz onu yıkanmış ola-
rak gönderdik” denildi. 

Onu, sünnet edilmiş ve göbeği kesilmiş olarak gör-
düm. 

Onu bir kundağa sarmak istediğimde sırtında bir 
mühür gördüm, mühürün üzerinde ‘Lâ ilâhe ilallah 
Muhammedün Resûlullah’ yazılı idi.

 Doğar doğmaz secde ettiği sırada hafif sesle bir 
şeyler söylüyordu. Kulağımı mübârek ağzına yaklaş-
tırdığımda ‘ümmetî ümmetî’ yâni ‘ümmetim ümme-
tim’ diyordu.”
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Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib’e, torunu 
Muhammed aleyhisselâmın doğduğu sırada, Kâbe’de 
Allah’a yalvarıp duâ etmekte iken müjde verdiler. 
Muhammed aleyhisselâmın doğduğu günde birçok ga-
rip hâdiseler gören Abdülmuttalib böyle bir müjdeyi 
alınca çok sevinip onu görmeye gitti ve “Bu oğlumun 
şânı, şerefi çok yüce olacaktır” dedi.5 

Böylesine büyük bir mutluluğu kutlamak için do-
ğumun yedinci gününde Mekke halkına üç gün ziyafet 
verdi. Ayrıca şehrin her mahallesinde develer keserek, 
insan ve hayvanların istifâde etmesi için bıraktı. 

Ziyafet sırasında çocuğa hangi ismi koydun diyen-
lere “Muhammed” ismini verdim dedi. Neden atala-
rından birinin ismini vermedin? diyenlere “Allah’ın ve 
insanların onu medhetmelerini, övmelerini istediğim 
için” cevabını verdi. 

PEYGAMBER EFENDİMİZİN DOĞUMU 
SIRASINDA MEYDANA GELEN HÂDİSELER
Muhammed aleyhisselâmın doğduğu sırada ve O 

doğduktan sonra birçok hâdise meydana gelmiştir.
1- Muhammed aleyhisselâmın dünyaya geldiği 

gece bir yıldız doğdu. Bunu gören Yahudi bilginleri, 
Muhammed aleyhisselâmın doğduğunu anlamışlardır. 

Eshâb-ı Kirâm’dan Hassan bin Sâbit hazret-
leri anlatır: “Ben sekiz yaşında idim. Bir sabah vak-
ti Yahudinin biri ‘Ey Yahudiler!’ diye çığlık atarak 
‘Haberiniz olsun, Ahmed’in yıldızı bu gece doğdu! 
Ahmed bu gece dünyaya geldi’ diye bağırıyordu.”

5 İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 103.
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2- Muhammed aleyhisselâm doğduğu gece Kâbe’de 
bulunan putlar yüz üstü yere yıkıldı. Urve bin Zübeyr 
rivâyet eder: “Kureyş’ten bir cemaatin bir putu vardı. 
Yılda bir defâ onu tavâf ederler, develer kesip şarap 
içerlerdi. Yine öyle bir günde putun yanına vardıkla-
rında putu yüzüstü yere yıkılmış buldular. Kaldırdılar, 
yine kapandı. Bu hâl üç defâ tekrarlandı. 

Bunun üzerine etrafına iyice destek verip diktikleri 
sırada şöyle bir ses işitildi: “Bir kimse doğdu, yeryü-
zünde her yer harekete geldi. Ne kadar put varsa hepsi 
yıkıldı. Kralların korkudan kalpleri titredi.” 

Bu hâdise, tam Muhammed aleyhisselâmın doğdu-
ğu geceye rastlıyordu.

3- İran’ın Medâyin şehrinde bulunan Kisra’nın 
sarayının on dört kulesi (burcu) yıkıldı. O gece gü-
rültüyle ve dehşetle uyanan Kisra ve halkı, kendilerin-
den bazı ileri gelenlerin gördükleri korkunç rüyâları 
tâbir ettirdiklerinde bunun büyük bir şeye alâmet oldu-
ğunu anlamışlardı.

4- Yine o gece Mecûsilerin (ateşe tapanların) bin se-
neden beri yanmakta olan kocaman ateş yığınları âniden 
sönüverdi. O ateşin söndüğü tarihi not ettiler. Kisra’nın 
sarayında burçların yıkıldığı geceye isâbet ediyordu.

5- İnsanların mukaddes saydıkları Save Gölü’nün 
suları o gece bir anda çekildi, göl kuruyuverdi.

6- Şam tarafında bin yıldan beri suyu akmayan ve 
kurumuş olan Semâve Nehri vâdisi, o gece su ile do-
lup taşarak akmaya başladı.

7- Muhammed aleyhisselâmın doğduğu geceden 



20

îtibâren şeytan, vukû bulacak hâdiselerden Kureyş 
kâhinlerine artık haber veremez oldu ve kehânet 
sona erdi.

 Muhammed aleyhisselâmın doğduğu gece ve daha 
sonra, o zamana kadar görülmemiş bu hâdiselerden 
başka birçok hâdiseler daha vukû bulmuş olup, son 
peygamber Muhammed aleyhisselâmın doğduğuna 
işaret olmuştur.6

PEYGAMBER EFENDİMİZİN ÇOCUKLUĞU
Peygamberimiz (aleyhisselâm) doğduktan sonra 

dokuz gün kadar annesi Hazreti Âmine vâlidemiz 
tarafından emzirildi. Sonra da Ebû Leheb’in câriyesi 
Süveybe Hâtun Onu üç gün emzirdi. 

O zaman Mekke halkının çocuklarını bir sütanne-
sine vermeleri âdetti. Mekke’nin havası çok sıcak ol-
duğundan, çocukları, havası iyi, suyu tatlı olan civar 
yerlerdeki yaylalara gönderirler, çocuklar bir müddet 
oralarda, verildikleri sütannelerinin yanında kalırdı. 
Her sene bu maksatla Mekke’ye birçok sütanne gelir, 
birer çocuk alıp giderlerdi. Çocukları büyütüp teslim 
edince de çok ücret ve hediyeler alırlardı.

Peygamberimiz (aleyhisselâm) doğduğu sene de, 
yaylalarda yaşayan Benî Sa’d kabîlesinden birçok sü-
tanne, Mekke’ye gelip, her biri emzirmek üzere birer 
çocuk almıştı. 

Benî Sa’d kabîlesi, Mekke civarındaki kabîleler 
arasında şerefte, cömertlikte, mertlik ve tevâzûda, 

6 İbni Kesîr, el-Bidâye, III, 211-212.
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Arapçayı düzgün konuşmada meşhûr olduğundan 
Kureyş kabîlesinin ileri gelenleri, çocuklarını daha çok 
bu kabîleye vermek isterlerdi.

 O sene Benî Sa’d kabîlesinin yurdunda şiddetli bir 
kuraklık ve kıtlık olması sebebiyle ücretle çocuk em-
zirip sıkıntılarını gidermek üzere her senekinden daha 
çok sütanne Mekke’ye gelmişti. Bilhassa zengin ailele-
rin çocuklarını alıyorlardı. 

Gelen kadınların her biri birer çocuk almışlardı. 
Peygamber efendimiz yetim olduğu için fazla ücret ala-
mama düşüncesiyle, henüz ona tâlip olan çıkmamıştı. 

Halime Hâtun
Gelen kadınlar içinde iffeti, temizliği, yumuşaklı-

ğı, hayâsı ve yüksek ahlâkıyla tanınmış Halime Hâtun 
adında bir kadın vardı. Binek hayvanları zayıf olduğu 
için kocasıyla birlikte, Mekke’ye, diğerlerinden daha 
sonra ulaşmışlardı. Mekke’yi dolaştıklarında zengin 
ailelerin çocuklarının, diğer sütannelerce alındığını 
gördüler. Elleri boş dönmek de istemiyorlardı. 

Nihâyet görünüşü ile hürmet celbeden ve simâsı çok se-
vimli olan bir zât ile karşılaştılar. Bu zât, Peygamberimizin 
dedesi Abdülmuttalib idi. Abdülmuttalib ile, torununu 
almak üzere anlaştılar. Abdülmuttalib, Halime Hâtun’u 
Hazreti Âmine’nin evine götürdü.

Halime Hâtun’un, Efendimizi İlk Görüşü
Halime Hâtun, peygamber efendimizi ilk görüşünü 

şöyle anlatır: “Çocuğun başucuna vardığımda yünden 
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beyaz bir kundağa sarılı, yeşil ipekten bir örtünün üs-
tünde mışıl mışıl uyuyordu. Etrafa misk kokusu yayı-
lıyordu. Hayret içinde kalıp bir anda ona öylesine ısın-
dım ki, uyandırmaya bile gönlüm râzı olmadı. Elimi 
göğsüne koydum, uyandı ve bana bakıp öyle bir tebes-
süm etti ki, kendimden geçtim. 

‘Annesi, böylesine güzel ve mübârek çocuğu bana 
vermez’ korkusuyla derhâl yüzünü örtüp kucağıma al-
dım. Sağ mememi verdim, emmeye başladı. Sol me-
memi verdim, emmedi. 

Abdülmuttalib, bana dedi ki: ‘Sana müjdeler olsun 
ki, hanımlar içinde senin gibi nimete kavuşan olmadı.’ 7

Âmine Hâtun da bana çocuğunu verdikten sonra 
‘Ey Halime, üç gün evvel bir nidâ işittim. Senin oğ-
luna süt verecek kadın Benî Sa’d kabîlesinden Ebî 
Zeybe nesebindendir’ diyordu. Ben de dedim ki: ‘Ben, 
Benî Sa’d kabîlesindenim ve babamın künyesi Ebî 
Zeybe’dir.’ Âmine Hâtun bana daha nice vakaları an-
lattı ve vasiyette bulundu. 

Ben de Mekke’ye gelmeden önce bir rüyâ görmüş-
tüm. Rüyâmda bana ‘Ey Halime, Mekke’ye var, orada 
çok faydalanırsın. Sana bir nûr, arkadaş olur. Bu rüyâyı 
henüz kimseye anlatma, gizle!’ denildi. 

Mekke’ye gelirken de sağımdan solumdan (gâipden) 
‘Sana müjdeler olsun ey Halime! O parlak nûru emzir-
mek sana nasip olacak’ diye seslenildiğini duyardım.

Muhammed’i (aleyhisselâm) alıp Hazreti Âmine’nin 
evinden ayrıldım. Kocamın yanına gelince kocam onun 
yüzüne bakıp kendinden geçti: ‘Ey Halime, bugüne kadar 

7 Kastalânî, Mevâhib-i Ledünniyye, s, 37.



23

böyle güzel yüz görmedim’ dedi. Onu yanımıza alır almaz 
kavuştuğumuz bereketleri görünce de, ‘Ey Halime bilmiş ol 
ki, sen çok mübârek bir çocuk almışsın’ dedi. 

Peygamber Efendimizin Bereketi
Halime Hâtun, kocası ile birlikte Mekke’den, 

Muhammed aleyhisselâmı büyütmek üzere alıp yola 
çıktıkları andan îtibâren Onun bereketine kavuşma-
ya başladılar. Çelimsiz ve hızlı gidemeyen merkebleri 
öylesine hızlı yürüyordu ki, beraber geldikleri kâfile 
onlardan önce yola çıkıp çok uzaklaşmış olmasına rağ-
men kâfileye yetişip onları geçip gitmişlerdi. 

Benî Sa’d yurduna vardıktan sonra görülmemiş bir 
bolluğa ve berekete kavuştular. Sütü az olan hayvanla-
rı bol bol süt veriyordu. Bunu gören komşuları hayret 
edip, bunun, emzirmek için aldıkları çocuk sebebiyle 
olduğunu açıkça anlamışlardı.

Kuraklık sebebiyle sıkıntıya düştüklerinde, yağ-
mur duâsına Onu da götürürler, yanlarında duâ ederek 
Onun hürmetine bol yağmur ve bereket hâsıl olurdu.

Efendimiz, Sütkardeşlerini Aslâ İncitmedi 
Peygamberimiz (aleyhisselâm) sütannesi Halime 

Hâtun’un sağ memesini emer, sol memesini emmezdi. 
Onu da sütkardeşine bırakırdı. 

İki aylık iken emekledi. Üç aylık olunca ayakta du-
rur, dört aylık iken duvara tutunarak yürürdü. Beş aylık 
iken yürüdü, altı aylık iken çabuk yürümeye başladı. 
Yedi aylık iken her tarafa gider oldu. Sekiz aylık iken 
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anlaşılacak şekilde, dokuz aylık iken gâyet açık konuş-
maya başladı. On aylık iken ok atmaya başladı. 

Halime Hâtun şöyle anlatmıştır: “İlk konuşma-
ya başladığında ‘Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. 
Velhamdülillâhi rabbil âlemin’ dedi. O günden sonra 
‘Bismillah’ demeden hiçbir şeye elini uzatmazdı.   Sol 
eliyle bir şey tutmazdı. Gece gündüz belli zamanlarda 
bevl ederdi. 

Yürümeye başladığında çocukların oynadıkları yer-
den uzak dururdu ve onlara ‘Biz, bunun (oyun) için 
yaratılmadık’ derdi. İki yaşına girdiğinde gelişmiş, 
gösterişli bir çocuk olmuştu. Üzerinde beyaz bir bulut 
dâima onunla birlikte hareket eder, onu gölgelerdi.”

Bir gün Halime Hâtun farkında olmadan, pey-
gamber efendimiz, sütkardeşi Şeyma ile öğlenin 
yakıcı sıcağında kuzuların yanına gitmişti. Halime 
Hâtun, Onu yanında göremeyince hemen arayıp buldu. 
Şeyma’ya, “Niçin sıcakta dışarı çıktınız?” dedi. Şeyma 
“Anneciğim! Kardeşimin başı üzerinde bir bulut onu 
dâima gölgeliyor” dedi. 

Sütkardeşleri ve hiç kimse, ondan aslâ incinme-
miştir.

Şakk-ı Sadr Hâdisesi
Peygamber efendimiz, yine bir gün sütkardeşi 

Abdullah ile evlerinin yakınında bulunan kuzula-
rın arasına gitmişlerdi. Sütkardeşi koşarak eve gelip 
“Beyaz elbiseli iki kişi, Kureyşli kardeşimi yere yatırıp 
karnını yardılar, ellerini karnına soktular” dedi. 

Halime Hâtun ile kocası Hâris, hemen koşarak yanı-
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na gittiler. Baktılar ki, rengi değişmiş, semâya bakıyor 
ve tebessüm ediyor. Ne olduğunu sorduklarında şöyle 
anlattı: “Yanıma beyaz elbiseli iki kişi geldi. Birinin 
elinde içi kar dolu bir tas vardı. Beni tutup, göğsümü 
yardılar. Kalbimi de çıkarıp yardılar. Ondan siyah 
bir kan pıhtısı çıkardılar. Göğsümü ve kalbimi o kar-
la temizlediler ve kapatıp kayboldular.” 8

Bu hâdiseye, şakk-ı sadır (göğsünün yarılma-
sı) denir. Bu olağanüstü hâdise, Kur’ân-ı Kerîm’de 
İnşirah Sûresi birinci âyetinde de bildirilmektedir.

Muhammed aleyhisselâma peygamberlik bildiril-
dikten sonra Eshâb-ı Kirâm’dan bazıları “Ya Resûlallah, 
bize kendinizden bahseder misiniz?” deyince “Ben; ba-
bam (ceddim) İbrahim’in duâsıyım. Kardeşim İsa’nın 
müjdesiyim. Annemin ise rüyâsıyım. ‘Annem bana 
hâmile iken Şam saraylarını aydınlatan bir nûrun 
kendisinden çıktığını görmüştü...’ Ben, Sa’d bin 
Bekroğulları yanında emzirilip büyütüldüm. Bir gün 
sütkardeşim ile birlikte evimizin arkasında kuzuları 
otlatıyorduk. O sırada yanıma beyaz elbiseli iki kişi 
geldi. Birinin elinde içi karla dolu bir altın tas var-
dı. Beni tuttular, göğsümü yardılar, kalbimi de çıka-
rıp yardılar. Ondan siyah bir kan parçası çıkardılar. 
Göğsümü ve kalbimi o karla temizlediler” buyurdu.

Halime Hâtun, dört yaşından sonra Onu, Mekke’ye 
götürüp annesine verdi. Dedesi Abdülmuttalib, Halime 
Hâtun’a çok büyük hediyeler verip ihsânda bulundu. 
Halime Hâtun Onu, Mekke’ye bırakınca, “Sanki canım 
ve gönlüm de Onunla birlikte kaldı” demiştir.

8 Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, III, 121;  İbni Hişâm, es-Sire, I, 164-165.
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PEYGAMBER EFENDİMİZİN 
MÜBÂREK ANNESİNİN VEFÂTI
Muhammed aleyhisselâm altı yaşına kadar da 

annesinin yanında büyüdü. Altı yaşında iken annesi, 
Ümm-i Eymen adındaki câriye ile birlikte akrabâlarını 
ve babası Abdullah’ın mezarını ziyaret etmek için 
Medîne’ye gittiler. Medîne’de bir ay kaldılar. 

Bu sırada Muhammed aleyhisselâm, Benî Neccar 
kuyusu denilen havuzda yüzmeyi öğrendi.

Hüzünlü Yolculuk
Sırtındaki nübüvvet mührünü ve diğer bazı 

alâmetlerini gören Yahudi âlimlerinden bir kısmı “Bu ço-
cuk âhir zaman peygamberi olacak” demişlerdir. Onların 
bu sözlerini duyan Ümm-i Eymen, durumu annesine ha-
ber verince hazreti Âmine, Ona bir zarar gelmesinden 
çekinerek Onu alıp, Mekke’ye dönmek üzere yola çıktı. 

Ebvâ denilen yere geldiklerinde Hazreti Âmine 
hastalandı. Hastalığı artıp sık sık kendinden geçiyordu. 
Başında duran oğlu Muhammed aleyhisselâma baka-
rak şu şiiri söyledi:

Eskir yeni olan, ölür yaşayan,
Tükenir çok olan, var mı genç kalan.
Ben de öleceğim tek farkım şudur:                                                         
Seni ben doğurdum şerefim budur.

Geride bıraktım hayırlı evlât,
Gözümü kapadım, içim pek râhat.
Benim nâmım kalır dâim dillerde,
Senin sevgin yaşar hep gönüllerde.
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Biraz sonra da vefât etti ve orada defnedildi. Ümm-i 
Eymen, Muhammed aleyhisselâmı Mekke’ye getirip 
dedesi Abdülmuttalib’in yanına bıraktı.

Muhammed aleyhisselâmın babası ve annesi, 
İbrahim aleyhisselâmın dîninde idi. Yâni mümin idiler. 
İslâm âlimleri; onların İbrahim aleyhisselâmın dîninde 
olduklarını ve Muhammed aleyhisselâm İslamiyeti tebli-
ğe başladıktan sonra da O’nun ümmetinden olmaları için 
diriltilip, kelime-i şehâdeti işittiklerini ve söylediklerini, 
böylece bu ümmetten de olduklarını bildirmişlerdir.9

Dedesi, Efendimizin Üzerine Titrerdi
Muhammed aleyhisselâm sekiz yaşına kadar da 

dedesinin yanında büyüdü. 
Dedesi Abdülmuttalib, Mekke’de sevilen ve çe-

şitli işleri idâre eden bir zât olup; heybetli, sabırlı, dü-
rüst, mert ve cömert idi. Fakirleri doyurur, aç, susuz 
kalan hayvanlara yiyecek verirdi. Allah’a ve âhirete 
inanan, kötülüklerden sakınan, cahiliyye devrinin 
çirkin âdetlerinden uzak duran bir zât idi. Mekke’de; 
zulme, haksızlığa engel olur, oraya gelen misafirleri 
ağırlardı. Ramazan ayında Hira Dağı’nda inzivâya çe-
kilmeyi âdet edinmişti.

Çocukları seven ve şefkat sahibi olan  Abdülmuttalib, 
Muhammed aleyhisselâmı bağrına basıp gece gündüz 
yanından ayırmazdı. Ona büyük bir sevgi ve şefkat 
gösterirdi. Kâbe’nin gölgesinde kendisine mahsus olan 
minderinde onunla beraber oturur, mâni olmak isteyen-

9 Kastalânî, Mevâhib-i Ledünniyye, I, 652.
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lere “Bırakın oğlumu! Onun şanı yücedir” derdi.10 
Peygamberimizin (aleyhisselâm) dadısı Ümm-i 

Eymen’e, Ona iyi bakmasını sıkıca tembih eder,“Oğluma 
iyi bak! Ehl-i kitap, benim oğlum hakkında, bu ümmetin 
peygamberi olacak diyorlar” derdi. 

Ümm-i Eymen şöyle demiştir: “Onun çocukluğunda 
ne açlıktan, ne de susuzluktan şikâyet ettiğini gördüm. 
Sabahleyin bir yudum zemzem içerdi. Kendisine yemek 
yedirmek istediğimizde ‘istemem, tokum’ derdi.” 

Abdülmuttalib uyurken ve odasında yalnızken, 
Ondan başkasının, yanına girmesine müsaade etmezdi. 
Onu dâima öper, okşar, sözlerinden ve hareketlerinden 
son derece hoşlanırdı. Sofrada O’nu yanına alır, dizine 
oturtur, yemeğin en iyisini ve en lezzetlisini O’na yedi-
rir ve O gelmeden sofraya oturmazdı. Onun hakkında 
nice rüyâlar görüp birçok hâdiselere şâhit oldu. 

Bir defâsında, Mekke’de kuraklık ve kıtlık olmuştu. 
Abdulmuttalib, gördüğü bir rüyâ üzerine Muhammed 
aleyhisselâmın elinden tutup Ebû Kubeys dağına çık-
tı. “Allahım! Bu çocuk hakkı için bizi, bereketli bir 
yağmur ile sevindir” diye duâ etti. Duâsı kabul oldu 
ve bol yağmur yağdı. 

O zamanki şâirler, bu hâdiseyi, şiirler yazarak dile 
getirmişlerdir.

Bir gün Abdulmuttalib, Kâbe’nin yanında oturu-
yordu. Necran’lı bir râhip yanına gelip onunla konu-
şurken bir ara “Biz İsmailoğullarından en son gelecek 
olan peygamberin sıfatlarını kitaplarda bulduk. Burası 

10 İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 70-74; Ya‘kubî, Târih, II, 7-9.
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(Mekke), O’nun doğum yeridir. Sıfatları şöyle şöyle-
dir” diyerek birer birer saymaya başladığı esnâda, pey-
gamberimiz yanlarına geldi. Necran’lı râhip, Onu dik-
katle seyretmeye başladı, sonra da yaklaşıp mübârek 
gözlerine, sırtına, ayaklarına baktı ve heyecanla “İşte 
O budur. Bu çocuk senin neslinden midir?” dedi. 
Abdulmuttalib “Oğlumdur” deyince, Necran’lı râhip: 
“Biz kitaplarda okuduğumuza göre O’nun babasının 
sağ olmaması lâzım” dedi. Abdulmuttalib “O, oğlumun 
oğludur. Babası daha O doğmadan, annesi hâmile iken 
ölmüştü” deyince, râhip “Şimdi doğru söyledin” dedi. 

Bunun üzerine Abdulmuttalib oğullarına: “Kar-
deşinizin oğlu hakkında söylenileni işitin de, Onu iyi 
koruyun!” dedi.

Abdülmuttalib’in, Oğlu Ebu Tâlib’e Vasiyeti  
Abdulmuttalib vefâtı yaklaşınca oğullarını topla-

yıp peygamberimiz aleyhisselâma “Yavrum, bu amca-
larından hangisinin yanında kalmak istersin” deyince, 
koşup amcası Ebû Tâlib’in kucağına oturdu. O’nun 
yanında kalmak istediğini söyledi. Peygamberimizi 
(aleyhisselâm), dedesi Abdulmuttalib, oğlu Ebû 
Tâlib’e bıraktı ve Ona iyi bakmasını önemle vasiyet 
etti ve sonra da vefât etti.11

Peygamberimiz sekiz yaşından sonra amcası Ebû 
Tâlib’in yanında kalmaya başladı ve onun himâyesinde 
büyüdü. O zaman Mekke’de Ebû Tâlib de babası 

11 İbni İshâk, es-Sire, s, 45-48;  İbni Hişâm, es-Sire, I, 169-178;  İbni Sa’d,  
et-Tabakât, I, 117;  Süheylî, Ravzü’l-ünüf, I, 299;  Şemseddin Şâmî, Sübülü’l-
Hüdâ, II, 135; İbni Esîr , Üsüd-ül-gâbe, I, 22.
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Abdulmuttalib gibi Kureyş’in ileri gelenlerinden se-
vilen, saygı gösterilen ve sözü dinlenilen bir zât idi. O 
da peygamberimiz aleyhisselâma büyük bir sevgi ve 
şefkat gösterdi. Onu kendi çocuklarından çok sever, 
yanına almadan uyumaz, bir yere gitmez ve “Sen çok 
hayırlısın, çok mübâreksin” derdi. O elini uzatma-
dan yemeğe başlamaz, önce onun başlamasını isterdi. 
Bazen de O’na ayrı sofra kurdururdu. 

Sabahları uyandığında yüzünün pırıl pırıl par-
ladığını, saçlarının taranmış olduğunu görürlerdi.

Ebû Tâlib’in fazla malı yoktu ve ailesi de kalabalıktı. 
Muhammed aleyhisselâmı himâyesine aldıktan sonra bol-
luğa ve berekete kavuştu. Mekke’de vukû bulan kuraklık 
sebebiyle halk sıkıntıya düştüklerinde Ebû Tâlib, O’nu, 
Kâbe’nin yanına götürüp duâ etti. Onun bereketiyle bol 
yağmur yağdı. Kuraklıktan ve kıtlıktan kurtuldular.12

Efendimizi Sürekli Gölgeleyen Bulut
Ebû Tâlib bir defâsında Şam’a ticaret için giderken 

Muhammed aleyhisselâmı da, (dokuz veya on iki ya-
şında bulunduğu sırada) yanında götürdü. Ticaret ker-
vanı uzun bir yolculuktan sonra Busra’da Hristiyanlara 
mahsus bir manastırın yakınında konakladı. 

Bu manastırda “Bahira” adında bir râhip kalmak-
ta idi. Önceden Yahudi âlimlerinden iken sonradan 
Hristiyan olan bu bilgili rahibin yanında elden ele ge-
çerek saklanan bir kitap bulunmakta ve birçok şeyler 
ondan sorulmakta idi. 

12 İbni Hişâm, es-Sire, I, 179-180; İbni Sa’d, et-Tabakât, I, 119.



31

Kureyş kervanı daha önceki yıllarda buradan defâlarca 
gelip geçmesine rağmen hiç ilgilenmeyen ve her sabah 
manastırın damına çıkıp kâfilelerin geldiği yöne bakarak 
merakla bir şey bekleyen râhip Bahira’ya bu defâ bir hâl 
olmuştu ve heyecanla irkilip yerinden fırlamıştı.

Çünkü o, Kureyş kervanı uzaktan göründüğü sı-
rada kervanın üstünde beyaz bir bulutun da onlarla 
birlikte akıp geldiğini ve onların konakladığı ağacın 
üstünde durduğunu görmüştü. Bu bulut Muhammed 
aleyhisselâmı gölgelemekte idi. Kervan konaklayınca 
da Muhammed aleyhisselâmın altına oturduğu ağacın 
dallarının üzerine doğru eğildiğini görerek iyice heye-
canlanan râhip, hemen bir sofra hazırlatıp, acele ile bir 
de dâvetçi göndererek Kureyş kervanında bulunanların 
hepsini yemeğe dâvet etti.

Kureyş kervanında bulunanlar, Muhammed aley-
hisselâmı mallarının yanında gözcü bırakıp râhip 
Bahira’nın yanına gelince defâlarca buradan gelip geç-
tikleri hâlde şimdiye kadar kendilerini dâvet etmeyip 
de bugün dâvet etmesinin sebebini sordular. Bahira ge-
lenlere dikkatle bakıp “Ey Kureyş topluluğu, içinizden 
yemeğe gelmeyen var mı?” diye sorunca, evet, bir kişi 
var dediler. Râhip Bahira ısrarla onun da çağrılmasını 
isteyince gidip çağırdılar. 

Gelir gelmez dikkatle ona bakmaya, incelemeye başla-
yan Bahîra, yemekten sonra hâllerine, işlerine dâir birçok 
sorular sordu. Muhammed aleyhisselâm da cevap verdi. 

Bahira, gördüğü alâmetlerin ve aldığı cevapların 
hepsinin, âhir zamanda gelecek olan peygamberin sı-
fatları hakkında bildiklerine tam uyduğunu gördü.
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Sonra sırtını açıp nübüvvet mührünü de görünce 
Ebû Tâlib’e “Bu çocuk senin neslinden midir?” dedi. 
Ebû Tâlib ‘Oğlum’ deyince Bahira “Kitaplarda bu ço-
cuğun babasının sağ olmayacağı yazılı, O, senin oğlun 
değildir” dedi. Bu sefer Ebû Tâlib “O benim kardeşi-
min oğludur” diye cevap verdi. 

Babası ne oldu? deyince, “Babası O’nun doğ-
masına yakın bir sırada öldü.” cevabını alan Bahira 
“Doğru söyledin, annesi ne oldu? dedi. “O da öldü” 
deyince “Doğru söyledin” diyerek, “Kardeşinin oğ-
lunu hemen memleketine geri götür. Onu, hasetçi 
Yahudilerden koru! Vallahi Yahudiler bu çocuğu gö-
rüp, benim fark ettiklerimi onlar da fark ederlerse, Ona 
bir zarar vermeye kalkışırlar. Çünkü kardeşinin oğlun-
da büyük bir hâl ve şân vardır. Bu, peygamberlerin 
sonuncusu olacak. Bunun getireceği din, bütün yeryü-
züne yayılsa gerektir. Sakın bu çocuğu Şam’a götürme, 
mübârek bedenine bir zarar verirler. Bunun hakkında 
çok ahid ve misak olmuştur” dedi. 

Ebû Tâlib “Misak nedir?” diye sorunca Bahira 
“Allahü teâlâ bütün peygamberlerden ve en son da İsa 
aleyhisselâmdan, ümmetlerine âhir zaman peygambe-
rinin geleceğini bildirmeleri üzerine söz almıştır” dedi. 

Ebû Tâlib, Bahira’nın bu sözleri üzerine Şam’a 
gitmekten vazgeçti ve mallarını Busra’da ucuz fiyata 
satıp Mekke’ye döndü.13

Ebû Tâlib, Bahira’dan işittikleri şeylerden sonra 
Muhammed aleyhisselâmı daha da çok sevdi. Ömrü bo-
13 İbni İshâk, es-Sire, s, 53-58;   İbni Hişâm, es-Sire, I, 180-182; İbni Sa’d,  
et-Tabakât, I, 76, 154-156; Taberî, Târih, II, 277-279;  Süheylî, Ravzü’l-ünüf, 
II, 216-220; İbni Kesîr, el-Bidâye, III, 283-286.
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yunca Onu dâima korudu ve her işinde Ona yardımcı oldu. 
Her hâliyle fazîletler ve güzellikler sahibi müstesnâ bir 

insan olarak büyümekte olan Muhammed aleyhisselâm, 
on yedi yaşına ulaştığı sırada Yemen’e ticaret için giden 
amcası Zübeyr, ticaretinin bereketli olması için O’nu 
da yanında götürdü. Bu seferde de nice hârikulâde 
hâlleri görüldü. Mekke’ye döndüklerinde Onun bu hâlleri 
anlatıldı ve Kureyş kabîlesi arasında “Bunun şânı pek 
yüce olacak” diye söylenmeye başlandı.14

PEYGAMBER EFENDİMİZİN GENÇLİĞİ
Her bakımdan insanların en üstünü olan Muhammed 

aleyhisselâm, daha gençliği sırasında Mekke halkı ara-
sında diğer insanlardan farklı olarak çok sevilmiştir. 

Güzel ahlâkı, insanlara görülmemiş bir şekilde 
iyi davranması, sakinliği, yumuşaklığı ve diğer üstün 
hâlleriyle herkes O’na hayran olmuştur. 

Mekke halkı, O’nda gördükleri şaşılacak derecedeki 
doğru sözlülük ve güvenilirlikten dolayı O’na “El-emin” 
(Güvenilir) dediler ve gençliğinde bu isimle meşhûr oldu.

Muhammed aleyhisselâm yirmi yaşlarında bulun-
duğu sıralarda, Mekke’de âsâyiş tamamen bozulmuş, 
zulüm son derece yaygınlaşıp mal, can ve namus em-
niyeti kalmamıştı. 

Ticaret için ve Kâbe’yi ziyaret maksadıyla gelen 
yabancılar haksızlığa ve zulme uğruyorlar, haklarını al-
mak için müracaat edecek bir mercî de bulamıyorlardı. 

Bu sırada ticaret maksadıyla Mekke’ye gelen Yemenli 

14 İbni İshâk, es-Sire, s, 53-59; İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 120-123.
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bir tüccarın malları, As bin Vâil adında bir Mekkeli tara-
fından zorla elinden alınmıştı. Bu hâdise üzerine Yemenli, 
Ebû Kubeys Dağı’na çıkıp feryat ederek hakkının alın-
ması için kabîlelerden yardım istemişti.

Hılf-ul Fudûl Cemiyeti
Artık zulmün had safhaya ulaştığını dile getiren bu 

tip hâdiseler üzerine Hâşim ve Zühre oğulları ile di-
ğer kabîlelerin ileri gelenleri Abdullah bin Cedan’ın 
evinde toplandılar. Yerli yabancı hiç kimseye zulüm ve 
haksızlık yapılmamasına, zulme mâni olmaya ve hak-
sızlığa uğramış olanların haklarını almaya karar verdi-
ler ve bu maksatla bir adâlet cemiyeti kurdular.15

Muhammed aleyhisselâmın genç yaşta katıldığı ve 
kuruluşunda da çok tesirli olduğu bu cemiyete, daha 
önceden de Fadl adındaki iki kişi ile Fudayl adında 
biri tarafından kurulup zamanla unutulan böyle bir ce-
miyeti de hatırlatmak bakımından Fâdılların yemini 
mânâsında “Hılf-ul Fudûl Cemiyeti” denildi. Bu ce-
miyet, zulmü önleyip Mekke’de bozulmuş olan âsâyişi 
yeniden kurdu. Tesiri uzun müddet devam etti. 

Muhammed aleyhisselâma peygamberlik bildiril-
dikten sonra eshâbına “Abdullah bin Cedan’ın evin-
de yapılan yeminleşmede ben de bulundum. Bence 
o yeminleşme kırmızı tüylü develere (servete) sahip 
olmaktan daha sevimlidir. Şimdi de böyle bir mecli-
se çağrılsam icâbet ederim” buyurdu.16

15 Süheylî, Ravzü’l-ünüf, I, 91.
16 İbni Hişâm, es-Sire, I, 133; İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 82;  Süheylî, Ravzü’l-
ünüf, s, I, 91;  İbni Habîb, el-Mühebber, s, 167;  İbni Kesîr, el-Bidâye, III, 
290-293; Ya‘kubî, Târih, II, 13-14.
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Mekkeliler öteden beri, ticaretle uğraşarak geçim-
lerini sağlarlardı. Muhammed aleyhisselâmın amcası 
Ebû Tâlib de ticaretle uğraşıyordu.

Muhammed aleyhisselâm yirmibeş yaşında bu-
lunduğu sıralarda Mekke’de geçim sıkıntısının iyice 
artması üzerine Mekkeliler, Şam’a gitmek üzere bü-
yük bir ticaret kervanı hazırlamıştı. Ebû Tâlib, yeğeni 
Muhammed aleyhisselâma, bu kervana katılmasını tav-
siye etti. Amcası Ebû Tâlib’in bu tavsiyesiyle Mekke’de 
üstün ahlâkı ve meziyetleriyle tanınan ve “Tâhire” (çok 
temiz) lakabıyla anılan Hazreti Hatice’nin mallarını 
götürüp satmak üzere bu ticaret kâfilesine katıldı. 

Bunu büyük bir memnûniyetle karşılayan Hazreti 
Hatice, kölesi Meysere’yi de O’nun yanına yardımcı 
olarak vermişti. Üç ay süren bu ticaret seferi sırasında 
kervanda bulunanlar Muhammed aleyhisselâmın üze-
rinde O’nu gölgeleyen bir bulutun O’nunla birlikte 
sefer bitinceye kadar hareket etmesi,17 yolda yürüye-
meyecek derecede yorulup kervandan geri kalan iki 
devenin ayaklarını eliyle sığamasından sonra develerin 
birden süratlenmesi gibi nice hârikulâde hâllerini gö-
rünce, O’nu son derece sevip şânının çok yüce olaca-
ğını anlamışlardı. 

Busra denilen yere vardıklarında, daha önce amcası 
Ebû Tâlib’le ticaret için gelip konakladıkları manastı-
rın yakınında bir yerde bu seferde de konaklamışlardı.

Gördüğü birçok alâmetlerden, Onun son peygam-
ber olacağını anlayıp söyleyen râhip Bahira ölmüş, 

17 Kastalânî, Mevâhib-i Ledünniyye, s, 41.
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onun yerine Nastura adında başka bir râhip geçmişti. 
Manastırın yakınına gelip konan Kureyş kervanını sey-
reden râhip Nastura, yakınında bulunan bir kuru ağacın 
altına birinin oturmasıyla birlikte yeşermesini görerek 
koşup geldi. Hem elinde bulunan sayfada yazılı olanla-
ra, hem de Muhammed aleyhisselâmın yüzüne bakıyor 
ve baktıkça da hayrete düşüyordu. 

Nastura bildiği, duyduğu ve okuduğu alâmetleri 
aynen görüp, Muhammed aleyhisselâmı göstererek 
“İsa aleyhisselâma İncil’i indiren Allah hakkı için bu 
zât son peygamber olacaktır. Ne olaydı ben O’nun 
peygamber gönderilerek emrolunduğu zamana ulaş-
saydım” dedi.

Busra pazarında Hazreti Hatice’nin mallarını satar-
ken O’nunla pazarlık yapan bir Yahudi kendisine inan-
madı. “Lat ve Uzza’ya (iki put ismi) yemin et inana-
yım” deyince Muhammed aleyhisselâm  “Ben, o putlar 
adına aslâ yemin etmem! Onların yanından geçer-
ken yüzümü başka tarafa çevirerek geçerim” dedi. 
Peygamber efendimizdeki diğer alâmetleri de gören 
Yahudi “Söz senin sözündür. Vallahi bu zât peygamber 
olacak bir kimsedir ki, âlimlerimiz kitaplarda bunun 
vasfını bulmuşlardır” diyerek hayranlığını açıkladı.

Kureyş kervanı ticaretini tamamlayıp Mekke’ye 
dönünce, kervanda bulunan ve Hatice’nin akrabâsı olan 
Zübeyr ve kölesi Meysere, Muhammed aleyhisselâm 
hakkında işittiklerini ve gördüklerini Hazreti Hatice’ye 
bir bir anlattılar.18 
18 İbni İshâk, es-Sire, s, 59; İbni Kesîr, es-Sire, I, 262; İbni Cevzî, el-Vefa bi 
ahvâl-il-Mustafâ, I, 143.
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Hatice Hâtun, mallarını satmak üzere teslim etti-
ği Muhammed aleyhisselâmın bereketiyle iyi kâr ge-
tirdiğini görerek çok memnûn olmuştu. Fakat o bun-
dan ziyade kervanı karşıladığı sırada Muhammed 
aleyhisselâmı gölgeleyen iki meleği görmesi ve ticaret 
seferi sırasında vukû bulan hârikulâde hâllerin kölesi 
Meysere tarafından teker teker anlatılması üzerine he-
men amcasının oğlu Varaka bin Nevfel’e gitti. Varaka 
bin Nevfel, putlara tapmayan okumuş ve çok bilgili, 
yaşlı bir Hristiyan idi. 

Hazreti Hatice, daha önceden Varaka bin Nevfel’e, 
rüyâsında; gökten ayın inerek koynuna girdiğini ve 
koltuk altından çıkarak bütün âlemi aydınlattığını gör-
düğünü anlatmıştı. 

Varaka bin Nevfel “Âhir zaman peygamberi doğ-
muştur. Sen Onun hanımı olursun. Senin zamanında 
Ona vahiy gelir. Onun dîni bütün âlemi doldurur. 
Sen Ona en önce îmân eden olursun. O peygamber, 
Kureyş kabîlesinin Haşimoğulları kolundan ola-
cak...” demişti.

Hazreti Hatice bu defâ kölesi Meysere’nin anlattığı 
şeyleri de Varaka bin Nevfel’e söyleyince, o da hay-
rete düşüp “Bu söylediklerinden anlaşılıyor ki, şüphe-
siz Muhammed aleyhisselâm bu ümmetin peygamberi 
olacak. Ben zâten bu ümmetten bir peygamberin çıka-
cağını biliyor ve Onu bekliyordum. Bu günler Onun 
tam zamanıdır” dedi. Böylece Hazreti Hatice’nin sev-
gisi ve itimadı daha da arttı.
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Peygamberimiz Dört Defa Seyahate Çıktı
Muhammed aleyhisselâm; 12 yaşında iken amca-

sı Ebû Tâlib ile ticaret için Busra’ya, 17 yaşında iken 
amcası Zübeyr ile Yemen’e, 20 yaşında iken Hazreti 
Ebû Bekir ile Şam’a ve 25 yaşında iken de Hazreti 
Hatice’nin mallarını satmak üzere Şam’a olmak üzere 
dört defâ seyahate çıktı. Bu seyahatlerinden başka 
seyahat yapmadı.

Yedi kat gökleri seyrân eyleyen,
Kürsünün üstünde cevlân eyleyen.
Mi’râcında ümmetini dileyen,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Yunus neyler iki cihânı sensiz,
Sen hak peygambersin şeksiz, gümânsız
Sana uymayanlar gider imânsız,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed.

(YUNUS EMRE)
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2. BÖLÜMDE NELER ÖĞRENDİK ?
• Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm ne zaman ve 

nerede doğmuştur? 
• Muhammed aleyhisselâm doğar doğmaz, ne demiştir? 
• Peygamber efendimizin doğumu sırasında meydana gelen 

hâdiseler nelerdir?
• Peygamberimiz aleyhisselâma sütannelik yapan kadının ismi 

nedir? 
• Peygamberimiz aleyhisselâmın sütkardeşi Abdullah’ın, anne-

si Halime ve babası Hâris’e gelip haber verdiği hâdise nedir? 
• Şakk-ı Sadr hâdisesi, Kur’ân-ı Kerîm’de nerede bildirilmektedir? 
• Halime Hatun, Peygamberimizi ne zaman Mekke’ye götürüp 

annesine verdi?
• Muhammed aleyhisselâm, nerede yüzmeyi öğrenmiştir? 
• Hazreti Âmine nerede hastalandı ve vefât etti? 
• Hazreti Âmine vefât ettiğinde Peygamberimiz kaç yaşında idi? 
• Muhammed aleyhisselâmın babası ve annesi, hangi dinde idiler? 
• Muhammed aleyhisselâm kaç yaşına kadar dedesinin yanında 

büyüdü?  
• Ebû Tâlib’in, rahip Bahira’ya sorduğu “Misak nedir” sorusu-

na Bahira’nın verdiği cevap nasıl olmuştur? 
• Mekke halkı, Peygamber Efendimizde gördükleri şaşılacak 

derecedeki doğru sözlülük ve güvenilirlikten dolayı O’na ne dediler?
• Muhammed aleyhisselâmın genç yaşta katıldığı ve kuruluşun-

da da çok tesirli olduğu cemiyetin ismi nedir?
• Hılf-ul Fudûl cemiyeti ne yapmıştır? 
• Üstün ahlâkıyla tanınan Hazreti Hatice’nin lakâbı nedir? 
• Peygamber Efendimiz kaç defa seyahate çıkmıştır? 
• Peygamber Efendimiz nerelere seyahate çıkmıştır? 
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Hazret-i Hatice vâlidemizin türbesinin ve etrafındaki  
kabirlerin Osmanlılar zamanında çekilen fotoğrafı.
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3. BÖLÜM 

PEYGAMBER EFENDİMİZİN EVLENMESİ
Muhammed aleyhisselâm yirmi beş yaşında iken 

ilk olarak Hazreti Hatice ile evlendi. Hazreti Hatice, 
Kureyş kabîlesinin Esedoğulları kolundan kırk yaşında 
ve dul idi. Ancak malı, cemâli, aklı, ilmi, şerefi, nese-
bi, iffet ve edebi pek fazla bir hanımdı. Yüksek ahlâkı 
ve üstün vasıfları sebebiyle Kureyş arasında “Tâhire” 
(çok temiz), îmân ettikten sonra da “Hadicet-ül-
Kübrâ” ismiyle meşhûr olmuştu.

Hazreti Hatice, mallarını Şam tarafına götürüp 
Busra’da satan Muhammed aleyhisselâmın adâleti, üs-
tün ahlâkı ve hakkında duyduğu, şâhit olduğu hâdiseler 
sebebiyle onu son derece takdir etmişti. Bu hâdiseden 
kısa bir süre sonra, yakınlarının da kabul etmesiyle ev-
lenmeleri kararlaştırıldı. 

Nikâh meclisi Hazreti Hatice’nin evinde kuruldu. 
Ebû Tâlib ve Varaka bin Nevfel tarafından takdim ko-
nuşmaları yapıldı. Nikâhı Varaka bin Nevfel kıydı. 
Kureyş kabîlesinin ileri gelenleri de nikâh şâhidi ola-
rak bulundular. 

Zamânının emsalsiz bir kadını olan Hazreti Hatice, 
evlilik hayâtı boyunca Muhammed aleyhisselâma 
dâima hizmet edip yardımcısı olmakla şereflendi. 

Muhammed aleyhisselâmın bu evliliği Hazreti 
Hatice’nin vefâtına kadar, on senesi peygamberlik bil-
dirildikten sonra olmak üzere yirmi beş sene sürdü. 
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Muhammed aleyhisselâm, ilk hanımı Hazreti Hatice 
hayatta iken başkası ile hiç evlenmemişti. 

Efendimizin Çocukları
Muhammed aleyhisselâmın Hazreti Hatice’den ikisi 

erkek, dördü kız olmak üzere; Kâsım, Zeynep, Rukıyye, 
Ümmü Gülsüm, Fâtıma ve Abdullah (Tayyib) adlarında 
altı çocuğu oldu. 

Peygamberliği sırasında evlendiği Mâriye’den de 
İbrahim adlı oğlu doğmuştu. Diğer hanımlarından ço-
cuğu olmadı. 

Zeynep, kızlarının en büyüğü idi. En küçük kızı 
Fâtıma, babasının en sevgilisiydi. Hazreti Fâtıma, ba-
bası kırk yaşında iken doğdu. Erkek evlâtları küçük 
yaşta vefât ettikleri gibi Hazreti Fâtıma’dan başka bü-
tün kızları da ondan önce vefât ettiler. 

Hazreti Fâtıma da, Muhammed aleyhisselâmdan 
altı ay sonra vefât etti. Hazreti Fâtıma, Hazreti Ali ile 
evlenmişti. 

Muhammed aleyhisselâmın soyu Hazreti Fâtıma 
evlâdı, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin ile devam etti.19

Efendimizin, Hazreti Âişe Vâlidemizle Evlenmesi
Resûlullah efendimiz ikinci defâ elli beş yaşında 

iken Hazreti Ebû Bekir’in kızı Hazreti Âişe ile evlen-
di. Bunu, Hatice-i Kübrâ’nın vefâtından bir yıl sonra, 
Allahü teâlânın emriyle nikâh eylemişti. Ölünceye ka-
dar, sekiz sene onunla yaşadı.
19 İbni İshâk, es-Sire, s, 59-61; İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 82-85, 131-132; Taberî, 
Târih, II, 280-282; İbni Kesîr, el-Bidâye, III, 293-295; Ya‘kubî, Târih, II, 15-16.
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Efendimizin Çok Evlenmesinin Sebepleri
Efendimiz, diğer hanımlarını, hep Hazreti Âişe’den 

sonra; dînî, siyasî sebeplerle veya merhamet ve ihsân 
ederek nikâh etti. Bunların hepsi dul olup, çoğu yaşlı 
idi. Mesela, Mekke’deki kâfirlerin, Müslümanlara ezi-
yet ve zararları dayanılamayacak bir dereceye gelince, 
Eshâb-ı Kirâm’ın bir kısmı Habeşistan’a hicret etmişti. 

Efendimizin, Ümm-i Habîbe Annemizle Evlenmesi
Îmânı zayıf olan Ubeydullah bin Cahş, fakirlik-

ten kurtulmak için papazlara aldanıp mürted olmuş, 
dînini dünyaya değişmişti.20 Resûl aleyhisselâmın ha-
lasının oğlu olan bu mel’un, karısı Ümm-i Habîbe’yi 
de dinden çıkıp zengin olmaya zorladıysa da kadın, 
fakirliğe ve ölüme râzı olacağını, fakat Muhammed 
aleyhisselâmın dîninden çıkmayacağını söyleyince, 
bunu boşadı. Sürünerek sefâletten ölmesini bekliyor-
du. Fakat kısa zamanda kendisi öldü. 

Ümm-i Habîbe, Mekke’deki Kureyş’in o zaman-
ki başkumandanı Ebû Süfyan’ın kızı idi. Resûlullah 
efendimiz o zamanlarda, Kureyş orduları ile çok çetin 
muhârebelerle uğraşıyordu ve Ebû Süfyan, İslâmiyeti 
yok etmek için son gayreti ile çarpışıyordu. 

Peygamberimiz, Ümm-i Habîbe’nin dîninin kuv-
vetini ve başına gelen acı hâli işitti. 

Necâşi’ye mektup yazıp “Oradaki Ümm-i Habîbe 
ile evleneceğim. Nikâhımı yap! Sonra kendisini bu-
raya gönder!” şeklinde talepte bulundu. 

20 İbni Hişâm, es-Sire, I, 223; İbni Sa’d,  et-Tabakât, III, 89; Taberî, Târih, II, 
414; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, I, 379.
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Necâşi daha önce müslüman olmuştu. Mektuba 
çok hürmet edip, oradaki Müslümanları sarayına dâvet 
ederek ziyafet verdi. Hicretin yedinci yılında nikâh ya-
pılıp, hediye ve ihsânlarda bulundu. 

Bu sûretle, Ümm-i Habîbe, îmânının mükâfatına 
kavuşarak, orada zengin ve rahat oldu. Onun sâyesinde, 
oradaki Müslümanlar da rahat etti. Cennette, kadınlar 
kocalarının yanında bulunacakları için, cennetin en 
yüksek derecesi ile müjdelenmiş oldu ki; dünyanın 
bütün zevk ve nimetleri, bu müjde yanında pek küçük 
kalır.

Bu nikâh, Ebû Süfyan’ın ilerde Müslüman olmak-
la şereflenmesini hazırlayan sebeplerden birisi oldu. 
Görülüyor ki bu nikâh, kâfirlerin iftirâlarının ne kadar 
yanlış ve çürük olduğunu bildirdiği gibi, Resûlullahın 
(aleyhisselâm) aklının, zekâsının, dehâsının, ihsânının 
ve merhametinin derecesini de göstermektedir.21

Efendimizin, Hazreti Hafsa Vâlidemizle Evlenmesi
Hazreti Ömer’in kızı Hafsa radıyallahü anhâ, 

dul kalmıştı. Hicretin üçüncü yılında, Hazreti Ömer, 
Hazreti Ebû Bekir’e ve Hazreti Osman’a kızımı alır 
mısın deyince; düşünelim demişlerdi. 

Bir gün, Resûlullah efendimiz, (her üçü ve başkala-
rı) yanında iken “Ya Ömer! Seni üzüntülü görüyorum, 
sebebi nedir?” diye sordu. Bir şişedeki mürekkebin 
rengi kolay görüldüğü gibi, Resûlullah efendimiz de, 
herkesin düşüncesini bir bakışta anlardı. Lüzum görür-
se sorardı. Ona, (hatta herkese) doğru söylememiz farz 
21 İbni Hişâm, es-Sire, II, 607; İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 258; Beyhekî, Delâil-
ün-nübüvve, II, 188; Safedî, el-Vâfî, I, 42; Huzâî, et-Tahrîc, s, 184.
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olduğundan, Hazreti Ömer de “Ya Resûlallah, kızımı 
Ebû Bekir’e ve Osman’a teklif ettim, almadılar” diye 
cevap verdi. Resûlullah, en çok sevdiği üç eshâbının 
üzülmesini istemediğinden, onları sevindirmek için he-
men buyurdu ki: “Ya Ömer! Kızını, Ebû Bekir’den ve 
Osman’dan daha iyi birisine versem ister misin?”

Ömer (radıyallahü anh) şaşırdı. Çünkü, Hazreti 
Ebû Bekir’den ve Hazreti Osman’dan daha iyi kimse 
olmadığını biliyordu. “Evet, Ya Resûlallah” dedi. “Ya 
Ömer, kızını bana ver!” buyurdu. 

Bu sûretle, Hazreti Hafsa, Hazreti Ebû Bekir’in, 
Osman’ın ve bütün müminlerin anneleri oldu, ve bun-
lar, ona hizmetçi oldu ve Hazreti Ebû Bekr ve Hazreti 
Ömer ve Hazreti Osman birbirlerine daha yakın ve daha 
sevgili oldular. 22 

Efendimizin, Hazreti Cüveyriyye  
Vâlidemizle Evlenmesi
Üçüncü bir misal; hicretin beş veya altıncı sene-

sinde, Benî Mustalak kabîlesinden alınan yüzlerce esir 
arasındaki Cüveyriyye, kabîlenin reisi Hâris’in kızı 
idi. Bunu satın alıp âzâd ederek, kendilerine nikâh 
edince, Eshâb-ı Kirâm’ın (aleyhimürrıdvan) hepsi; 
“Biz, Resûlullah efendimizin hanımının (annemizin) 
akrabâsını câriye olarak, hizmetçi olarak çalıştırmak-
tan hayâ ederiz” dediler ve esirlerini âzâd ettiler.

Bu nikâh, yüzlerce esirin âzâd olmasına sebep 
oldu. Hazreti Cüveyriyye, bu hâli her zaman söyleye-

22 İbni İshâk, es-Sire, s, 237; İbni Sa’d,  et-Tabakât, VIII, 83; İbni Kesîr, el-
Bidâye, V, 294; Heysemî, Mecmâ’uz-Zevâid, IV, 320.
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rek övünürdü. Hazreti Âişe, ‘Cüveyriyye’den daha ha-
yırlı, daha bereketli bir kadın görmedim’ derdi.23

Hicab Âyeti ve Çok Evlenmesinin Hikmetleri
Sevgili peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın 

çok evlenmesinin mühim bir sebebi de, İslâmiyeti bil-
dirmek içindi. Hicâb âyeti gelmeden, yâni kadınların ör-
tünmeleri emir olunmadan önce, kadınlar da Resûlullaha 
gelip, bilmediklerini sorar, öğrenirlerdi. Resûlullah 
efendimiz birinin evine gitse, kadınlar da gelir, oturur, 
dinler, istifâde ederlerdi. 

Hicâb âyeti gelip, kadınların yabancı erkeklerle otur-
maları, konuşmaları yasak edilince, yabancı kadınları ka-
bul etmedi.24 Onların (kadınların) bilmediklerini, mübârek 
zevcesi Hazreti Âişe’den sorup öğrenmelerini emreyledi. 

Gelip soranların çokluğundan; Hazreti Âişe, hep-
sine cevap yetiştirmeye vakit bulamıyordu. Bu mühim 
hizmeti kolaylaştırmak ve Hazreti Âişe’nin yükünü 
hafifletmek için lâzım olduğu kadar hanımı nikâh etti. 
Kadınlara ait yüzlerce nâzik bilgileri, Müslüman ka-
dınlarına, mübârek hanımları yolu ile bildirdi. 

Hanımları bir olsaydı, bütün kadınların ondan sorma-
sı güç hatta imkânsız olurdu. Allahü teâlânın dînini tam 
olarak bildirmek için; çok evlenmek yükünü üzerine aldı.

Muhammed aleyhisselâm, Hazreti Hatice ile ev-
lendikten sonra da Mekke’de ticaretle meşgul oldu. 
Ticareti, Saib bin Abdullah ile ortaklık şeklinde yü-

23 Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, VI, 277; İbni Hişâm, es-Sire, I, 294; Taberî, 
Târih, II, 264; İbni Habîb, el-Mühebber, s, 90; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, IV, 18.
24 Buhârî, “Tevhid”, 22;  İbni Sa’d,  et-Tabakât, VIII, 106.
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rütürdü. Kazançlarıyla misafirleri ağırlar, yetimlere ve 
fakirlere yardım ederdi.

Muhammed aleyhisselâm yine bu arada Hazreti 
Hatice’nin kölesi Zeyd’i himâyesine alıp onu kölelik-
ten âzâd etti. 

O zaman küçük yaşta bulunan Hazreti Ali’yi de 
yanına alıp evlâdı gibi yetiştirmiştir.

KÂBE HAKEMLİĞİ
Peygamber efendimiz, otuz beş yaşında bulunduğu 

sırada Kâbe hakemliği yaptı. O zaman yağmur ve sel-
ler sebebiyle Kâbe’nin duvarları iyice yıpranmış, bir 
yangın sebebiyle de tahribata uğramıştı.25

Bu durum üzerine Kureyş kabîlesi Kâbe’yi İbrahim 
aleyhisselâmın yaptığı temele kadar yıkıp yeniden yap-
maya başlamıştı. Her kabîleye bir bölümü verilerek 
duvarları yükselttiler. 

Bu işin büyük bir şeref olduğunu bilen kabîleler, 
Hacer-ül-esved taşını yerine koyma husûsunda anla-
şamadılar. Her kabîle böyle bir şerefe sahip olmak iste-
diğinden, aralarında gittikçe artan büyük bir anlaşmaz-
lık çıktı. Dört-beş gün süren bu anlaşmazlık sebebiyle 
neredeyse kan dökülecekti. 

Bu sırada Abdülmuttalib’in dayısı ve yaşlı bir zât olan 
Huzeyfe’nin; “Ey Kureyş topluluğu! Anlaşamadığınız 
iş hakkında hüküm vermek üzere, şu kapıdan ilk girecek 
zâtı aranızda hakem yapın!” diyerek Benî Şeybe kapısı-
na işâret etti. Orada bulunanlar bu teklifi kabul ettiler ve 
Benî Şeybe kapısına bakarak ilk girecek ve işin en nâzik 
25 İbni Kesîr, es-Sire, I, 273.
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anında bu işi hâlledecek kimseyi beklemeye başladılar. 
Nihâyet kapıdan; doğruluğunu, üstün ahlâkını son 

derece takdir ettikleri ve “Emin” (güvenilir) dedikle-
ri Muhammed aleyhisselâmın geldiğini gördüler. “İşte 
El-Emin, Onun hükmüne râzıyız” dediler. 

Durum Muhammed aleyhisselâma anlatılınca bir 
örtü istedi. Hacer-ül-esved’i bir örtü üzerine koyup 
“Her kabîleden bir kişi bir ucundan tutsun” buyur-
du. Taşı konulacağı yere kadar kaldırttı. Sonra da ken-
disi taşı kucaklayıp yerine koydu. 

Mekke’de, çıkmak üzere olan büyük bir harbin 
böylece önlendiğini gören kabîleler, Onun bu hare-
ketinden çok memnûn oldular. Sonra da yarım kalmış 
olan duvarları tamamladılar. 26

26 İbni İshâk, es-Sire, s, 83-105; İbni Hişâm, es-Sire, I, 192-198; İbni Sa’d,  
et-Tabakât, I, 145-147; Taberî Târih, II, 287-290; İbni Kesîr, el-Bidâye, III, 
’98-305; Ya‘kubî, Târih, II, 14-15.

Hacer-ül  Esved.
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3. BÖLÜMDE NELER ÖĞRENDİK ?
• Peygamber Efendimiz ilk evliliğini kaç yaşında iken ve kimin-

le yapmıştır? 
• Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice ile evlendiğinde, Hazreti 

Hatice kaç yaşındaydı?
• Hazreti Hatice, îmân ettikten sonra hangi isimle meşhûr olmuştur? 
• Muhammed aleyhisselâm, ilk hanımı Hazreti Hatice hayatta 

iken başkası ile evlenmiş midir?
• Peygamber Efendimiz’in Hazreti Hatice’den kaç çocuğu ol-

muştur? 
• Peygamber Efendimiz’in, peygamberliği sırasında evlendiği 

Mâriye’den kaç çocuğu olmuştur? 
• Peygamber Efendimiz’in, Hazreti Hatice ve Mâriye’den başka 

evliliklerinde çocuğu olmuş mudur? 
• Peygamberimizin soyu, kimin vâsıtasıyla devâm etmiştir? 
• Resûlullah efendimiz ikinci defâ, kaç yaşında iken, kiminle 

evlendi? 
• Peygamber Efendimiz’in çok evlenmesinin sebepleri nelerdir? 
• Peygamber Efendimiz, Ümm-i Habîbe ile ne zaman ve kimin 

nikâhlarını kıymasıyla evlendi? 
• Ebû Süfyan Müslüman olmuş mudur?
• Peygamber Efendimiz’in evlendiği, Hazreti Ömer’in kızının 

ismi nedir? 
• Hazreti Âişe, Cüveyriyye hakkında ne şekilde bahsederdi? 
• Muhammed Aleyhisselâm’ın, kölelikten âzâd edip himâyesine 

aldığı, aynı zamanda Hazreti Hatice’nin de kölesi olan sahabe kimdir?
• Peygamber efendimiz otuz beş yaşında iken, Kâbe, Kureyşliler 

tarafından, İbrahim aleyhisselâmın yaptığı temele kadar yıkılıp, her 
kabîleye bir bölümü verilerek duvarlar yükselir. Bu işin büyük bir 
şeref olduğunu bilen kabîleler, hangi husûsta anlaşamadılar? 

• Peygamber Efendimiz, Hacer-ül esved’i yerine nasıl koydu?
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4. BÖLÜM 

PEYGAMBERLİĞİNİN BİLDİRİLMESİ
Muhammed aleyhisselâm, otuz yedi yaşında iken 

gâipten “Ya Muhammed!” diye nidâ olunduğunu duyar-
dı. Otuz sekiz yaşında iken de bir takım nûrlar görmeye 
başladı. Bu hâlini sadece Hazreti Hatice’ye anlatırdı.

Sevgili peygamberimiz otuz dokuz yaşında iken 
sâdık rüyâlar görmeye başladı. Rüyâsında ne görür-
se aynen çıkardı. Bu hâl altı ay devam etti. Bundan 
sonra yalnızlığı sevip insanlardan uzaklaşarak Hira 
Dağı’nda bir mağarada tefekküre dalardı.27 

Bazen Mekke’ye gelir, Kâbe’yi tavâf ettikten son-
ra evine giderdi. Evinde bir müddet kalıp yanına biraz 
yiyecek alarak yine Hira Dağı’ndaki mağaraya gidip 
tefekkür ve ibâdetle meşgul olurdu.

Bu hâlini gören Mekkeliler “Muhammed aleyhisselâm 
Rabbi’ne âşık oldu” demişlerdi.

İlk Vahiyle İslâm Güneşi Doğdu
Muhammed aleyhisselâm kırk yaşında iken yine bir 

Ramazan ayında Hira Dağı’ndaki mağaraya çekilmiş 
ve tefekküre dalmıştı. Ramazan’ın 17. Pazartesi gecesi, 
gece yarısından sonra kendisini adıyla çağıran bir ses işit-
ti. Başını kaldırıp etrafa baktığı sırada ikinci defâ bir ses 
işitti ve her tarafı birdenbire bir nûr kapladığını gördü. 

27 İbni Hişâm, es-Sire, I, 233-240.
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Sonra Cebrâil aleyhisselâm karşısına geldi. “Oku!” 
dedi. “Ben okumuş değilim” dedi. O zaman melek, 
Muhammed aleyhisselâmı tutup tâkâti kesilinceye ka-
dar sıktı ve “Oku!” dedi. Yine “Ben okuma bilmem” 
cevabını verdi. İkinci defâ sıktı ve “Oku!” dedi. “Ben 
okuma bilmem” dedi. 

Cebrâil aleyhisselâm üçüncü defâ tutup sıktı, sonra 
bıraktı ve “Oku! Her şeyi yaratan Rabbi’nin ismiyle. 
O, insanı pıhtılaşmış kandan yarattı! Oku ki senin 
Rabbin kalemle yazı yazmayı öğreten, insana bilmedi-
ğini öğreten bol kerem ve ihsân sahibidir” meâlindeki 
Alâk Sûresi’nin ilk beş âyetini getirdi. 

Muhammed aleyhisselâm da onunla beraber oku-
du, ilk vahiy bu sûretle başladı ve bütün cihânı aydın-
latan İslâm güneşi doğdu.28

Sevgili peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm, 
peygamberlik vazifesinin mesûliyetini düşünerek 
büyük bir ürperti ve heyecanla Hira Dağı’ndaki ma-
ğaradan çıkıp aşağıya inmeye başladı. Dağın ortası-
na geldiği sırada bir ses duydu. Cebrâil aleyhisselâm 
“Ya Muhammed! Sen, Allah’ın Resûlüsün; ben de 
Cebrâil’im” diyordu. Cebrâil’in (aleyhisselâm) hem 
sesini duydu, hem de kendisini gördü. 

Evine dönünceye kadar yanından geçtiği her taşın, her 
ağacın (Esselâmü Aleyke Yâ Resûlallah) dediğini işitiyor-
du... Bundan sonra evine gelip “Beni örtünüz” buyurarak 
ürpermesi geçinceye kadar bir miktar yattı. Biraz istirahat 
ettikten sonra gördüklerini Hazreti Hatice’ye anlattı. 

28 İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 196.
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Hazreti Hatice Validemizin Tasdîki
Hazreti Hatice (radıyallâhu anhâ) “Biliyorum 

ki sen doğru sözlüsün... Emânete riâyet edersin... 
Güzel huylu ve iyi ahlâklısın... Senin, bu ümmetin 
peygamberi olacağını bekliyordum...” dedi.29

Muhammed aleyhisselâma ilk vahiy geldikten son-
ra üç sene vahiy gelmedi. Bu arada İsrâfil aleyhisselâm 
adındaki melek gelip bazı şeyler öğretti. Fakat vahiy 
getirmedi. 

Bu sırada peygamberimiz (aleyhisselâm) üzüldükçe 
Cebrâil aleyhisselâm gözüküp “Ey Muhammed! Sen, 
Allah’ın peygamberisin” der, üzüntüsünü yatıştırırdı.

İlk vahyin gelmesiyle vazifesi başlayan Muhammed 
aleyhisselâmın tebliğinin 13 senesi Mekke’de, 10 se-
nesi de Medîne’de geçti.

MEKKE DEVRİ
Muhammed aleyhisselâm, vahyin bir müddet ke-

silmesinden sonra yine Hira Dağı’na çıkmıştı. Dağdan 
aşağı inerken bir ses duydu. Başını kaldırıp baktığında 
Cebrâil aleyhisselâmı gördü. Mübârek kalbi çarparak ve 
ürpererek evine dönüp “Beni örtünüz” dedi ve örtündü. 

Bu sırada Cebrâil aleyhisselâm, Müddessir Sûresi’nin 
“Ey (elbisesine) bürünen peygamber! Kalk da (kavmini, 
Allah’ın azabı ile) korkut, (îmân etmezlerse azâba uğ-
rayacaklarını kendilerine haber ver). Rabbini tenzîh et. 
Elbiseni de (dâima) temiz tut. Azâba sebep olan şeyleri 
terk etmekte sebât et” meâlindeki ilk âyetlerini getirdi. 
29 Taberî Târih, II, 298-302; Belâzûrî, Ensâb, I, 108-110.
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Bundan sonra artık vahiy aralıksız devam etti. 
Kur’ân-ı Kerîm âyetleri, 22 sene 2 ay 22 gün süren bir 
müddet içerisinde vahyedilip tamamlandı.

Muhammed aleyhisselâm “ümmî” idi. Yâni kitap 
okumamış, yazı yazmamış, kimseden bir ders görmemişti.

İLK MÜSLÜMAN OLANLAR
Muhammed aleyhisselâma ilk vahyin gelip, bir 

müddet kesilmesi ve sonra “Kalk insanları inzar (ir-
şad) et. Azap ile korkut” şeklindeki emr-i ilâhînin 
gelmesi üzerine insanları îmân etmeye dâvete başla-
yınca ilk îmân eden Hazreti Hatice oldu.30

Cebrâil aleyhisselâm ilk vahyi getirdiği sıralarda 
peygamberimize abdestin nasıl alınacağını öğretti. 
Bundan sonra da onunla birlikte iki rekât namaz kıldı. 

Muhammed aleyhisselâm, Cebrâil aleyhisselâmdan 
öğrendiği gibi abdest almayı ve kıldıkları iki rekât na-
mazı Hazreti Hatice’ye de öğretti. Ona imâm olup bu 
iki rekât namazı kıldırdı.

Bu sırada henüz beş vakit namaz emredilmemişti. 
Sadece sabah ve ikindide iki vakit namaz kılınıyordu. 
Onları bu şekilde namaz kılarken gören Hazreti Ali de 
Müslüman oldu.31 

Peygamberimiz (aleyhisselâm), insanları İslâm’a 
dâvet işine başladığında gâyet ihtiyatlı davranıp önce 
yakınlarını ve samîmî dostlarını dâvet etti.

Hazreti Hatice’den ve Hazreti Ali’den sonra azâtlı 
kölesi Zeyd bin Hârise, eski dostu ve yakın arkadaşı 
30 İbni Hacer, el-İsâbe, IV, 281-283.
31 İbni İshâk, es-Sire, s, 118;  İbni Hişâm, es-Sire, I, 245-247.
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Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Osman, Abdurrahman 
bin Avf, Sa’d bin Ebî Vakkas, Zübeyr bin Avvam, 
Talha bin Ubeydullah ilk Müslüman olanlardır.32 

Hazreti Hatice’den sonra Müslüman olan bu sekiz 
kişiye “Sâbıkûn-ı İslâm”, yâni ilk Müslümanlar denir.

Gizlice Davetten Açıkça Davete Başlaması
Muhammed aleyhisselâm, ilk üç yılda insanları gizli-

ce İslâm’a dâvet etti. İnsanlar birer ikişer Müslüman olu-
yordu. Bu ilk yıllarda Müslümanların sayısı ancak otuza 
ulaşmıştı. İbâdetlerini evlerinde yapıyorlar ve Kur’ân-ı 
Kerîm’in nâzil olan âyetlerini gizlice okuyorlardı.

Bi’setin (peygamberliğinin bildirilmesinin) dör-
düncü yılında Hicr Sûresi 94. âyeti nâzil olup, bu âyette 
“Sana emrolunan şeyi açıkla, baş ağrıtırcasına an-
lat, müşriklere aldırma!” meâlindeki ilâhî emir ge-
lince, peygamber efendimiz Mekkelileri, açıktan açığa 
İslâm’a dâvet etmeye başladı. 

Vahyolunan âyetleri açıkça okuyor ve herkese, hak 
din olan İslâm’ı kabul etmelerini söylüyordu. İlk sıra-
larda îmân edenler az oldu. Îmân etmeyenler de önce 
ondan alâkalarını kesmediler.

Allahü teâlâya ibâdet edilmesini emreden âyetler 
gelince bunları işiten Kureyş kavmi, Muhammed 
aleyhisselâmın doğru sözlü ve yüksek ahlâk sahibi ol-
duğunu bildikleri hâlde ondan yüz çevirdiler ve düş-
man kesildiler.

32 İbni Hişâm, es-Sire, I, 250-251; Taberî, Târih, II, 307, 309-318; İbni Kesîr, 
el-Bidâye, III, 24-33; Ya‘kubî, Târih, II, 18-19; Belâzûrî, Ensâb, I, 112-113.
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AKRABÂLARINI İSLÂM’A DÂVETİ
Bir müddet sonra da “Yakın akrabânı Allah’ın 

azâbı ile korkutarak, onları hak dîne çağır!”33 
âyet-i kerîmesi nâzil olunca Muhammed aleyhisselâm, 
akrabâsını dîne dâvet etmek üzere Hazreti Ali’yi gön-
dererek; onları Ebû Tâlib’in evine çağırdı, önlerine, 
bir kişiye yetecek kadar bir tabak yemek ve bir tas 
süt koydu, önce kendisi besmele ile başlayıp gelen 
akrabâsına “buyurun” dedi.

Gelenler kırk kişi kadar olmasına rağmen o yemek 
ve süt, Muhammed aleyhisselâmın mûcizesi olarak 
hepsini doyurdu ve hiç eksilmedi. Gelenler bu mûcize 
karşısında şaşıp kalmışlardı.

Yemekten sonra peygamber efendimiz, akrabâlarını 
İslâm’a dâvet etmek için söze başlamak üzere iken amca-
sı Ebû Leheb düşmanlık ederek “Biz bugünkü gibi bir si-
hir görmedik. O, sizi bir sihirle büyüledi” diyerek sözle-
rine hakâretle devam etmesi üzerine dâvetliler dağıldılar.

Bu hâdiseden kısa bir müddet sonra akrabâsını 
tekrar dâvet etti. Hazreti Ali yine hepsini çağırmıştı. 
Önceki gibi yine önlerine yemek kondu. 

Muhammed aleyhisselâm yemekten sonra ayağa 
kalkıp “Hamd, yalnız Allah’a mahsustur. Yardımı 
ancak Ondan isterim. Ona inanır, Ona dayanırım. 
Şüphesiz bilir ve bildiririm ki Allah’tan başka ilah 
yoktur. O birdir, Onun eşi ve ortağı yoktur” dedikten 
sonra sözlerine şöyle devam etti: “Size aslâ yalan söy-
lemiyorum ve doğruyu bildiriyorum... Sizi, bir olan 
ve Ondan başka ilâh olmayan Allah’a îmân etmeye 
33 Şuarâ sûresi, 26/214.
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dâvet ediyorum. Ben, Onun; size ve bütün insanlığa 
gönderdiği peygamberiyim. Vallahi siz, uykuya dal-
dığınız gibi öleceksiniz. Uykudan uyandığınız gibi 
de diriltileceksiniz ve bütün yaptıklarınızdan hesaba 
çekileceksiniz. İyiliklerinizin karşılığında mükâfat, 
kötülüklerinizin karşılığında da cezâ göreceksiniz. 
Bunlar da ya cennette ebedî kalmak veyâ cehennem-
de ebedî kalmaktır. İnsanlardan, âhiret azâbı ile ilk 
korkuttuğum kimseler sizlersiniz” dedi. 

Ebû Tâlib bu sözleri dinledikten sonra “Sen em-
rolunduğun şeye devam et! Seni korumaktan geri dur-
mayacağım. Fakat eski dînimden ayrılmak husûsunda 
nefsimi bana boyun eğer bulmadım” dedi. 

Ebû Leheb hâriç, orada bulunan diğer amcaları 
ve akrabâsının hepsi yumuşak konuştular. Fakat, Ebû 
Leheb “Ey Abdülmuttalip oğulları, başkaları onun elini 
tutup mâni olmadan önce siz ona mâni olun!...” gibi 
daha birçok çirkin sözler söyledi. 

Onun bu sözleri üzerine Muhammed aleyhisselâmın 
halası, Ebû Leheb’e “Ey kardeşim! Kardeşimin oğlunu 
ve Onun dînini yardımsız bırakmak sana yakışır mı? 
Vallahi bugün yaşayan bilginler, Abdülmuttalib’in so-
yundan bir peygamberin geleceğini bildiriyorlar. İşte O 
peygamber, budur!” dedi. 

Ebû Leheb, bu sözler karşısında çirkin konuşma-
larına devam edince, Ebû Tâlib, Ebû Leheb’e kızarak 
“Ey korkak! Vallahi biz sağ oldukça, Ona yardımcı 
ve koruyucuyuz” dedi. Peygamber efendimize de “Ey 
kardeşimin oğlu! İnsanları Rabbine îmâna dâvet etmek 
istediğin zamanı bilelim; silahlanıp seninle birlikte or-
taya çıkarız” dedi. 
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Hazreti Ali’nin Şecaati
Sonra Muhammed aleyhisselâm tekrar söze başlayıp 

“Ey Abdulmuttalib oğulları! Vallahi, Araplar içinde, 
benim size getirdiğim, dünya ve âhiretiniz için hayırlı 
olan şeyden (yâni bu dinden) daha üstününü ve daha 
hayırlısını, kavmine getirmiş bir kimse yoktur. Ben, 
sizi, dile kolay gelen, mîzanda ağır basan iki kelime-
yi söylemeye dâvet ediyorum ki o da: “Eşhedü en lâ 
ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve 
resûlühû.” Yâni “Allah’tan başka ilâh olmadığına ve 
Muhammed’in Onun kulu ve resûlü olduğuna şehâdet 
ederim” demenizdir. Allahü teâlâ, sizi buna dâvet et-
memi emretti. O hâlde hanginiz benim bu dâvetimi 
kabul eder ve bu yolda yardımcım olur?” dedi.

Kimseden ses çıkmadı, başlarını önlerine eğdiler. 
Muhammed aleyhisselâm bu sözlerini üç defâ tek-
rarladı. Her söyleyişinde Hazreti Ali ayağa kalkıp, 
üçüncü defâsında “Ya Resûlallah, her ne kadar bunla-
rın yaşça en küçüğü isem de sana ben yardımcı olu-
rum” dedi. Bunun üzerine Muhammed aleyhisselâm, 
Hazreti Ali’nin elinden tuttu; diğerleri ise hayret içinde 
ve alaylı alaylı gülerek dağıldılar.

Muhammed aleyhisselâm, insanların bu inkârcı 
tavrına rağmen onları dâima îmâna dâvet ediyordu ve 
Mekkeli’lerden bir kısmı îmân ile şerefleniyordu. 

Kabileleri Daveti ve Ebu Leheb’in Düşmanlığı
Yine bir gün Allahü teâlânın “Emredildiğin şeyi, 

onları çatlatırcasına bildir!” emrine uyarak, Safâ 
Tepesi üzerine çıktı. Yüksek ve gür bir sedâ ile: “Ey 
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Kureyş topluluğu! Buraya geliniz, toplanınız, size 
mühim bir haberim var” diye seslendi.34

Bunun üzerine kabîleler merakla koşup orada top-
landılar. Hayretle bakmaya, merakla beklemeye başla-
dılar.  “Ey Muhammed-ül emin! Bizi buraya niçin top-
ladın, neyi haber vereceksin?” diye sormaya başladılar. 

Muhammed aleyhisselâm “Ey Kureyş kabîleleri” 
hitâbıyla konuşmaya başlayınca herkes büyük bir dik-
katle dinliyordu. 

Onlara şöyle hitâp etti: “Benimle sizin hâliniz, düş-
manı görünce,  ailesine haber vermek üzere koşan ve 
düşmanın kendisinden önce ailesine ulaşıp zarar ver-
mesinden korkarak “Ya Sabahah! (Ey topluluklar)”  
diye haykıran bir kimsenin hâline benzer. Ey Kureyş 
topluluğu; ben size, şu dağın ardında bir düşman 
ordusu var, üzerinize hücûm etmek üzeredir desem 
bana inanır mısınız?” dedi. “Evet inanırız. Çünkü sen-
de şimdiye kadar doğruluktan başka bir şey görmedik. 
Senin yalan söylediğini hiç görmedik...” dediler.

Sevgili peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm bu 
umûmî hitâptan sonra, bütün Kureyş kabîlelerinin isim-
lerini “Ey Haşimoğulları! Ey Abd-i Menafoğulları! 
Ey Abdülmuttaliboğulları...” şeklinde sayarak “Ben 
size; önümüzdeki şiddetli azâbın bildiricisiyim. Allahü 
teâlâ, bana ‘En yakın akrabâlarını âhiret azâbı ile 
korkut’ emrini verdi. Sizi, “Lâ ilâhe illallah vahdehû 
lâ şerike leh”(Allah birdir, Ondan başka hiçbir ilâh 
yoktur) diyerek îmân etmeye dâvet ediyorum. Ben de 
Onun kulu ve Resûlüyüm. Eğer buna îmân ederseniz 

34 Buhârî, Tefsir, 4; Tirmizî, Tefsir-ül Kur’an, 91.
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cennete gideceksiniz. Siz “Lâ ilâhe illallah” demedikçe 
ben size ne dünyada bir fâide ne de âhirette bir nasip 
sağlayabilirim?” dedi.

Dinleyen kabîleler arasından Ebû Leheb “Bizi bu-
raya bunun için mi topladın?” diyerek, yerden aldığı 
taşı Muhammed aleyhisselâma attı. Diğerlerinden o 
anda böyle bir muhâlefet gelmedi. Aralarında konuşa-
rak dağıldılar.35 

Ebû Leheb’in gösterdiği inkâr ve düşmanlık üzeri-
ne “Ebû Leheb’in elleri kurusun, zâten kurudu...” 
diye başlayan “Tebbet Sûresi” nâzil oldu.

Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm insan-
lara ebedî saadeti, sonsuz kurtuluşu bildirmek, onları 
dalâletten hidâyete kavuşturmak üzere İslamiyeti teb-
liğ ile görevlendirildiği sırada câhiliye devri yaşayan 
Mekkeliler, kendilerinin îmân etmeye dâvet edilmesi 
üzerine ilk önce çoğu ilgisiz, kayıtsız davrandı. Sonra 
açıkça düşmanlık göstermeye başladılar. 

Müşriklerin bu düşmanlıkları önce alay etme tar-
zında olup, sonra hakâret şekline, daha sonra işkenceye 
dönüştü. Sonra da, ticârî ve diğer bütün münâsebetleri 
kesme ve şiddet gösterme devresi başladı.

KAFİRLERİN ZULÜM VE İŞKENCELERİ
Müşriklerin zulüm ve baskıyı artırması üzerine 

Muhammed aleyhisselâm, Eshâb-ı Kirâm’dan Erkam 
bin Ebül Erkam’ın evini emniyetli bir yer olarak seç-
ti.36 Dar bir sokak içinde, Safâ Tepesi’nin doğusunda 

35 İbni İshâk, es-Sire, s, 188-191; İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 133; Taberî, Târih, 
II, 319; İbni Kesîr, el-Bidâye, III, 38-41.
36 İbni Hacer, el-İsâbe, I, 28-29.
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bulunan bu ev, giriş-çıkış için ve gelip gidenleri kont-
rol etmeye elverişli bir yerdi. 

Peygamberimiz (aleyhisselâm), İslâmiyeti burada 
anlatıyor ve Müslümanlar orada toplanıyordu. Birçok 
Mekkeli, bu evde Müslüman oldu. Bir merkez olarak 
seçilen bu eve “Dâr’ül-İslâm” adı verilmişti.

Muhammed aleyhisselâmın bildirdiklerine îmân 
etmeyen ve Ona düşmanlık yapan müşrikler, önce alay 
etmeye başladılar ve bir araya toplanıp “Ona kâhin, 
mecnûn, şâir, deli, sihirbaz diyelim!” kararını aldılar. 
Ancak bunların hiçbirinin, Muhammed aleyhisselâmda 
bulunmadığını yine kendileri itiraf ediyorlardı. 

Ona kötü sıfatlar takmak için toplandıklarında müş-
riklerden Velid bin Mugîre şöyle diyordu: “Hayır o kâhin 
değildir. Biz, kâhinleri gördük. Onun okuduğu ne kâhin 
fısıltısıdır, ne de uydurma şeylerdir. Kâhinler doğru da, 
yalan da söyler. Biz Muhammed’de hiçbir yalan görme-
dik. O mecnun ve deli de değildir. Deliliğin ne olduğunu 
biliriz, Onda böyle bir hâl yoktur. O şâir de değildir. Biz 
şiirin her çeşidini iyi biliriz. Onun okudukları, bunlardan 
hiçbirine benzemez. O, sihirbaz da değil. Biz sihirbazları 
gördük. Onun okudukları, sihirbazların okuyup üfürmele-
rine ve düğümleyip bağlamalarına hiç benzemiyor.”

Âyetleri Dinlemekten  
Kendilerini Alıkoyamadılar
Çeşitli hîlelerle ve zulümle insanların îmân etme-

sine mâni olmaya kalkışan müşriklerin ileri gelenleri, 
insanları Muhammed aleyhisselâmın okuduğu âyetleri 
dinlemekten men ederlerdi. Kendileri ise geceleri giz-
lice Muhammed aleyhisselâmın bulunduğu evin yanına 
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gelerek bir köşeye saklanıp dinlerlerdi. Sabah olup or-
talık aydınlanmaya başlayınca, birbirinden habersiz ola-
rak gece Kur’ân-ı Kerîm’i dinlemeye geldiklerini gören 
müşriklerin ileri gelenleri; birbirlerini ayıplarlar bir daha 
böyle yapmayalım derlerdi. Ancak ertesi gece birbirin-
den habersiz gidip bir köşeye saklanarak yine dinlerler-
di. Sabah olunca da birbirlerini görüp şaşırırlardı. 

Ancak nefislerine uyup, üstünlük taslayarak, diğer 
müşriklerin kendilerini ayıplamalarından çekinerek 
ve daha birçok boş düşüncelere kapılarak îmân etme-
diler. Üstelik başkalarına da mâni oldular. Sokaklarda 
“Muhammed sihirbaz” diye bağırdılar.

İslâm nûrunun günden güne yayılması üzeri-
ne iyice azgınlaşan müşrikler, artık alay etmekten de 
öteye, Müslümanlara işkence yapmaya başladılar. 
Muhammed aleyhisselâmın evinin kapısının önüne 
pislik dökmeye, kapısına kan sürmeye, geçeceği yolla-
ra diken döşemeye başladılar. 

Mekke’ye dışardan gelenlere İslâm’ı anlatırken, 
peşinde dolaşıp “Yalan söylüyor, inanmayın” diyerek 
taşkınlık yaparlardı. 

İlk Müslüman olanlardan; önce zayıf ve kimsesiz 
olanlarına, sonra da hepsine ağır işkenceler yapmaya 
başladılar. Bütün bunlarla da insanların îmân etmeleri-
ne engel olamadıklarını; bilakis İslâm’ın günden güne 
yayıldığını gören müşrikler her yola başvurdular.

İnkârlarında ısrar eden müşrikler, bu teşebbüslerin-
den de netice alamayınca işi zulüm ve işkenceye dök-
tüler ve Muhammed aleyhisselâma kastetmeye (öldür-
meye) karar verdiler. 
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Ebu Cehil’in Zulümde Azgınlığı
Başları Ebû Cehil şöyle diyordu: “Yarın kaldırabile-

ceğim kadar kocaman bir taşı alıp, O secdeye kapandığı 
zaman başının üzerine bırakacağım.” Diğer müşrikler 
de “Sen istediğini yap, seni destekleyeceğiz” diyorlardı. 

Ertesi günü beklediler ve Sevgili peygamberimiz 
Muhammed aleyhisselâm Kâbe’ye gelerek namaza durup 
secdeye kapandığı (eğildiği) sırada Ebû Cehil kocaman 
bir taşı alıp yanına yaklaştı. Daha yaklaşır yaklaşmaz, 
büyük bir korkuyla perişan bir hâlde geri kaçtı. Elleri 
taşı tutamaz oldu ve taş elinden yere düştü. Bu hâli gören 
ve merakla seyreden müşrikler ne oldu sana dediklerin-
de, Ebû Cehil “Bir benzerini görmediğim, zaptedilmez 
bir arslan, beni parçalamak üzere üstüme yürüdü” dedi. 

Ebû Cehil birkaç kere böyle yapmak istediyse de 
her seferinde benzer şeylerle karşılaşmıştır. 

Bu ve buna benzer mûcizeleri görenlerden bir 
kısmı îmân ediyor, bir kısmı ise düşmanlıkta ısrar 
ediyorlardı. Bundan başka müşriklerin, Muhammed 
aleyhisselâma saldırdıkları ve bazen de mübârek yü-
zünü ve başını yaraladıkları oluyordu. Diğer taraftan, 
Müslüman olanlara yaptıkları işkenceler görülmemiş 
bir vahşet hâlini almıştı. 

Yapılan işkencelere dayanamayarak karşı koyan 
ve şehit olan ilk Müslüman, Hazreti Yasir’in hanımı 
Sümeyye Hâtun radıyallahu anha Ebû Cehil tarafın-
dan karnına mızrak saplanarak şehit edildi.37

37 İbni Ebî Şeybe, el-Musannef, VIII, 42; İbni Sa’d,  et-Tabakât, VIII, 264; 
Süheylî, Ravzü’l-ünüf, II, 86.
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4. BÖLÜMDE NELER ÖĞRENDİK ?
• Peygamber efendimiz, İlk defa kaç yaşında iken sâdık rü-

yalar görmeye başladı? 
• Peygamber efendimizin sadık rüyalar görmesi ne kadar 

devam etti? 
• Peygamber efendimize ilk vahiy nerede gelmiştir? 
• Peygamber efendimize ilk vahiy kaç yaşında iken gelmiştir?
• Peygamber efendimize ilk vahiy hangi melek tarafından 

getirilmiştir? 
• Peygamber efendimize gelen ilk vahiy hangi sûrenin kaç 

ayetidir? 
• Peygamber efendimize ilk vahiy geldikten sonra, bunu ilk 

defa kime anlatmıştır? 
• Muhammed aleyhisselâma ilk vahiy geldikten sonra kaç 

sene vahiy gelmedi? 
• İlk vahyin gelmesiyle İslamiyeti anlatmaya başlayan 

Muhammed aleyhisselâmın tebliğinin kaç senesi Mekke’de, kaç 
senesi de Medîne’de geçti?

• Kur’ân-ı Kerîm âyetleri, kaç sene süren bir müddet içeri-
sinde vahyedilip tamamlandı?

• Kitap okumamış, yazı yazmamış, kimseden bir ders görme-
miş olan kimseye ne denirdi?  

• Muhammed aleyhisselâma ilk îmân eden kimdir?
• Muhammed aleyhisselâm ile Hazreti Hatice’yi namaz kı-

larken görüp de Müslüman olan kimdir? 
• Peygamberimiz (aleyhisselâm), insanları İslâm’a dâvet işine 

başladığında gâyet ihtiyatlı davranıp önce kimleri imâna dâvet etti? 
• Hazreti Hatice’den ve Hazreti Ali’den sonra kimler ilk 

Müslüman olanlardır? 
• Hazreti Hatice’den sonra Müslüman olan bu sekiz kişiye 

ne denir? 
• Muhammed aleyhisselâmın, İslamiyete gizli dâveti kaç yıl 

devam etti? 
• Bu ilk yıllarda Müslümanların sayısı kaç civarındaydı? 
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• Bi’setin (peygamberliğinin bildirilmesinin) kaçıncı yılında, 
“Sana emrolunan şeyi açıkla, baş ağrıtırcasına anlat, müşriklere 
aldırma!” meâlindeki Hicr Sûresi 94. âyeti nâzil oldu? 

• Kureyş kavmi, Muhammed aleyhisselâmın doğru sözlü ve 
yüksek ahlâk sahibi olduğunu bildikleri hâlde ondan ne zaman 
yüz çevirdiler ve Ona düşman kesildiler? 

• Muhammed aleyhisselâm, akrabâsını dîne dâvet etmek 
üzere Hazreti Ali’yi göndererek; onları Ebû Tâlib’in evine çağır-
dı. Burada hangi mucizesi görüldü? 

• Muhammed aleyhisselâm, akrabâsını dîne dâvet etmek 
üzere onları Ebû Tâlib’in evine çağırdığında, hangi amcası ha-
karet ederek düşmanlık gösterdi? 

• Akrabalarını imana davet ederken, peygamberimize karşı 
çirkin konuşmalarına devam eden Ebû Leheb’e, kim “Ey kor-
kak! Vallahi biz sağ oldukça, Ona yardımcı ve koruyucuyuz” di-
yerek kızdı ve Peygamber efendimize de “Ey kardeşimin oğlu! 
İnsanları Rabbine îmâna dâvet etmek istediğin zamanı bilelim; 
silahlanıp seninle birlikte ortaya çıkarız” dedi? 

• Muhammed aleyhisselâm akrabalarını imana davet ettiğin-
de, kimseden ses çıkmadı, başlarını önlerine eğdiler. Muhammed 
aleyhisselâm bu sözlerini üç defâ tekrarladı. Her söyleyişinde kim 
ayağa kalkıp, üçüncü defâsında “Ya Resûlallah, her ne kadar bunla-
rın yaşça en küçüğü isem de sana ben yardımcı olurum” dedi? 

• Muhammed aleyhisselâm akrabalarını imana davet etti-
ğinde, Ebû Leheb’in gösterdiği inkâr ve düşmanlık üzerine “Ebû 
Leheb’in elleri kurusun, zâten kurudu...” diye başlayan hangi 
sûre nâzil oldu? 

• İslâm nûrunun günden güne yayılması üzerine iyice azgın-
laşan müşrikler, Müslümanlara ve Muhammed aleyhisselama 
neler yapmaya başladılar?  

• Yapılan işkencelere dayanamayarak karşı koyan ve şehit 
olan ilk Müslüman kimdir? 

• Hazreti Yasir’in hanımı Sümeyye Hâtunu kim şehid etti? 
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5. BÖLÜM 

HABEŞİSTAN’A HİCRET
Peygamberimiz (aleyhisselâm), ilk Müslümanların 

ağır işkencelere ve zulüm altında zor duruma düşmeleri 
üzerine “Siz Habeş ülkesine gidiniz, Allah sizi orada 
ferahlığa kavuşturur ve sizi yine toplar...” buyurdu.38 

Bi’setin (peygamberliğinin bildirilmesinin) beşinci 
yılında Eshâb-ı Kirâm’dan on tanesi erkek, beşi kadın 
olmak üzere, on beş kişilik bir kâfile Mekke’den ayrı-
larak Habeşistan’a hicret ettiler. 

Bi’setin altıncı yılında Hazreti Hamza’nın, son-
ra da Hazreti Ömer’in Müslüman olması üzerine 
Müslümanlar kuvvetleniyor ve İslâmiyet günden güne 
yayılıyordu.

Habeşistan’a hicret eden ilk kâfilenin, Habeş hü-
kümdarı Necâşi tarafından iyi karşılanması üzerine, 
peygamberimiz, müşriklerin baskı ve işkencelerine 
mâruz kalan Müslümanlardan ikinci bir kâfileyi de 
bi’setin yedinci yılında Habeşistan’a gönderdi. 80’i 
erkek, 10’u kadından meydana gelen bu kâfile de 
Habeşistan’a hicret etti. 

Bu arada İslâmiyet’in yayılmasına mâni olmak için her 
yola başvuran müşrikler, peygamberimiz (aleyhisselâma) 
çeşitli şeyler soruyorlar, nâzil olan âyetler okundukça al-
dıkları cevaplar ve gördükleri mûcizeler karşısında şaşı-
rıyorlardı. 
38 İbni İshâk, es-Sire, s, 194; İbni Hişâm, es-Sire, I, 321; İbni Sa’d,  et-
Tabakât, I, 203-204; Taberî, Târih, II, 411; İbni Kesîr, el-Bidâye, III, 94.
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Anlaşmayı Yiyen Güve ve Yenmeyen Kısım
Günden güne Müslümanların sayısı arttıkça bunu 

engellemek için çeşitli yollar deneyen müşrikler bu 
defâ da, Müslümanları muhâsara altına alma, ticârî 
ve diğer münâsebetleri tamamen kesme kararı aldılar. 
Müslümanlara hiçbir şey satmamaya ve onlardan hiç-
bir şey satın almamaya yemin ettiler. Bu anlaşmalarını 
bir kâğıda da yazarak Kâbe içine astılar. 

Müslümanlar ise Şı’b-i Ebî Tâlib (Ebû Tâlib ma-
hallesi) denilen yerde toplanmışlardı. Müşrikler, bu 
mahalleye yiyecek-içecek hiçbir şey sokmuyorlardı. 
Oradan bir şey satın almak üzere çıkmak isteyene ve 
oraya yiyecek-içecek satmak için gitmek isteyen hiçbir 
satıcıya fırsat vermiyorlardı.

Bu mahallede muhasara altına alınan Müslümanlar 
ise dışardan fazla bir şey satın alamadıkları için, kıtlıkla 
karşı karşıya kalmışlardı. Sadece hac mevsiminde dı-
şarı çıkabiliyorlar, ancak Mekke’ye gelen tüccarlardan 
bir şey satın almak istediklerinde müşrikler; tüccarlar-
dan, fiyatlarını çok yüksek tutmalarını istiyorlardı. Bu 
sebeple Müslümanlar fazla bir şey satın alamıyorlardı. 
Öyle ki bazıları yiyecek bulamadıkları için ağaç yap-
raklarını yiyerek açlıklarını gideriyor, küçük çocuklar 
açlıktan feryat ediyordu. 

Müslümanlar içinde zengin olanlar, sıkıntıya dü-
şenlerin ihtiyacını karşılamak için bütün mallarını har-
camışlardı. Ancak bu da kâfi gelmiyordu. Bu hâdisenin 
üç yıl sürmesi, müşrikleri ümitlendirdi. Ancak, İslâm’ın 
hızla yayıldığını gördüklerinde daha da çılgına döndüler. 

Allahü teâlâ, müşriklerin, anlaşmalarını yazarak 
Kâbe içine astıkları sayfaya (metne) bir güve musallat 
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etti. O sayfada “Bismike Allahümme” ibâresi hâriç, 
geri kalan kısmını tamamen yiyip bitirdi. 

Bu husûs peygamberimiz aleyhisselâma vahiyle 
bildirildi. Muhammed aleyhisselâm bu durumu amca-
sı Ebû Tâlib’e bildirdi, Ebû Tâlib de müşriklere gidip 
“Kardeşimin oğlunun bana haber verdiğine göre; Allah, 
sizin Kâbe’de astığınız sayfaya bir kurt musallat etmiş 
ve (Allah) lafzı hâriç o sayfada; zulüm, akrabâlarla 
münâsebeti kesme ve iftirâ olarak yazılı diğer kısmı 
yiyip bitirmiştir. Kâbe’ye gidip bakınız. Bu zulüm ve 
kötü davranışınızdan vazgeçiniz...” dedi.

Kâbe’ye gidip astıkları sayfayı “Bismike Allahümme” 
ibâresi hâriç, gerçekten bir kurdun yiyip bitirdiğini gör-
düler.39 Bu hâdise karşısında şaşıran müşrikler, bazı ileri 
gelen kimselerin de böyle bir uygulamadan vazgeçtikle-
rini bildirmeleri üzerine bi’setin onuncu yılında bundan 
tamamen vazgeçmek zorunda kaldılar. Fakat düşmanlık-
larını gün geçtikçe şiddetlendirip İslâmiyetin yayılmasına 
mâni olmak için her türlü yola başvurdular. 

Hâlbuki İslâmiyet süratle yayılıyor, sevgili peygam-
berimiz Muhammed aleyhisselâm câhiliyye devrinin 
zulmetinden bunalan insanları kurtarmaya çalışıyor ve 
hakîkî saadete kavuşturuyordu. Bu saadet ile şereflenen 
insanlar da kavuştukları büyük nimete şükrediyorlar,  
müşriklerin hakâretleri ve işkenceleri karşısında aslâ 
yılmıyorlardı. Muhammed aleyhisselâmın mûcizelerini 
ve Müslümanların dinlerindeki sebâtını gören nice gö-
nüller, İslâm nûru ile aydınlanıyordu.
39 İbni İshâk, es-Sire, s, 210, İbni Hişâm, es-Sire, I, 376; İbni Sa’d,  et-
Tabakât, I, 209; Taberî, Târih, II, 79; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, II, 159; İbni 
Kesîr, es-Sire, II, 69.
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Hüzün Yılı
Muhammed aleyhisselâmın tebliğe başlamasının 

onuncu yılında büyük oğlu Kâsım ve bir müddet sonra 
da diğer oğlu Abdullah küçük yaşta iken vefât ettiler. 

Yine bi’setin onuncu yılında peygamberimizin 
(aleyhisselâm) amcası Ebû Tâlib ve ondan birkaç gün 
sonra da peygamber efendimizin hanımı Hazreti Hatice 
vefât etti.40 Art arda vukû bulan bu ölüm hâdiselerinden 
dolayı bu seneye Senet-ül hüzün (Hüzün yılı) denildi. 

Bu vefât hâdiselerine çok sevinen müşrikler pey-
gamber efendimize ve Müslümanlara karşı öncekinden 
daha şiddetli davranmaya başladılar. Ebû Tâlib hayat-
ta iken, onun himâyesinden çekinen müşrikler, o vefât 
edince Muhammed aleyhisselâma ve Müslümanlara 
yaptıkları eziyetleri kat kat arttırdılar.

Tâiflileri İmâna Davet İçin Gidiyor
Mekke halkı îmân etmiyor, Müslümanlara çok sıkıntı 

veriyordu. İşkenceyi artırıp, işi azdırmışlardı. Resûlullah 
çok üzüldü. Hicret’ten bir yıl önce, elli iki yaşında idi. 
Zeyd bin Hârise’yi alarak Tâif’e gitti. Tâif halkına bir 
ay nasihat eyledi. Hiç kimse îmân etmedi. Alay ettiler, 
işkence yaptılar, yuhaladılar. Çocuklar taşa tuttular. 

Ümitsiz, üzüntülü ve yorgun vaziyette geri döner-
ken mübârek bacakları yaralandı. Zeyd’in başı kan 
içinde kaldı. Çok sıcak bir günde, yol kenarında bitkin 
hâlde istirahat edip yaralarını, kanlarını sildiler. 

Muhammed aleyhisselâm daha sonra Mekke’ye doğ-

40 Ebû Ya’la, el-Müsned, IV, 299, VIII, 74.
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ru gitmekte iken, başının üzerinde kendisini gölgeleyen 
bir bulutu ve biraz sonra da Cebrâil aleyhisselâmı gördü. 

Cebrâil aleyhisselâm “Ya Muhammed, şüphesiz ki 
Allahü teâlâ kavminin sana ne söylediklerini işitti. (Bir 
melek göstererek) Şu melek Allahü teâlânın dağları 
emrine verdiği melektir. Kavmin hakkında ne dilersen 
ona emredebilirsin” dedi. 

Dağlara müvekkil melek, Mekke’nin iki tarafında 
bulunan Ebû Kubeys ve Kuaykın Dağı’nı göstererek 
“Ya Muhammed! Eğer şu iki yalçın dağın Mekkeliler 
üzerine kapanıp birbirine kavuşmasını istersen, emret, 
kavuşturayım” dedi. 

Muhammed aleyhisselâm  “Hayır!  Ben insanlara 
rahmet olarak gönderildim. Allahü teâlânın, bu müş-
riklerin sulbünden îmân edecek, Allah’a şirk koşma-
yacak bir nesil çıkarması için duâ ederim” buyurdu.

Peygamberimiz (aleyhisselâm), Tâif’ten Mekke’ye 
döndüğü sırada Mekke’ye varmadan Nahle adındaki 
bir yerde bir müddet istirahat etti. Bu sırada nama-
za durmuştu. Nusaybin cinlerinden bir grup oradan 
geçerken peygamber efendimizin okuduğu Kur’ân 
âyetlerini duydular ve dinlediler. Sonra peygambe-
rimiz (aleyhisselâm) ile görüşüp Müslüman oldular. 
Muhammed aleyhisselâm onlara “Kavminize varın-
ca benim îmâna dâvetimi onlara da söyleyin, onla-
rı îmâna dâvet edin” buyurdu. O cinnîler kavimleri-
ne gidip bunu bildirince, işiten cinnîlerin hepsi îmân 
ettiler.41 Bu husûs, Kur’ân-ı Kerîm’in Cin Sûresi’nde 
bildirilmektedir. 

41 İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 212.
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MİRAC MÛCİZESİ
Peygamberimiz “aleyhisselâm” Tâif’ten Mekke’ye 

döndüler. Karanlıkta şehre girdiler. Her taraf düşman 
idi. Gidecek bir yer yoktu. Birkaç ay Mekke’de çok 
sıkıntılı geçti. Bir gece [Receb ayının yirmiyedinci ge-
cesi] amcası Ebû Tâlib’in kızı Ümm-i Hânî’nin Ebû 
Tâlib mahallesinde bulunan evine geldi. Ümm-i Hânî, 
o zaman îmân etmemişdi.

Resûlullah, o gün çok incinmişti. Abdest alıp, Rabbine 
yalvarmaya, af dilemeye, kulların îmâna gelmesi, saadete 
kavuşmaları için duâ etmeye başladı. Çok yorgun, aç ve 
üzüntülü olduğu hâlde hasır üzerine uzanıp uyuyakaldı.

O anda Cebrâil aleyhisselâm gelip ayağının al-
tını öperek peygamber efendimizi uyandırdı. Allahü 
teâlânın dâveti üzerine Muhammed aleyhisselâmı önce 
Kâbe-i muazzamaya, oradan da Kudüs-ü şerifteki 
Mescid-i Aksâ’ya götürdü. Mescid-i Aksâ’dan sonra 
da bilinmeyen, anlaşılamayan, anlatılamayan bir şekil-
de gökleri aştı, Cennet’i, Cehennem’i, Arş’ı, Kürsî’yi 
gördü. Allahü teâlâyı da görüp konuştu. 

Mirac’dan döndüğünde yattığı yer henüz soğumamış, 
abdest aldığı leğendeki suyun hareketi durmamış idi.

Hicret’ten bir yıl önce Receb ayının 27’sinde Cuma 
gecesi vukû bulan bu mûcizeye peygamberimizin 
(aleyhisselâm) Mirâc’ı denir. 

Resûlullah (aleyhisselâm), Mirâc’a; rûh ve bede-
ni ile uyanıkken çıktı ve “Beden ile gittim” buyurdu. 

Peygamberimiz aleyhisselâma Mirâc gecesinde 
nice ilâhî hakikatler gösterildi ve beş vakit namaz bu 
gecede farz kılındı. 
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Mirac, Kur’ân-ı Kerîm’in İsrâ Sûresi’nde ve hadîs-i 
şerîflerde bildirilmektedir.42

Peygamberimiz (aleyhisselâm), Tâif’ten Mekke’ye 
döndükten sonra da müşriklerin şiddetle karşı çıkma-
larına ve istememelerine rağmen bütün güçlüklere ve 
sıkıntılara katlanarak insanları İslâm’a dâvet etti. 

Mekke her yıl hac mevsiminde, uzaktan yakın-
dan gelenlerle dolup taşardı. Peygamber efendimiz bu 
mevsimde kurulan panayırlara gider, Mekke’ye gelen 
Arap kabîlelerine İslâm’ı anlatır ve onları îmâna dâvet 
ederdi. Müşrikler ise hep mâni olmak için uğraşırlardı.

42 Buhârî, “Menâkıb-ül-Ensar” , 42; Tirmizî, “Tefsir-ül-Kuran”, 20; İbni Hişâm, 
es-Sire, I, 403; Beyhekî, es-Sünen, I, 255; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, II, 208.

Muhammed aleyhisselâmın, Kudüs’deki Mescid-i Aksâ’da, 
Mi’râc’a çıkarken mübarek ayaklarını bastığı yer.
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AKABE BİATLARI
Sevgili peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm, 

bi’setin onuncu yılının hac mevsiminde, Akabe’de, 
Medîne’den gelen altı kişiyle karşılaştı ve görüştü. 
Onlara Kur’ân-ı Kerîm okudu ve İslâm’a dâvet etti. 
Medîne’deki Hazrec kabîlesinden olan bu altı kişi, 
peygamberimizi dinledikten sonra hemen îmân ettiler. 

Bu altı kişi, ilk Medîneli Müslümanlardır. 
Bundan bir sene sonra bi’setin on birinci yılın-

da yine hac mevsiminde oniki Medîneli, peygamber 
aleyhisselâmın dâvetini kabul ederek Müslüman ol-
dular. Allah’a şirk koşmayacaklarına; zinâdan, hırsız-
lıktan sakınacaklarına, kimseye iftirâ etmeyecekle-
rine, kız çocuklarını öldürmeyeceklerine, Allah’a ve 
Resûlüne itaat edeceklerine dâir kesin söz verdiler.43 

Bu hâdiselere, ilk Akabe biatları denilmiştir. 

Sevinç Yılı
Medînelilerin yaptıkları bu biat büyük bir önem 

taşıyordu. Peygamberimiz bu biatlerde bulunanlara 
İslâm’ı anlatmak ve Kur’ân-ı Kerîm’i öğretmek üzere 
Eshâb-ı Kirâm’dan Mus’ab bin Umeyr’i muallim ola-
rak onlarla birlikte Medîne’ye gönderdi. 

Bu arada Medîne’deki Müslümanların sayısı kır-
ka ulaşmıştı. Mus’ab bin Umeyr’in üstün gayretleri 
ile Medîne’de bulunan Evs ve Hazrec kabîlelerinden 
hemen hemen Müslüman olmayan kalmamıştı. Az za-
manda İslâmiyet, Medîne’de yayıldı. 
43 İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 226; Taberânî, el-Mu’cemü’l Kebîr, VIII, 31;  
Beyhekî, Delâil-ün-Nübüvve, II, 394.
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Peygamber efendimiz Medîne’de İslâm’ın bu şe-
kilde süratle yayıldığını haber alınca çok sevinip bu 
seneye “sevinç yılı” denildi. 

Mirac, ikinci Akabe biatından sonra vukû buldu. 
Bu seneden sonra yine hac mevsiminde Medîne’den 

73 erkek, 2 kadın olmak üzere 75 kişi Akabe’de gece 
yarısı peygamberimizle görüştüler. 

Resûlullah onlara “Allah’tan başka ilâh olmadığı-
na, benim onun Resûlü olduğuma îmân ederek dînin 
emirlerini yerine getireceğinize, bana itaat edece-
ğinize hiçbir şeyden çekinmeden Allah yolunda ve 
Allah için hakkı söyleyeceğinize, kendi nefsinizi ve 
namusunuzu koruduğunuz gibi, bana da yardımcı 
olacağınıza söz veriyor musunuz?” buyurdu.

Bunu seve seve kabul ettiklerini bildiren Medîneliler 
“Ya Resûlallah, senin uğrunda ölürsek bize ne var?” 
diye sordular. Resûlullah “Cennet var” buyurunca, 
Resûlullahın elini tutarak biat ettiler. Peygamberimiz, 
biat edenler içinden ve Medîne’nin ileri gelenlerinden 
okuma-yazma bilen 12 kişiyi temsilci olarak seçti. 

Bu temsilciler “Allah’a hamd olsun ki; bizi Muhammed 
aleyhisselâmın sevgisiyle ve Ona îmân etmekle şeref-
lendirdi. Allah’ın ve Resûlünün dâvetini kabul ettik, 
dinledik ve boyun eğdik...” diyerek sevinçlerini ve tes-
limiyetlerini ifade ettiler.

Son Akabe biatıyla Medîne, Müslümanlar için 
rahat edecekleri ve sığınacakları bir yer olmuş-
tu. İkinci Akabe biatini duyan Mekkeli müşriklerin 
Müslümanlara tutumları çok şiddetli ve pek tehlikeli 
bir hâl almıştı. 
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Medine’yi İşaret Buyurdular
Müslümanlar, durumlarını peygamberimize arz edip 

hicret için izin istediler. Peygamber efendimiz “Sizin hic-
ret edeceğiniz yurdun; iki kara taşlık arasında hur-
malık bir şehir olduğu bana gösterildi ve bildirildi. 
Oraya (Medîne’ye) hicret ediniz. Orada Müslüman 
kardeşleriniz ile birleşin!  Yüce Allah, onları size kar-
deş yaptı ve Medîne’yi size emniyet ve huzur bula-
cağınız bir yurt yaptı” buyurarak Mekke’de bulunan 
Müslümanların Medîne’ye hicret etmelerine izin verme-
si üzerine bölük bölük Medîne’ye göç ettiler.44 

Mekke’de hapsedilen veya işkence altında bulun-
durulan yahut da hastalık gibi sebeplerden dolayı yola 
çıkamayanlar ve (Peygamber efendimiz, Hazreti Ebû 
Bekir ve Hazreti Ali’den başka) Müslümanlardan 
kimse kalmayıp Medîne’ye hicret ettiler.

Necidli İhtiyar Kılığına Giren Şeytan
Müslümanların Mekke’den hicret etmesiyle müş-

rikler harekete geçti. Ne yapacaklarını kararlaştırmak 
üzere; kendilerince önemli saydıkları işleri görüştük-
leri Dar’ün Nedve denilen evde toplandılar. Bu sıra-
da şeytan, Necidli bir ihtiyar kılığında yanlarına gelip 
Ebû Cehil’in “Muhammed’i (aleyhisselâm) öldürelim” 
demesi üzerine; işte bu adamın söylediğini yapınız 
dedi. Bunun üzerine müşrikler bu kararda birleştiler. 
Her kabîleden birer kişi olmak üzere kırk kişi seçtiler.45

Bunlar gece vakti, peygamber efendimizin evini 
44 İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 226; Taberânî, el-Mu’cemü’l Kebîr, VIII, 31;  
Beyhekî, Delâil-ün-Nübüvve, II, 394.
45 İbni Hişâm, es-Sire, I, 124; İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 227.
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sarıp sabahleyin evden çıkarken öldürmek üzere hare-
kete geçtiler. Cebrâil aleyhisselâm gelip peygamberi-
mize (aleyhisselâm) bu durumu ve hicret etmesi için 
izin verildiğini bildirdi. 

Resûl aleyhisselâm o gece Hazreti Ali’ye; yatağı-
na yatmasını ve kendisine bırakılan emânetleri sahiple-
rine vermek için Mekke’de kalmasını söyledi.

PEYGAMBERİMİZİN HİCRETİ
Resûlullah efendimiz, müşriklerin (ellerinde kı-

lıçlarla) gece evinin etrafını sardığı sırada, üzerlerine 
bir avuç toprak serpti. Yasin Sûresi’nin ilk âyetlerini 
okuyarak evden çıkıp müşriklerin arasından geçti. 
Bekleyenlerin hiçbiri, Onu göremedi. 

Hazreti Ebû Bekir ile Sevr Dağı’na çıkıp üç gün orada 
bir mağarada gizlendikten sonra Medîne’ye hicret ettiler. 

O gece evinin etrafında bekleyen müşrikler sa-
baha doğru içeri girince Hazreti Ali ile karşılaştılar. 
Muhammed aleyhisselâmın Mekke’den ayrıldığını 
anlayarak takibe koyuldular.46 Ancak Resûlullahın 
mûcizeleri karşısında âciz kalıp bulamadılar.

Sevgili peygamberimizin (aleyhisselâm), bi’setin 
on üçüncü yılında Rebiul-evvel ayının on ikinci günü, 
M. 622 senesinde Medîne’ye hicreti ile on sene süren 
Medîne devri başladı.

Medîne Devri
Muhammed aleyhisselâmın ve Eshâb-ı Kirâm’ın 

Medîne’ye hicretiyle Müslümanlar için yeni bir de-
46 Süheylî, Ravzü’l-ünüf, II, 309.
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vir başlamış oldu. Resûl aleyhisselâmın Mekke’den 
Medîne’ye hicret etmekte olduğu işitilince, bu olay 
Medîne halkı tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. 
Müslümanlar, Onu karşılamak için yollara düştüler. 

İlk Mescid
Peygamberimiz (aleyhisselâm) Kuba’ya gelince 

orada ilk mescidi yaptırdı. Burada on gün kaldıktan 
sonra Medîne’ye hareket ettiler. 

İlk Cuma Namazı
Cuma günü öğle vakti Rauna vâdisinden geçiyor-

lardı. Peygamberimize (sallallâhu aleyhi ve sellem), 
Cuma namazının farz olduğu bildirildi ve orada ilk 
Cuma namazı kılındı. 

Medîne’ye varınca görülmemiş bir sevgi ve tezâhüratla 
karşılandı.

İlk zamanlarda Medîne’de bir mescid olmadığı için 
peygamberimizin (aleyhisselâm) bulunduğu her yerde 
cemaatla namaz kılınıyordu. 

Daha sonra Resûlullahın Medîne’ye ilk geldikle-
ri gün devesinin çöktüğü arsa satın alınarak oraya bir 
mescit yapıldı. Resûlullah için de bu mescide bitişik 
odalar yapıldı.

Mihmandâr-ı Resulullah: Eyüp Sultan Hazretleri
Peygamber efendimiz, kalmakta olduğu Eshâb-ı 

Kirâm’dan Ebû Eyyûbi Ensâri Hâlid bin Zeyd’in evin-
den, mescidin bitişiğinde yapılan bu odalara taşındı.47 
47 İbni Kesîr, es-Sire, II, 280.
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Ensar ile Muhacir Kardeş Oluyor
Yine bu sırada peygamberimiz (aleyhisselâm) 

mallarını, mülklerini Mekke’de bırakarak hicret 
eden Müslümanlar ile Medîneli Müslümanlar ara-
sında kardeşlik kurdu. Her Medîneli Müslüman, 
Mekke’den gelen Müslümanlardan birini evine aldı 
ve malına ortak etti. 

Evi, ailesi olmayan yetmişden fazla fakir Müslüman 
da mescidin avlusunda yapılan sofada ikâmet et-
tiler, bütün ihtiyaçları burada karşılandı. Bunlara 
“Eshâb-ı Soffa” denildi.48 Bunlar, peygamberimizin 
(aleyhisselâm) yanından ayrılmaz, söylediklerini ez-
berler, İslâmiyeti iyice öğrenirlerdi. 

Medîne dışındaki yerlere İslâmiyeti öğretmek üze-
re bunlardan öğreticiler gönderilirdi.

Hicretin birinci yılında Medîne’de mescid yapıl-
dıktan sonra günde beş vakit ezan okunmaya başlandı. 

Hicretin ikinci yılında peygamberimiz (aley-
hisselâm), Hazreti Ebû Bekir’in kızı Hazreti Âişe va-
lidemiz ile evlendi.

Denildi ki, hilye-i Resûli, severek yazsa  birinin eli,
Eder Hak, onu korkudan emin, bela ile dolsa rûy-i zemin.

(Hilye-i Saadet şiirinden)

48 Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, III, 235; İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 255.
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5. BÖLÜMDE NELER ÖĞRENDİK ?
• Bi’setin (peygamberliğinin bildirilmesinin) kaçıncı yılında 

Eshâb-ı Kirâm’dan kaç kişilik bir kâfile Mekke’den ayrılarak nere-
ye hicret ettiler?

• Habeşistan’a hicret eden ilk Müslümanları iyi karşılayan 
Habeş hükümdarı kimdir? 

• Hangi hadiselerden dolayı bi’setin onuncu yılına “senet-ül 
hüzün” denilmiştir? 

• Peygamber efendimiz aleyhisselam, İslam’ı anlatmak için 
Tâif’e kiminle beraber gitmiştir? 

• Peygamberimiz (aleyhisselâm), Tâif’ten Mekke’ye döndü-
ğü sırada Mekke’ye varmadan Nahle adındaki bir yerde bir müd-
det istirahat etti. Namaza durdu. Bu sırada ne oldu? 

• Mirac mucizesinin meydana geldiği sırada peygamber 
efendimiz kimin evinde kalmıştı? 

• Mirac mucizesinin meydana geldiği gece, peygamber efen-
dimizi kim, nasıl uyandırdı?            

• Mirac mucizesinin meydana geldiği gece, Cebrail aleyhis-
selam, peygamber efendimizi nerelere götürmüştür?  

• Mirac mucizesinin meydana geldiği gece, peygamber efen-
dimiz Mirac’dan döndüğünde kaldığı evdeki vaziyet nasıldı? 

• Mirac mucizesi ne zaman meydana geldi?
• Resûlullah (aleyhisselâm), Mirâc’a nasıl çıktı?
• Beş vakit namaz ne zaman farz oldu?  
• Mirac, Kur’ân-ı Kerîm’in hangi sûresinde bildirilmektedir?
• İlk Medîneli Müslümanlar kimlerdir? 
• İlk Akabe biatları neye denilmiştir? 
• Mus’ab bin Umeyr’in üstün gayretleri ile Medîne’de bulu-

nan hangi kabîlelerin hemen hemen hepsi Müslüman olmuştu? 
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• Hangi hadiselerden dolayı o yıla “Sevinç Yılı” denilmiştir? 
• Mirac, ikinci Akabe biatından önce mi sonra mı vukû buldu? 
• Mekke’den en son hicret edenler kimlerdir? 
• Müslümanların Mekke’den hicret etmesinden dolayı müş-

rikler nasıl bir plan yaptılar? 
• Müslümanların Mekke’den hicret etmesinden dolayı müş-

riklerin yaptıkları plan nasıl bozuldu? 
• Peygamberimiz aleyhisselâm, kiminle birlikte Hicret etti? 
• Peygamberimiz aleyhisselâm Hicreti sırasında hangi dağ-

da kaç gün kaldılar?  
• Hicret hadisesi miladi olarak hangi sene meydana gelmiştir? 
• Peygamberimiz aleyhisselâmın Medine devri kaç sene sür-

müştür? 
• Peygamberimiz (aleyhisselâm) Hicret esnâsında, nereye 

gelince ilk mescidi yaptırdı. 
• Peygamberimiz (aleyhisselâm) Hicret esnâsında, Kuba’da 

kaç gün kaldıktan sonra Medîne’ye hareket ettiler. 
• Peygamberimize Cuma namazının farz olduğu nerede bil-

dirildi? 
• Peygamberimiz (aleyhisselâm) Medine’ye Hicret ettikle-

rinde hangi sahabinin evinde misafir olarak kaldılar? 
• Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara ne denir? 
• Medine’de, Mekke’den gelen Müslümanlara kardeşlik ya-

parak her şeylerini paylaşan Müslümanlara ne denir? 
• Medine’ye göç eden, evi, ailesi olmayan yetmişden fazla 

fakir Müslüman, mescidin avlusunda yapılan sofada ikâmet et-
tiler, bütün ihtiyaçları burada karşılandı. Bunlar, peygamberi-
mizin (aleyhisselâm) yanından ayrılmaz, söylediklerini ezberler, 
İslâmiyeti iyice öğrenirlerdi. Bunlara ne denildi? 

• Peygamberimiz (aleyhisselâm), Hazreti Ebû Bekir’in kızı 
Hazreti Âişe validemiz ile ne zaman evlendi? 
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Kâbe-i şerîfin eski fotoğrafları…
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6. BÖLÜM 

PEYGAMBERİMİZİN SAVAŞLARI
Hicret’ten sonra Medîne’de birleşen Müslümanların 

karşısında; Mekkeli müşrikler, Medîne’de ve çevre-
sinde bulunan Yahudiler ve münâfıklar olmak üzere 
üç çeşit düşmanları vardı. Bu îtibârla tehlike daha çok 
artmıştı. 

Böylesine mühim ve tehlikeli bir durum karşısında 
peygamberimiz (aleyhisselâm) tarafından yeni tedbir-
ler alındı.

BEDİR SAVAŞI
Muhammed aleyhisselâm, Medîne’ye Hicret et-

tikten sonra, Medîne’de bütün işleri ve münâsebetleri 
belli bir tertibe koyup Müslümanları güçlü bir duru-
ma getirdi. Böylece İslâmiyet her geçen gün yayılıyor, 
Müslümanlar da kuvvetleniyordu. 

Diğer taraftan Mekkeli müşrikler ise, Müslümanlar 
üzerine saldırmak için devamlı hazırlık yapıyorlar ve 
savaş için bahaneler arıyorlardı. 

Nihâyet Hicret’in ikinci yılında (M. 624) müşrik-
lerin 1000 (bin) kişilik bir orduyla Medîne’ye yürüme-
leri üzerine Medîne dışında Bedir denilen yerde Bedir 
Savaşı yapıldı. Bu savaşta Müslümanların sayısı 313 
kişi idi. Müşriklerle yapılan bu ilk savaşta Müslümanlar 
ilk parlak zaferi kazandılar. 
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Başta Ebû Cehil olmak üzere müşriklerin ileri gelen-
leri bu savaşta öldürüldü. Bir kısmı Mekke’nin ileri ge-
lenlerinden olmak üzere 70 de esir alındı. Peygamberimiz 
(aleyhisselâm) bu esirlerin bir kısmını fidye karşılığında, 
okuma yazma bilenleri de Medîneli on çocuğa okuma-
yazma öğretmek şartıyla serbest bıraktı. 

Bu hâdise, Mekke’den ve Medîne’den birçok kim-
senin Müslüman olmasına sebep oldu.

UHUD SAVAŞI
Şevval ayında Uhud gazvesi yapıldı (M.625). 

Bedir Savaşı’nda yenilen müşrikler bir yıl sonra da 
3000 kişilik bir kuvvetle Medîne üzerine yürüdüler. 
Peygamberimiz, müşriklerin bu saldırısına karşı 700 
kişilik bir ordu ile düşmanı Uhud Dağı’nda karşıladı. 
Bir müdâfaa savaşı olan Uhud harbinde peygambe-
rimizin (aleyhisselâm) mübârek dişi kırıldı, yüzü ka-
nadı ve mübarek dudağı yaralandı. Ayrıca, Hazreti 
Hamza ve Muhâcir ve Ensâr’dan yetmiş sahabi de 
şehit oldu.

Uhud Savaşı’ndan sonra Hicret’in dördüncü yılın-
da Benî Nâdir gazâsı yapıldı. 

Daha önceden peygamberimizle (aleyhisselâm) 
anlaşma yapan Yahudi kabîlelerinden Benî Nâdir 
kabîlesi, Uhud Savaşı’ndan sonra peygamber 
efendimize suikast yapmaya kalkışarak anlaşma-
yı bozdular. Münâfıkların kendilerini destekleye-
ceklerini söylemeleri üzerine de anlaşmayı yeni-
lemeye yanaşmadılar. Bu sebeple yapılan savaşta 
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Benî Nâdir kabîlesi Medîne’den çıkarıldı. Böylece 
Müslümanların Medîne’deki durumu daha da kuv-
vetlenmiş oldu.

Hicret’in dördüncü yılında müşrikler, Medîne’den 
çıkarılan Yahudiler ve münâfıklar çok tehlikeli bir 
hâl almışlar, her fırsatta saldırmaya hazırlanıyorlardı. 
Peygamberimiz (aleyhisselâm) bu düşmanlara karşı 
korunma ve savunma tedbirleri aldı. Bir taraftan da 
İslâmiyyeti yaymak için çevrede bulunan kabîlelere 
Eshâb-ı Kirâm’dan heyetler gönderiyordu. Onlar da 
gittikleri yerlerde İslâmiyeti anlatıyor, insanları îmân 
etmeye dâvet ediyorlardı.

NECİDLİLERİN İHÂNETİ
Medîne civarında bulunan iki kabîle peygamber 

efendimize elçi göndererek kendilerine İslâmiyeti öğ-
retmek üzere muallim (öğretmen) istediler. Bu istek 
üzerine Eshâb-ı Kirâm’dan on kişi gönderildi. 

Recî’ denilen yere vardıklarında iki yüz kişilik bir 
düşman hücûmuna uğrayan bu heyetten sekiz kişi şehit 
oldu. Bu hâdiseye “Recî’ Vakası” denir. 

Yine Necid şeyhi Ebû Bera’nın Medîne’ye ge-
lip kendilerini irşad için muallim istemesi üzerine 
Eshâb-ı Kirâm’dan yetmiş kişilik bir heyet gönderil-
mişti. Ashâb-ı Suffa’dan olan bu irşad heyeti “Bi’r-i 
Maûne” denilen yere vardıklarında, Necidliler ver-
dikleri teminata rağmen ihânet ederek üzerlerine 
gönderdikleri bir ordu tarafından yetmişini de şehid 
ettiler. Bu hâdise de “Bi’r-i Maûne Fâciası” adı ile 
bilinmektedir.
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HENDEK SAVAŞI
Mekkeli müşrikler, Medîne üzerine yaptıkları üçün-

cü ve son saldırıda Benî Nâdir Yahudileri ile birleş-
tiler. 10.000 kişilik bir ordu hazırladılar. Peygamber 
efendimiz ise 3.000 kişilik bir ordu ile Medîne’nin et-
rafına Selmân-ı Fârisî hazretlerinin teklifi ile hendek-
ler kazarak müdâfaa savaşı yapmayı uygun gördüler.49 

Savaş başladıktan sonra Medîne’de bulunan Benî 
Kureyza Yahudileri de anlaşmayı bozarak savaşa katıldı 
ve Müslümanları arkadan vurmak istediler. Fakat Allahü 
teâlâ kuvvetli bir fırtına ve şiddetli bir yağmurla düşman-
ları darmadağın yaptı. Kalplerine korku düşen kâfirler 
paniğe kapılarak perişan bir hâlde Mekke’ye kaçtılar.

HAYBER SAVAŞI
Hicret’in yedinci senesinde, İslâmiyet, Arap ya-

rımadasında süratle yayılmaya başladı ve düşman-
lar tesirsiz hâle getirildi. Bu yılda vukû bulan mühim 
hâdiselerden biri de Hayber’in fethidir. 

Peygamberimizin (aleyhisselâm) Medîne’ye hicret 
etmesinden sonra, antlaşma yaptığı Yahudi kabîleleri 
(daha sonra bu antlaşmayı bozan Mekkeli müşriklerle 
birleşip) Müslümanlara ihânet etmeleri sebebiyle birer 
birer Medîne’den çıkarılmışlardı. 

Bu Yahudi kabîlelerinden Benî Nâdir kabîlesi, 
Hayber’e  yerleşmişti. Peygamberimiz aleyhisselâm 
bin altı yüz kişilik bir ordu ile Hayber üzerine gitti ve 

49 İbni Hişâm, es-Sire, I, 220; Vâkıdî, el-Megâzî, I, 441; İbni Sa’d, 
et-Tabakât, II, 65-74; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, III, 415.
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bir hafta süren kuşatmadan sonra Hayber fethedildi. 
Böylece Yahudi tehlikesi ve fitnesi ortadan kaldırıldı.

MÛTE SAVAŞI
Hicret’in sekizinci yılında Mute Savaşı yapıldı. 

Peygamber efendimizin gönderdiği bir elçinin şehit 
edilmesi üzerine yapılan bu savaş, yüz bin kişilik Rum 
ordusuna karşı, üç bin kişilik Müslüman ordusunun 
büyük kahramanlıklar gösterdiği bir savaştı. 

Mûte gazâsında İslam ordusuna, peygamber efen-
dimizin emirleri üzerine, sırasıyla Zeyd bin Harise, 
Cafer bin Ebi Talip, Abdullah bin Revaha “radıyallahu 
anhum” kumandan olmuş ve üçünün de şehid olmasıy-
la Halid bin Velid hazretleri sancağı devralmıştı.

Kudüs taraflarında meydana gelen bu gazâda, Eshâb-ı 
kirâmın fevkalâde cesareti, sabrı, cihad aşkı ve uygula-
nan müthiş harp taktikleriyle, İslam ordusu kesin bir za-
fer kazandı ve geri çekilmek zorunda kalan Rumların, 
Müslümanlara karşı olan sert tutumu iyice kırıldı.

Aşkın ile âşıklar yansın ya Resûlallah
İçip aşkın şerâbın kansın ya Resûlallah

Şol seni seven kişi, koymuş yoluna başı
İki cihan güneşi sensin ya Resûlallah

Şol seni sevenlere kıl şefaat onlara
Mümin olan tenlere cânsın ya Resûlallah
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6. BÖLÜMDE NELER ÖĞRENDİK ?
• Hicret’ten sonra Medîne’de birleşen Müslümanların karşı-

sında kaç çeşit düşman vardı? 
• Bedir Savaşı ne zaman yapıldı? 
• Bedir Savaşında her iki ordunun kaçar askeri vardı?  
• Ebu Cehil hangi savaşta öldürüldü? 
• Bedir Savaşında müşriklerden kaç esir alındı? 
• Bedir Savaşında müşriklerden alınan bir kısım esirler, han-

gi şartla serbest bırakıldı? 
• Peygamberimizin (aleyhisselâm) Bedir’de alınan esirlerin 

bir kısmını fidye karşılığında, okuma yazma bilenleri de Medîneli 
on çocuğa okuma-yazma öğretmek şartıyla serbest bırakması 
neye sebep oldu? 

• Uhud Savaşında her iki ordunun kaçar askeri vardı?  
•  Uhud Savaşında peygamber efendimiz nasıl yaralanmıştır? 
• Uhud Savaşında peygamberimizin hangi amcası şehid ol-

muştur? 
• Uhud Savaşında Muhâcir ve Ensâr’dan toplam kaç kişi 

şehid olmuştur? 
• Yahudi kabîlelerinden Benî Nâdir kabîlesi niçin Medîne’den 

çıkarıldı? 
• “Recî’ Vakası” nedir? 
• “Bi’r-i Maûne Fâciası” nedir? 
• Hendek Savaşında her iki ordunun kaçar askeri vardı?  
• Hendek Savaşı başladıktan sonra Medîne’de bulunan 

Benî Kureyza Yahudileri anlaşmayı bozarak savaşa katıldı ve 
Müslümanları arkadan vurmak istediler. Neticede ne oldu?  

• Mute Savaşı ne zaman ve niçin yapılmış, neticesi ne olmuştur? 
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7. BÖLÜM 

MEKKE’NİN FETHİ
Peygamber efendimiz ile on sene müddetle Hu-

deybiye Antlaşması’nı imzalayan Kureyşliler, aradan iki 
yıl geçmeden antlaşmayı bozdular. Peygamber efendimiz 
Kureyşliler’den, yapılan antlaşmaya uymalarını istedi. 
Müşrikler buna yanaşmayınca peygamber efendimiz on 
bin kişilik bir kuvvetle Mekke üzerine yürüdü. 

Arap Yarımadası’nda puta tapınmanın merkezi 
olan Mekke fethedildi. Kâbe’deki putlar kırıldı, te-
mizlendi.50 Yirmi yıldan beri Müslümanlara amansız 
düşmanlık yapan müşriklerin de gücü tamamen kırıldı. 
Peygamberimizin (aleyhisselâm) affına kavuşup çoğu 
Müslüman oldu. 

Mekke’nin fethinden sonra Hevâzin ve Sakif 
kabîleleri, Sa’doğulları gibi bazı küçük kabîleleri de yan-
larına alan müşrikler, 20 bin kişilik bir ordu ile harekete 
geçtiler. Peygamber efendimiz 12.000 kişilik bir orduyla 
üzerlerine gidip bu müşrik ordusunu da mağlup etti.51 

Yenilen bu düşman kabîleler Tâif’e sığınarak ye-
niden savaşa hazırlanmaya başladılar. Peygamberimiz 
(aleyhisselâm), Tâif’i 20 gün kuşatma altında tuttuktan 
sonra muhasarayı kaldırdı. Bir sene sonra da Tâifliler 
kendi istekleriyle Müslüman oldular.52

50 İbni Hişâm, es-Sire, II, 416.
51 İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 135.
52 Ebû Dâvûd, “Salât”, 12, İbni Mâce, “Mesâcid”, 3; Ahmed bin Hanbel, el-
Müsned, IV, 21; İbni Hişâm, es-Sire, II 541; İbni Sa’d,  et-Tabakât, V, 509.
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Ravda-i Mutahhara… Efendimizin kabr-i şerifleri…



89

PEYGAMBERİMİZİN VEDÂ HACCI
Hicret’in onuncu senesinde peygamber efendimiz 

hac için hazırlanıp, Medîne’deki Müslümanlara da hac 
için hazırlanmalarını emir buyurdu. Medîne dışında 
bulunan Müslümanlara da haber gönderdi. Bunun üze-
rine binlerce Müslüman, Medîne’de toplandı. 

Hazırlıklar tamamlanınca Sevgili peygamberimiz, 
Zilka’de ayının 25. günü kırk bin kişilik bir kâfileyle 
öğle namazından sonra Medîne’den hareket etti. 

Server-i kâinat efendimiz “Ey Allahım! Bunu 
bana, içinde riyâ, gösteriş ve şöhret bulunmayan 
mebrûr ve makbûl bir hac kıl!” diyerek duâ eyledi. 

İhrama girip, Cebrâil aleyhisselâmın haber vermesiy-
le yüksek sesle telbiye getirmeye başladı. Buna, Eshâb-ı 
Kirâm da katılınca, yer-gök telbiye nidâları ile inlemeye 
başladı. (Lebbeyk Allahümme lebbeyk! Lebbeyk! Lâ 
şerike leke lebbeyk! İnnel hamde venni’mete leke vel 
mülke lâ şerikelek!... Buyur emret, ey varlığı mutlak la-
zım olan Allah’ım, emrine hazırım ve ilahi iradene itaat 
ederim. Senin benzerin ve ortağın yoktur.) 

Sevgili peygamberimiz, kesilmek üzere 100 kur-
banlık deve götürdü. 10 gün süren yolculuktan sonra, 
Zilhicce’nin 4. günü Mekke’ye vardılar. Yemen’den ve 
diğer beldelerden hac yapmak üzere gelenlerin de ka-
tılmasıyla Müslümanların sayısı 124 bini geçti. 

Vedâ Hutbesi
Sevgili peygamberimiz, Zilhicce’nin 8. günü Mina’ya, 

9. (Arefe) günü Arafat’a gittiler. Arafat vâdisinin ortasın-
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da ve öğleden sonra; Kusva adındaki devesinin üstünde, 
Vedâ Hutbesi’ni okuyup Eshâb-ı Kirâm ile vedâlaştılar.53

Peygamberimiz (aleyhisselâm) bu hutbesinde; kan 
davaları, fâiz, kumar, her türlü zulüm gibi câhiliyye 
devrine ait bütün kötülüklerin kaldırıldığını bildirdi. 
Allahü teâlânın emirlerini ve yasaklarını, erkeklerin 
kadınlar ve kadınların da erkekler üzerindeki hakla-
rını, Müslümanların kardeş olduğunu ve daha birçok 
husûsu bildirerek Eshâb-ı Kirâmla vedâlaştı.

Hazreti Ebubekir Ağlıyor
Peygamberimiz (aleyhisselâm) Vedâ Hutbesi’ni 

okuduğu gün, Mâide Sûresi’nin üçüncü âyeti “Bu gün 
sizin dîninizi kemâle erdirdim. Üzerinize nimetimi 
tamamladım. Size din olarak İslâm dînini seçtim” 
meâlindeki âyet nâzil oldu. 

Peygamberimiz (aleyhisselâm) bu âyet-i kerîmeyi 
Eshâb-ı Kirâm’a okuyunca Hazreti Ebû Bekir ağlama-
ya başladı. Eshâb-ı Kirâm ağlamasının sebebini sorunca 
“Bu âyet, Resûl aleyhisselâmın vefâtının yakın olduğuna 
delâlet ediyor, Onun için ağlıyorum” buyurdu.54

Peygamberimiz (aleyhisselâm), Mekke’de on gün 
kalıp, “Vedâ Haccı”nı ve “Vedâ Tavâfı”nı yaparak 
Medîne’ye döndü. 

Vedâ Haccı’ndan sonra Eshâb-ı Kirâm, Resûlullahın 
bildirdiği ve emrettiği husûsları, gittikleri yerlerde an-
lattılar.

53 Buhârî, “Hac”, 95; İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 173; İbni Kesîr, es-Sire, IV, 617.
54 İbni Hişâm, es-Sire, II, 603; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, IV, 383.
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Peygamberlik İddia Eden Yalancılar
Hicret’in onuncu yılında vukû bulan başka bir 

hâdise de; peygamberlik iddiasında bulunan yalancıla-
rın ortaya çıkmasıdır! 

Bunlardan birisi, Yemen’de ortaya çıkan Esved-i 
Ansî’dir. Peygamberimizin (aleyhisselâm) emri üzeri-
ne, Esved-i Ansî; Yemen’deki Müslümanlar tarafından 
evinde öldürüldü. 

Diğeri de Müseylemet-ül Kezzab’dır. Peygamberimizin 
(aleyhisselâm) vefâtından sonra Hazreti Ebû Bekir, 
Müseyleme üzerine Hâlid bin Velid kumandasında bir ordu 
gönderdi ve Müseyleme de öldürüldü.55

7. BÖLÜMDE NELER ÖĞRENDİK ?
• Peygamber efendimiz, Mekke üzerine ne zaman ve niçin 

yürüdü? 
• Taifliler, nasıl Müslüman oldular? 
• Peygamberimiz, Vedâ Haccını ne zaman yapmıştır? 
• Veda Haccı’na gelen Müslümanların sayısı ne kadardı? 
• Peygamberimiz, Vedâ Hutbesini neyin üzerinde okudu? 
• Peygamberimiz, Vedâ Hutbesinde neleri bildirdi? 
• Peygamberimiz (aleyhisselâm) Vedâ Hutbesi’ni okuduğu 

gün, Hazreti Ebû Bekir niçin ağlamaya başladı? 
• Yemen’de ortaya çıkan ve peygamberlik iddiasında bulu-

nan yalancı, nasıl cezalandırılmıştır?  
• Müseylemet-ül Kezzab nasıl cezalandırılmıştır?  

55 Vâkıdî, el-Megâzî, II, 863; Taberânî, el-Mu’cemü’l Kebîr, XXII, 36; 
Safedî, el-Vâfî, V, 392; İbni Asâkir, Târih-i Dımeşk, LXII, 404.
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8. BÖLÜM 

PEYGAMBERİMİZİN VEFÂTI
Cebrâil aleyhisselâm, peygamber efendimize her 

sene, o zamana kadar nâzil olan âyetleri okumak üze-
re bir kere gelirdi. Vefât edeceği sene iki kere gelip 
Kur’ân-ı Kerîm’i iki defâ baştan sona okudu.

Peygamberimiz (aleyhisselâm), vefâtından önce 
Humma hastalığına tutuldu. Bu hastalık 13 gün sürdü 
ve bu müddetin son 8 gününü, Hazreti Âişe’nin odasın-
da geçirdi. Hastalığının ilk günlerinde ve ateşi düştüğü 
zaman mescide çıkıp eshâbına namaz kıldırıyordu.

Resûl-i Ekrem vefât edeceği sırada Hazreti Ali’ye 
ve Hazreti Âişe’ye vasiyyette ve nasihatta bulundu. 
Bu sırada ağlayıp gözyaşı döken Hazreti Fâtıma’ya 
“Kızım bir miktar sabreyle, ağlama! Zîrâ Hamele-i 
Arş (melekler) senin ağlaman üzerine ağlaşırlar” 
buyurdu ve Hazreti Fâtıma’nın gözyaşını sildi. 

Teselli edip Allahü teâlâdan sabır vermesini diledi ve 
“Ey kızım! Benim rûhum kabz olacak. ‘İnnâ lillâhi 
ve innâ ileyhi râci’un’ diyesin. Ey Fâtıma, gelen her 
musîbete bir karşılık verilir.” sözlerinden sonra bir 
müddet mübârek gözlerini kapadı. Ardından “Bundan 
sonra babana; üzüntü, keder ve tasa olmaz. Zîrâ fâni 
âlemden ve mihnet yerinden kurtuluyor” buyurdu. 

Sonra hanımlarına nasihat verdi, torunları Hazreti 
Hasan ve Hazreti Hüseyin’i yanına alıp, onlara şefkatle 
bakarak alınlarından öptü.

Rebi’ülevvel ayının on ikinci Pazartesi günü öğ-
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leden evvel, Cebrâil aleyhisselâm gelip “Yâ Resûlallah! 
Cennetleri süslediler, Hûri ve Rıdvan donandı. Allahü 
teâlâ, hiç kimseye verilmeyen çok şeyleri sana ihsân 
etti. Mesela bu nimetlerden Kevser Havzı, Makâm-ı 
Mahmud ve Şefaat-i Ümmet verdi. Kıyâmet günü sen 
râzı oluncaya kadar ümmetini bağışlar. Ya Resûlallah, 
Melek-ül Mevt kapıda beklemektedir, içeri girmeye 
izin ister. Şimdiye kadar kimseden izin istememiştir. 
Bundan sonra da istemez” dedi.

Resûl-i Ekrem efendimizin izin vermesi üzerine 
Azrâil aleyhisselâm içeri girip selâm verdi ve son-
ra “Yâ Resûlallah, Allahü teâlâ beni, senin huzûruna 
gönderdi. Senin emrinden dışarı çıkmamamı buyurdu. 
Dilersen şerefli rûhunu kabz edip ulvî âleme yükselte-
yim, istemezsen dönüp gideyim” dedi. 

Cebrâil aleyhisselâm “Ey Habîbullah! Allahü teâlâ 
sana müştâkdır (âşıktır)” dedi. Sonra selâm verip vedâ 
ederken “Ey Muhammed, Ey Ahmed, bundan sonra 
vahiy için bir daha gelmem ve Hakk teâlânın haberini 
yeryüzüne getirmem. Benim maksûdum ve matlûbum 
sen idin Yâ Resûlallah” dedi. 

Bundan sonra peygamber efendimizin “Ey karde-
şim Azrâil, vazifeni yap!” buyurması üzerine, Azrâil 
aleyhisselâm mübârek rûhunu kabz etti. Böylece 
Resûl-i Ekrem efendimiz Hicret’in on birinci yılında 
(M. 632) Rebi’ülevvel ayının 12’si olan Pazartesi günü 
öğleden evvel vefât etti. Vefât ettiğinde Kamerî sene-
ye göre 63, Şemsî seneye göre 61 yaşında idi.56

Eshâb-ı Kirâm, Resûlullahın vefâtı üzerine pek çok 
56 İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 272; Süheylî, Ravzü’l-ünüf, II, 341; Taberî, 
Târih, II, 441.
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üzülüp gözyaşı döktüler. Çoğunun dili tutulup bir müd-
det konuşamaz oldular. 

Hazreti Ebû Bekir, Resûlullahın yanına girip mübârek 
yüzünden örtüyü kaldırdı mübârek alnından öptü. Sonra 
başını kaldırıp, mübârek alnından tekrar öpüp “Âh Safî” 
dedi. Bir daha öpüp “Âh dost” dedi. Sonra mübârek 
pazusunu öpüp ağladı. “Anam-babam sana fedâ olsun! 
Dirin ve ölün tayyib, temiz ve ne güzeldir” dedi. Ve 
“Eğer ihtiyarımız elimizde olsaydı canlarımızı yoluna 
fedâ ederdik. Eğer sen bizi men etmeseydin, gözlerimiz-
den pınarları akıtırdık” dedi. Salâtü selâm okuyup, “Yâ 
Resûlullah! Bizi Rabbinin katında hatırla” dedi.

Eshâb-ı Kirâm grup grup odaya girip cenaze namazı 
kıldılar. Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece (Çarşamba 
gecesi) mübârek rûhu alındığı yerde defn olundu. 

Mübârek cesedini kabre Hazreti Ali, Fadl, Üsame 
ve Abdurrahman bin Avf indirdi. 

Kıyâmet günü kabirden en önce O kalkacaktır. En 
önce O şefaat edecektir. En önce Onun şefaati kabul 
olunacaktır. Cennet kapısını önce O çalacaktır.

Resûl-i Ekrem efendimizin vefâtı üzerine bütün 
Müslümanların kalpleri yandı, çok üzüldüler. 

Peygamberimiz (aleyhisselâm) bizim bilmedi-
ğimiz bir hayatla, şimdi kabrinde hayattadır. Cesed-i 
şerîfi aslâ çürümez. 

Kabrinde bir melek durup, ümmetinin söyledikleri 
salevâtı, kendisine haber verir. Minberi ile kabr-i şerîfi 
arası cennet bahçesi gibi kıymetlidir.
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8. BÖLÜMDE NELER ÖĞRENDİK ?
• Peygamberimiz (aleyhisselâm), vefâtından önce hangi has-

talığa tutuldu ve bu hastalık kaç gün sürdü?
• Peygamberimiz aleyhisselâmdan başkasına verilmeyen üç 

nimeti yazınız? 
• Peygamberimiz (aleyhisselâm), ne zaman vefât etti?  
• Peygamberimiz (aleyhisselâm), vefât ettiğinde kaç yaşın-

da idi?  
• Peygamberimiz (aleyhisselâm), ne zaman ve nerede def-

nolundu? 
• Peygamberimizin (aleyhisselâm), Mübârek cesedini kabre 

kimler indirdi? 

Âşıkım şol didâra, bülbülüm şol gülzâra
Seni sevmeyen nâra, yansın ya Resûlallah

Şol seni seven sübhan oldu kamuya sultan
Canım yoluna kurban olsun Ya Resûlallah

Derviş Yunus’un cânı âlem şefaat kânı
İki cihan sultanı sensin ya Resûlallah!

              
(YUNUS EMRE)
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9. BÖLÜM 

HİLYE-İ SAADET  
(Peygamber Efendimizin Görünüşü)
Resûlullah “sallallâhu aleyhi ve sellem” efendi-

mizin, görünen bütün uzuvlarının şekli, sıfatları, güzel 
huyları, bütün hayâtı, bütün incelikleri ile çok geniş ve 
açık olarak, âlimler tarafından, senetleri, vesîkaları ile 
yazılmıştır. Bunlara (Siyer) kitapları denir. 

Büyük İslâm âlimlerinden İmâm-ı Ahmed Kastalânî 
hazretlerinin, (Mevâhib-i ledünniyye) ismindeki iki cilt 
kitabını, İslâm şâirlerinden Abdülbâkî efendi, Arabî’den 
Türkçe’ye çevirmiştir. Bu kitapta buyuruluyor ki: (Fahr-i 
kâinâtın “sallallâhu aleyhi ve sellem” mübârek yüzü ve 
bütün azâ-i şerîfesi ve mübârek sesi, bütün insanların yüz-
lerinden ve azâsından ve seslerinden güzel idi. Mübârek 
yüzü, bir miktar yuvarlak idi. Neşeli olduğu zamanlarda 
mübârek yüzü ay gibi nûrlanırdı.57 Sevindiği, mübârek al-
nından belli olurdu. 

Resûlullah “sallallahu aleyhi ve sellem”, gündüz 
nasıl görürse, gece dahî öyle görürdü. Önünde olanları 
gördüğü gibi, arkasında olanları dahî görürdü. Bunu is-
pat eden yüzlerce hâdise, kitaplarda yazılıdır. 

Gözde görmek halk eden Allahü teâlâ, diğer uzuv-
da dahî halk etmeye kâdirdir. Yana ve geriye bakacağı 
zaman, bütün bedeni ile dönüp bakardı. Yeryüzüne na-

57 Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, III, 459; Hâkim, el-Müstedrek, II, 605;  
Begavî, el-Envâr, I, 242.
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zarı, semâya bakmasından ziyâde idi. Mübârek gözleri 
büyük idi. Mübârek kirpikleri uzun idi. Mübârek göz-
lerinde bir miktar kırmızılık vardı. 

Mübârek gözlerinin karası gâyet siyâh idi. Fahr-i 
âlemin “sallallâhu aleyhi ve sellem” alnı açık idi. Mübârek 
kaşları ince idi. Kaşları arası açık idi. İki kaşı arasında olan 
damar, hiddetlenince kabarır idi. Mübârek burnu gâyet gü-
zel olup, orta yeri bir miktar yüksek idi. 

Mübârek başı büyük idi. Mübârek ağzı küçük de-
ğildi. Mübârek dişleri beyâz idi. Mübârek ön dişleri 
seyrek idi. Söz söylediği zamanda, sanki dişleri arasın-
dan nûr çıkardı. 

Allahü teâlâ’nın kulları arasında ondan daha fasîh 
ve tatlı sözlü kimse görülmedi. Mübârek sözleri gâyet 
kolay anlaşılır, gönülleri alırdı ve rûhları cezb ederdi. 
Söz söylediği zaman, kelimeleri inci gibi dizilirdi. Bir 
kimse saymak istese, kelimeleri sayılmak mümkün idi. 
Bazen iyi anlaşılması için, üç kere tekrâr ederdi. 

Cennette Muhammed aleyhisselâm gibi konuşu-
lacaktır. Mübârek sesi, kimsenin sesinin yetişemediği 
yere yetişirdi. 

Fahr-i âlem “sallallâhu aleyhi ve sellem” güler 
yüzlü idi. Tebessüm ederek gülerdi. Gülerken, mübârek 
dişleri görünürdü. Güldüğü zaman, nûru duvarlar üze-
rine ziyâ verirdi. 

Ağlaması da, gülmesi gibi hafîf idi. Kahkaha ile gül-
mediği gibi, yüksek sesle de ağlamazdı, ammâ mübârek 
gözlerinden yaş akar, mübârek göğsünün sesi işitilirdi. 

Ümmetinin günâhlarını düşünüp ağlardı ve Allahü 
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teâlâ’nın korkusundan ve Kur’ân-ı kerîmi işitince ve 
bazen de namâz kılarken ağlardı.

Fahr-i âlemin “sallallâhu aleyhi ve sellem” 
mübârek parmakları iri idi. Mübârek kolları etli idi. 
Mübârek avuçlarının içi geniş idi. Bütün vücûdunun 
kokusu, miskten güzel idi. Mübârek bedeni, hem yu-
muşak, hem de kuvvetli idi. Enes bin Mâlik diyor 
ki, Resûlullaha on sene hizmet ettim. Mübârek elleri 
ipekten yumuşak idi. 

Mübârek teri miskten ve çiçekten daha güzel koku-
yordu. Mübârek kolları, ayakları ve parmakları uzun idi. 
Mübârek ayaklarının parmakları iri idi. Mübârek ayak-
larının altı çok yüksek olmayıp, yumuşak idi. 

Mübârek karnı geniş olup, göğsü ile karnı berâber 
idi. Omuz başının kemikleri iri idi. Mübârek göğsü 
geniş idi. Resûlullah’ın “sallallâhu aleyhi ve sellem” 
kalb-i şerîfi, nazargâh-ı ilâhî idi.

Resûlullah “sallallâhu aleyhi ve sellem” çok uzun 
boylu olmayıp, kısa dahî değil idi. Yanına uzun bir 
kimse gelse, ondan uzun görünürdü. Oturduğu zaman, 
mübârek omuzu, oturanların hepsinden yukarı olurdu. 

Mübârek saçları ve sakallarının kılı çok kıvırcık ve 
çok düz değil, yaradılışta ondüle (dalgalı) idi. Mübârek 
saçları uzundu. Önceleri kâkül bırakırdı, sonradan iki-
ye ayırır oldu.58 Mübârek saçlarını bazen uzatır, bazen 
de keser, kısaltırdı. 

Saç ve sakalını boyamazdı. Vefât ettiği zamanda, 
saç ve sakalında ak kıl, yirmiden az idi. 

58 İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 430; Kastalânî, Mevâhib-i Ledünniyye, s, 279.
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Mübârek bıyığını kırkardı. Bıyıklarının uzunluğu 
ve şekli, mübârek kaşları kadar idi. Emrinde husûsî 
berberleri var idi. [Müslümânların da, sakalı bir tu-
tam uzatması, fazlasını kesmesi, bıyıklarını kırkması 
sünnettir.]59

Resûlullah “sallallâhu aleyhi ve sellem” misvâkını 
ve tarağını yanından ayırmazdı. Mübârek saçını ve sa-
kalını tararken aynaya nazar eylerdi. Geceleri mübârek 
gözlerine sürme çekerdi. 

Fahr-i kâinât efendimiz önüne bakarak, süratle yü-
rürdü. Bir yoldan geçtiği, güzel kokusundan belli olurdu.

Fahr-i âlem “sallallâhu aleyhi ve sellem” kırmı-
zı ile karışık beyâz benizli olup, gâyet güzel, nûrlu 
ve sevimli idi. Bir kimse, peygamber “aleyhissalâtü 
vesselâm” siyâh idi dese, kâfir olur.

Her sözü ezberlenmek için can fedâ edercesine 
çalışılan ve zâtının ve hayâtının kıymeti ve ehemmi-
yeti, kendisine yakın olanlara da sirâyet ederek, hep-
sinin hâl tercümelerinin, üstünlüklerinin, bütün ince-
likleri ile kitâplara geçmesine sebep olan, yeryüzünde 
Muhammed aleyhisselâmdan başka bir zât daha gös-
terilemez.

Arap, Fars ve Türk edebiyâtlarında görülen Nâ’tlar, 
hep Onun için yazılmıştır.

Resûlullah efendimiz günümüzde de bütün dünyâ 
milletlerinin, ilim adamlarının, devlet, siyâset ve fikir 
adamlarının, ediplerin, târîhçi ve askerî şahsiyetlerin 
alâkasını çekmekte, bunların her biri, Onun hayâtını 

59 İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 449; Kastalânî, Mevâhib-i Ledünniyye, s, 280.
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biraz inceledikten sonra, hayrânlık ve şaşkınlıklarını, 
dile getirmektedirler. 

Müslümân olmayanlar, peygamber efendimizin 
sâdece idâreciliğini, dehâsını, askerî, sosyal ve diğer 
yönlerini görmekte, yalnız bunlara bakarak Onu tanı-
maya çalışmaktadırlar. 

Gördükleri fevkalâde haller ve hiçbir insanda görül-
memiş üstünlükler karşısında acze düşmekle berâber, 
Ona peygamberdir diye bakmadıkları için, Onu tanı-
maktan ve anlamaktan çok uzak kalmaktadırlar. 

Müslümânlar da peygamber efendimizin güzellik 
ve üstünlüklerini, ilimleri, ihlâsları ve Ona olan mu-
habbetleri kadar, derece derece görmekte ve anlayabil-
mektedirler. 

Bunlardan zâhir âlimleri Onun zâhirî vasıflarını, 
bâtın âlimleri de bâtınî güzelliklerini görebildikleri ka-
dar dile getirmişlerdir. 

Ulemâ-i râsihîn denilen hem zâhir ve hem de bâtın 
bilgilerinde derin âlim ve peygamber efendimize vâris 
olan yüksek İslâm âlimleri ise, Onu bütün güzellikle-
riyle görmüş ve âşık olmuşlardır. 

Bunların en başında Ebû Bekr-i Sıddîk “radıyal-
lahü anh” gelmektedir. O, Resûlullah efendimizdeki 
nübüvvet nûrunu görmekte, Onun üstünlük, güzellik 
ve yüksekliklerini idrâk ederek, Ona âşık olmakta öyle 
ileri gitmiştir ki, başka hiçbir kimse Ebû Bekr-i Sıddîk 
“radıyallahü anh” gibi olamamıştır. 

Ebû Bekr-i Sıddîk “radıyallahü anh” her an, her 
baktığı yerde Resûlullahı görürdü. Bir defâsında 
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hâlini; “Yâ Resûlallah! Nereye baksam sizi görüyo-
rum. Helâda bile, karşımdasınız, utanıyorum” diye arz 
etmişti. Bir defâsında da; “Bütün iyiliklerimi, sizin bir 
sehvinize (yanılmanıza) değişirim” demişti. 

Resûlullah efendimizin güzelliğini en iyi görüp 
anlayan ve anlatanlardan biri de zevcât-ı mutahhera-
dan, müminlerin annesi Hazreti Âişe idi. Âişe “radı-
yallahü teâlâ anhâ” âlime, müçtehîde, akıllı, zekî ve 
edîbe idi. Gâyet belîğ ve fasîh konuşurdu. 

Kur’ân-ı kerîm’in mânâlarını, helâl ve harâmları, 
Arap şiirlerini ve hesap ilmini çok iyi bilirdi. 
Resûlullahı medh eden şu iki beyti Âişe “radıyallahü 
teâlâ anhâ” söylemiştir:

Ve lev semi’û ehl-ü Mısre evsâfe haddihî.
Lemâ bezelû fî sevm-i Yûsüfe min nakdin.
Levîmâ Zelîhâ lev reeyne cebînehû
Le âserne bil-katil kulûbi alel eydi.

“Eğer Mısırdakiler, Onun (peygamber efendimi-
zin) yanaklarının güzelliğini işitmiş olsalardı, güzelliği 
dillere destân olan Yûsuf aleyhisselâmın pazarlığında 
hiç para vermezlerdi. Bütün mallarını, onun yanak-
larını görebilmek için saklarlardı. Zelîhâ’yı Yûsuf 
aleyhisselâma âşık oldu diyerek kötüleyen kadınlar, 
Resûlullah’ın parlak alnını görselerdi, ellerinin yerine 
kalplerini keserlerdi de acısını duymazlardı.” 

Yine Hazreti Âişe buyuruyor ki: “Bir gün 
Resûlullah, mübârek nalınlarının kayışlarını çakı-



102

yordu. Ben de iplik eğiriyordum. Mübârek yüzüne 
baktım. Parlak alnından ter damlıyordu. Ter dam-
lası, her tarafa nûr saçıyordu. Gözlerimi kamaştı-
rıyordu. Şaşakaldım. Bana doğru bakıp; “Sana ne 
oldu ki böyle dalgın duruyorsun?” buyurdu. “Yâ 
Resûlallah! Mübârek yüzündeki nûrların parlak-
lığına ve mübârek alnındaki ter tânelerinin saçtık-
ları  ışıklara bakarak kendimden geçtim” dedim. 
Resûlullah kalkıp yanıma geldi. Gözlerimin arası-
nı (alnımı) öptü ve; “Yâ Âişe! Allahü teâlâ sana 
iyilikler versin! Beni sevindirdiğin gibi, seni se-
vindiremedim” buyurdu. Yâni, senin beni sevindir-
men, benim seni sevindirmemden çoktur, dedi.” 

Hazreti Âişe’nin mübârek gözlerinin arasını öp-
mesi, Resûlullah efendimizi severek, Onun cemâlini 
anlayarak gördüğü için âferin ve takdir olmaktadır.

Resûlullah efendimizin Kur’ân-ı kerîm’de ge-
çen isimlerinden biri de Kur’ân-ı kerîm’in kalbi olan 
Yâsîn sûresindeki “Yâsîn” kelimesidir. 

Ulemâ-i râsihînin büyüklerinden olan Seyyid 
Abdülhakîm-i Arvâsî hazretleri; “Yâsîn, ey benim 
muhabbet deryâmın dalgıcı olan habîbim, demek-
tir.” buyurmuştur. 

Bu deryânın ismini duyanlar, uzaktan görenler, 
yakınına gelenler, içine girip nasîbi kadar derine inen-
lerin hepsi, ömürlerinin her safhasında Resûlullah 
efendimizin aşkı ile yanıp tutuşmuşlar, yanık feryat-
lar, içli gözyaşları ve yakıcı mısralarla bu aşklarını 
dile getirmişlerdir. 
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Bunların içinde en büyük ve meşhûrlarından 
olan ve bu muhabbet deryâsından büyük pay sahibi 
olanlardan biri de Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî haz-
retleridir. Sevgili peygamberimize olan muhabbet 
ve aşkını dile getirdiği kasîdelerinden birinde şöyle 
demektedir:

Ey güzeller güzeli, beni sevdânla yaktın!
Görmüyor bir şey gözüm, her an hülyânla aklım!
Sen (Kâ’be kavseyn) şâhı, ben ise azgın köle,
Sana konuk olmağı, nasıl söyler bu şaşkın?
Acıyıp bir bakınca, ölü kalpler dirilttin,
Sonsuz merhametine sığınıp, kapın çaldım!
İyilik kaynağısın, dermânlar deryâsısın!
Bir damla lutf et bana, derde devâsız kaldım!
Herkes gelir Mekke’ye, Kâ’be, Safâ, Merve’ye,
Ben ise senin için, dağlar tepeler aştım!
Dün gece, bir rüyâda göklere değdi başım,
Kapındaki uşaklar, enseme basdı sandım!
Ey Câmî hazretleri, sevgilimin bülbülü!
Şiirlerin arasından, şu beyti seçtim aldım:
(Dili sarkmış, susuz kalmış uyuz bir köpek gibi, 
Bir damlacık umarak, ihsân deryâna vardım.)
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Başka bir şiirinde de şöyle terennüm etmektedir:

Ey günâhlılar sığınağı, sana sığınmağa geldim!
Çok kabâhatler işledim, sana yalvarmağa geldim!
Karanlık yerlere saptım, bataklıklara saplandım,
Doğru yolu aydınlatan,  ışık kaynağına geldim!
Çıkacak bir canım kaldı, ey bütün canların cânı!
Uygun olur mu söylemek, cânımı fedâya geldim!
Dertlilere tabipsin, ben ise gönül hastası,
Kalp yarama devâ için, kapını çalmağa geldim!
Cömertlerin kapısına, bir şey götürmek hatâdır.
Basmakla şeref verdiğin, toprağı öpmeğe geldim!
Günâhlarım çok, dağ gibi, yüzüm kara, katran gibi,
Bu yükten ve siyahlıktan tamâm kurtulmağa geldim!
Temizler elbet hepsini, ihsân deryândan bir damla,
Gerçi yüzüm gibi kara, amel defterimle geldim!
Kapına yüz sürebilsem, ey canımdan azîz cânan!
Su ile olmayan işler, hâsıl olur o topraktan!

Resûlullahı sevmek, bütün Müslümânlara farz-ı 
ayndır. Onun sevgisi bir gönüle yerleşirse, İslâmiyyeti 
yaşamak, îmânın ve İslâm’ın, tadına doyulmaz zev-
kine ermek ne kadar kolay olur. Bu sevgi, iki cihânın 
efendisine tâm uymaya sebeptir. Bu sevgiyle Allahü 
teâlâ’nın Habîbine ikrâm ettiği sonsuz nimetlere ve 
bereketlere kavuşmakla şereflenilir. Her Müslümân, 
Ehl-i sünnet âlimlerinin ve evliyânın kitâplarını okuya-
rak, bu sevgiye ve bu berekete kavuşmaya çalışmalıdır.



105

9. BÖLÜMDE NELER ÖĞRENDİK ?
• Resûlullah “sallallâhu aleyhi ve sellem” efendimizin, görü-

nen bütün uzuvlarının şekli, sıfatları, güzel huyları, bütün hayâtı, 
bütün incelikleri ile çok geniş ve açık olarak, âlimler tarafından, 
senetleri, vesîkaları ile yazılmıştır. Bu eserlere ne denir? 

• Bir kimse, peygamber “aleyhissalâtü vesselâm” siyâh idi 
dese, ne olur? 

• Peygamber efendimize “Bütün iyiliklerimi, sizin bir sehvi-
nize (yanılmanıza) değişirim” diyen ve eshab-ı kirâmın en yük-
seği olan zât kimdir? 

• Resûlullah efendimizin görmesi nasıldı? 
• Resûlullah efendimiz, sözleri iyi anlaşılsın diye bazen ne 

yapardı? 
• Resûlullah efendimizin boyu nasıl idi? 
• Resûlullah efendimizin saçları nasıl idi? 

N’ola tâcım gibi başımda götürsem dâim
Kadem-i pâkini ol Hazret-i Şâh-ı Rasûl’ün
Gül-i gülzâr-ı nübüvvet o kadem sâhibidir
Bahtiyâ durma yüzün sür kademine o gülün.*

SULTAN I.AHMED (BAHTÎ)

*Ne olaydı, tâcım gibi devamlı başımda taşısaydım,
O peygamberler şâhının mübarek ayak izini.
Çünkü o ayağın sahibi, peygamberlik bahçesinin gülüdür.
Ey Ahmed, durma, o Gül’ün ayağına yüzünü sür.
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Medine-i münevverenin eski ve yeni fotoğrafı.
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10. BÖLÜM 

MUHAMMED ALEYHİSSELÂMIN AHLÂKI
(Se’âdet-i Ebediyye) kitabı 383. sayfasında buy-

ruluyor ki:
[Allahü teâlâ, sevgili peygamberine verdiği iyilik-

leri, ihsânları sayarak, Onun mübârek kalbini okşarken, 
kendine güzel huylar verdiğini, “Sen güzel huylu olarak 
yaratıldın” meâlindeki âyet-i kerîme ile bildirmektedir. 

Hazreti İkrime buyuruyor ki; “Abdullah ibni 
Abbâs’tan işittim: Bu âyet-i kerîmedeki (Huluk-ı 
azîm), yâni güzel huylar, Kur’ân-ı kerîm’in bildirdi-
ği ahlâktır.” (Hadâik-ul-hakâyık) kitabında diyor ki, 
(Âyet-i kerîmede meâlen “Sen huluk-ı azîm üzeresin” 
buyuruldu.60 Huluk-ı azîm demek, Allahü teâlâ ile sır, 
gizli şeyleri bulunmak, insanlar ile de güzel huylu ol-
mak demektir. Çok kimselerin İslâm dînine girmesine, 
Resûlullahın güzel ahlâkı sebep oldu. 

Muhammed aleyhisselâmın bin mûcizesi görüldü, 
dost düşman herkes de bunu söyledi. Bu kadar mûcizelerin 
en kıymetlisi, edepli olması ve güzel huyları idi.)

(Kimyâ-i Se’âdet) kitabında diyor ki, (Ebû Sa’îd-i 
Hudrî “radıyallahü teâlâ anh” buyurdu ki, Resûlullah 
“sallallâhu aleyhi ve sellem”, hayvana ot verirdi. 
Deveyi bağlardı. Evini süpürürdü. Koyunun sütünü 
sağardı. Ayakkabısının söküğünü dikerdi. Çamaşırını 

60 Kalem suresi, 68 / 4.
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yamardı.61 Hizmetçisi ile birlikte yerdi. 
Hizmetçisi el değirmeni çekerken yorulunca, ona 

yardım ederdi. Pazardan öteberi alıp torba içinde eve 
getirirdi. Fakîrle, zenginle, büyükle, küçükle karşıla-
şınca, önce selâm verirdi. Bunlarla müsâfeha etmek 
için, mübârek elini önce uzatırdı. Köleyi, efendiyi, 
beyi, siyâhı ve beyâzı bir tutardı. Her kim olursa olsun, 
çağırılan yere giderdi. 

Önüne konulan şeyi, az olsa da, hafîf, aşağı görmezdi. 
Akşamdan sabaha ve sabahtan akşama yemek bırakmaz-
dı. Güzel huylu idi. İyilik etmesini sever idi. Herkesle iyi 
geçinirdi. Güler yüzlü, tatlı sözlü idi. Söylerken gülmez-
di. Üzüntülü görünürdü. Fakat çatık kaşlı değildi. 

Aşağı gönüllü idi. Fakat alçak tabîatlı değildi. 
Heybetli idi. Yâni saygı ve korku hâsıl ederdi. Fakat 
kaba değildi. Nâzik idi. Cömert idi. Fakat isrâf etmez, 
fâidesiz yere bir şey vermezdi. 

Herkese acır idi. Mübârek başı hep önüne eğik idi. 
Kimseden bir şey beklemezdi. 

Se’âdet, huzûr isteyen, Onun gibi olmalıdır.)]
(Mesâbîh) kitabında, Enes bin Mâlik “radıyalla-

hü anh” buyuruyor ki, (Resûlullaha “sallallâhu aleyhi 
ve sellem” on sene hizmetçilik ettim. Bana bir kere üf 
demedi. Şunu niçin böyle yaptın, bunu niçin yapmadın 
buyurmadı).62 

Yine (Mesâbîh)de, Enes bin Mâlik diyor ki, 
(Resûlullah “sallallâhu aleyhi ve sellem” insanların en 

61 Gazâlî, İhyâ, II, 877.
62 Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, III, 255; Kastalânî, Mevâhib-i 
Ledünniyye, s, 291.
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güzel huylusu idi. Beni bir gün, bir yere gönderdi. Vallahi 
gitmem dedim. Fakat, gidecektim. Emrini yapmak için 
dışarı çıktım. Çocuklar sokakta oynuyordu. Onların ya-
nından geçerken arkama baktım. Resûlullah “sallallâhu 
aleyhi ve sellem” arkamdan geliyordu. Mübârek yüzü 
gülüyordu. Yâ Enes! Dediğim yere gittin mi? buyurdu. 
Evet gidiyorum yâ Resûlallah “sallallâhu aleyhi ve sel-
lem” dedim).

Ebû Hüreyre “radıyallahü anh” diyor ki, Bir gazâda, 
kâfirlerin yok olması için duâ buyurmasını söyledik. 
(Ben, lânet etmek için, insanların azâp çekmesi için 
gönderilmedim. Ben, herkese iyilik etmek için, insan-
ların huzûra kavuşması için gönderildim) buyurdu.63 

Âyet-i kerîmede meâlen; (Seni, âlemlere rahmet, 
iyilik için gönderdik) buyuruldu.64

Ebû Sa’îd-i Hudrî “radıyallahü anh” buyurdu ki, 
(Resûlullahın “sallallâhu aleyhi ve sellem” hayâsı, 
bâkire İslâm kızlarının hayâlarından daha çoktu).65

Enes bin Mâlik “radıyallahü anh” diyor ki, 
(Resûlullah “sallallâhu aleyhi ve sellem” bir kimse ile 
müsâfeha edince, o kimse elini çekmedikçe, mübârek 
elini ondan ayırmazdı.66 O kimse, yüzünü çevirmedik-
çe, mübârek yüzünü ondan çevirmezdi. Bir kimsenin 
yanında otururken iki diz üzerinde oturur, ona saygılı 
olmak için mübârek bacağını dikip oturmazdı).
63 Gazâlî, İhyâ, II, 878.
64 Enbiya sûresi, 21/107
65 Müslim, “Fezâil”, 99; Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, III, 71; İbni Ebî 
Şeybe, el-Musannef, V, 213, İbni Sa’d,  et-Tabakât, I, 368; Beyhekî, es-Sünen, 
II, 477; Begavî, el-Envâr, I, 264.
66 Gazâlî, İhyâ, II, 879.
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Câbir bin Sümre “radıyallahü anh” diyor ki, 
(Resûlullah “sallallâhu aleyhi ve sellem” az konu-
şurdu. Lüzûmlu olduğu zaman veyâ bir şey sorulun-
ca söylerdi). Bundan anlaşılıyor ki, her Müslümân’ın 
(Mâlâyâni), fâidesiz şey söylememesi, susması 
lâzımdır. Mübârek sözlerinde tertîl ve tersîl vardı. Yâni, 
gâyet açık ve metotlu konuşur ve kolay anlaşılırdı.

Enes bin Mâlik “radıyallahü anh” buyuruyor ki, 
(Resûl “aleyhisselâm” hastayı ziyârete gider, cenâze 
arkasında yürür, çağrılan yere giderdi. Eşeğe de bi-
nerdi. Resûl aleyhisselâmı Hayber gazâsında gördüm. 
Yuları bir ip olan eşek üzerinde idi. 

Resûl “aleyhisselâm” sabah namâzından çıkınca, 
Medîne çocukları ve işçileri su dolu kaplarını önüne 
getirirler. Mübârek parmağını içine sokmasını dilerler-
di. Kış ve soğuk su olsa da, her birine mübârek parma-
ğını sokar, gönüllerini yapardı).67 

Yine Enes “radıyallahü anh” diyor ki, (Bir küçük 
çocuk, Resûl aleyhisselâmın elini tutup bir iş için gö-
türseydi, birlikte gider, müşkülünü hâllederdi).

Câbir “radıyallahü anh” diyor ki, (Resûl aleyhis-
selâmdan bir şey istenip de yok dediği işitilmedi).

Enes bin Mâlik “radıyallahü anh” buyuruyor 
ki, (Resûl “aleyhisselâm” ile birlikte gidiyordum. 
Üzerinde bürd-i Necrânî vardı. Yâni Yemen kumaşın-
dan bir palto vardı. Arkadan bir köylü gelip, yakasın-
dan öyle çekti ki, paltonun yakası mübârek boynunu 
çizdi, izi kaldı. Resûl “aleyhisselâm” geriye döndü. 

67 İbni Mâce, “Zühd”, 16; Hâkim, el-Müstedrek, II, 506; İbni Sa’d,  et-
Tabakât, I, 371; Beyhekî, Şu’ab-ül-îmân, VI, 289.
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Köylü, zekât malından bir şey istedi. 
Resûl “aleyhisselâm”, onun bu hâline güldü. Ona 

bir şey verilmesi için emir buyurdu). (Tetimmet-ül 
mazher) kitabında diyor ki, (Buradan anlaşılacağı-
na göre, insanların başında bulunan kimsenin, Resûl 
aleyhisselâma uyarak, bunların ezâ ve sıkıntılarına kat-
lanması lâzımdır. Zâten sıkıntıya katlanmak, herkes için 
iyi bir huydur. Üstlerin katlanması ise daha güzel olur).

(Zâd-ül Mukvîn) kitabında diyor ki, (Resûl 
aleyhisselâmın komşusu bir ihtiyâr kadın vardı. Kızını 
Resûl aleyhisselâma gönderdi. Namâz kılmak için ör-
tünecek bir elbisem yok. Bana, namâzda örtünecek 
bir elbise gönder diye yalvardı. Resûl aleyhisselâmın 
o ânda başka elbisesi yoktu. Mübârek arkasındaki 
entârîyi çıkarıp, o kadına gönderdi. Namâz vakti gelin-
ce, elbisesiz mescide gidemedi. Eshâb-ı kirâm “radı-
yallahü teâlâ aleyhim ecma’în”, bu hâli işitince, Resûl 
“aleyhisselâm” o kadar cömertlik yapıyor ki, gömlek-
siz kalıp, mescide cemâate gelemiyor. Biz de her şeyi-
mizi fakîrlere dağıtalım dediler. 

Allahü teâlâ, hemen İsrâ sûresinin yirmi dokuzun-
cu âyetini gönderdi. Önce habîbine; “Hasîslik etme, bir 
şey vermemezlik yapma” buyurup, sonra da, “Sıkıntıya 
düşecek ve namâzı kaçırarak, üzülecek kadar da da-
ğıtma! Sadakada ortalama davran” buyurdu. 

O gün, namâzdan sonra, Hazreti Alî “kerremalla-
hü vecheh”, Resûlullahın yanına gelip, (Yâ Resûlallah 
“sallallâhu aleyhi ve sellem” bugün, çoluk çocuğuma na-
faka yapmak için sekiz dirhem gümüş ödünç almıştım. 
Bunun yarısını size vereyim. Kendinize entârî alınız) dedi. 
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Resûl “aleyhisselâm” çarşıya çıkıp, iki dirhem ile bir 
entârî satın aldı. Geri kalan iki dirhem ile yiyecek alma-
ya giderken gördü ki, bir âmâ oturmuş, Allah rızâsı için 
ve Cennet elbiselerine kavuşmak için, bana kim bir göm-
lek verir diyordu. Almış olduğu entârîyi bu âmâya verdi. 
Âmâ, entârîyi eline alınca, misk gibi güzel koku duydu. 
Bunun, Resûl aleyhisselâmın mübârek elinden geldiği-
ni anladı. Çünkü Resûl aleyhisselâmın bir kere giydiği 
her şey, eskiyip dağılsa bile, parçaları da misk gibi güzel 
kokardı. Âmâ duâ ederek, (Yâ Rabbî! Bu gömlek hür-
metine, benim gözlerimi aç) dedi. İki gözü hemen açıldı. 
Resûl “aleyhisselâm”ın ayaklarına kapandı. 

Resûl “aleyhisselâm” oradan ayrıldı. Bir dirhem 
ile bir entârî satın aldı. Bir dirhem ile de yiyecek satın 
almaya giderken, bir hizmetçi kızın ağladığını gördü. 

(Kızım, niçin böyle ağlıyorsun?) buyurdu. Bir 
Yahûdî’nin hizmetçisiyim. Bana bir dirhem verdi. 
Yarım dirhem ile bir şişe ve yarım dirhem ile de yağ 
satın al dedi. Bunları alıp gidiyordum. Elimden düştü. 
Hem şişe, hem de yağ gitti. Şimdi ne yapacağımı şa-
şırdım dedi. Resûl “aleyhisselâm”, son dirhemini kıza 
verdi. (Bununla şişe ve yağ al. Evine götür) buyurdu. 

Kızcağız, eve geç kaldığım için, Yahûdî’nin beni 
döveceğinden korkuyorum dedi. Resûl “aleyhisselâm”, 
(Korkma! Seninle birlikte gelir, sana bir şey yapma-
masını söylerim) buyurdu. Eve gelip, kapıyı çaldılar. 
Yahûdî kapıyı açıp, Resûlullahı “sallallâhu aleyhi ve 
sellem” görünce şaşırıp kaldı. Yahûdî’ye, olanı biteni 
anlatıp, kıza bir şey yapmaması için şefâat buyurdu. 
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Yahûdî, Resûlullah’ın ayaklarına kapanıp, (Binlerce 
insanın baş tâcı olan, binlerce aslanın, emrini yapmak 
için beklediği ey koca peygamber! Bir hizmetçi kız 
için, benim gibi bir miskînin kapısını şereflendirdin. 
Yâ Resûlallah! Bu kızı senin şerefine âzât ettim. 
Bana îmânı, İslâm’ı öğret. Huzûrunda Müslümân 
olayım) dedi. 

Resûl “aleyhisselâm”, ona Müslümânlığı öğretti. 
Müslümân oldu. Evine girdi. Çoluğuna çocuğuna an-
lattı. Hepsi Müslümân oldu. Bunlar, hep Resûlullah’ın 
“sallallâhu aleyhi ve sellem” güzel huylarının bereketi 
ile oldu.

O hâlde, ey Müslümân! Sen de Resûlullah’ın 
“sallallâhu aleyhi ve sellem” güzel huyları gibi 
ahlâklanmalısın! Hattâ, Allahü teâlânın ahlâkı ile 
ahlâklanmak, her Müslümân’a lâzımdır. Çünkü Resûl 
“aleyhisselâm” (Allahü teâlânın ahlâkı ile huylanı-
nız!) buyurdu. 

Meselâ, Allahü teâlânın sıfatlarından biri (Settâr)
dır. Yâni günâhları örtücüdür. Müslümânın da din 
kardeşinin aybını, kusûrunu örtmesi lâzımdır. Allahü 
teâlâ, kullarının günâhlarını affedicidir. Müslümânlar 
da, birbirlerinin kusûrlarını, kabahatlerini affetmelidir. 
Allahü teâlâ kerîmdir, rahîmdir. Yâni lütfu, ihsânı bol-
dur ve merhameti çoktur. Müslümânın cömert ve mer-
hametli olması lâzımdır. Bütün güzel ahlâk da böyledir.

Resûl aleyhisselâmın güzel huyları pek çoktur. 
Her Müslümânın bunları öğrenmesi ve bunlar gibi 
ahlâklanması lâzımdır. Böylece, dünyâda ve âhirette 
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felâketlerden, sıkıntılardan kurtulmak ve O iki cihân 
efendisinin “aleyhisselâm” şefâatine kavuşmak nasip 
olur.

Resûlullah “aleyhisselâm” şu duâyı çok okurdu: 
(Allahümme innî es’elüke-ssıhhate vel-âfiyete 

vel-emânete ve hüsnel-hulkı verrıdâe bilkaderi bi-
rahmetike yâ Erhamerrâhimîn). Bunun mânâsı, (Ya 
Rabbî! Senden, sıhhat ve âfiyet ve emânete hıyânet 
etmemek ve güzel ahlâk ve kaderden râzı olmak is-
tiyorum. Ey merhamet sâhiplerinin en merhamet-
lisi! Merhametin hakkı için, bunları bana ver!) de-
mektir. 

Biz de, ulu peygamberimiz gibi duâ etmeliyiz!

10. BÖLÜMDE NELER ÖĞRENDİK ?
• “Huluk-ı azîm”  ne demektir? 
• Muhammed aleyhisselamın selamlaşması nasıldı?
• (Resûlullaha “sallallâhu aleyhi ve sellem” on sene hiz-

metçilik ettim. Bana bir kere üf demedi. Şunu niçin böyle yaptın, 
bunu niçin yapmadın buyurmadı). diyen sahabe kimdir? 

• Ebû Hüreyre, bir gazâda, kâfirlerin yok olması için duâ bu-
yurmasını söyleyince, resulullah aleyhisselam ne buyurmuştur? 

• Muhammed aleyhisselamın oturması nasıldı?
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11. BÖLÜM 

MUHAMMED ALEYHİSSELÂMIN MÛCİZELERİ:
(Herkese Lâzım Olan Îmân) kitabının 331.ci say-

fasında buyruluyor ki:
Muhammed aleyhisselâmın hak peygamber oldu-

ğunu bildiren şâhitler pek çoktur. 
Allahü teâlâ, (Sen olmasaydın, hiçbir şeyi yarat-

mazdım) buyurdu. Bütün varlıklar, Allahü teâlâ’nın 
varlığını, birliğini gösterdikleri gibi, Muhammed 
aleyhisselâmın hak peygamber olduğunu ve üstünlü-
ğünü de göstermektedirler. Ümmetinin evliyâsında 
hâsıl olan kerâmetler, hep Onun mûcizeleridir. Çünkü 
kerâmetler, Ona tâbi olanlarda, Onun izinde gidenlerde 
hâsıl olmaktadır. 

Hattâ bütün peygamberler “aleyhimüssalevâtü 
vetteslîmât”, Onun ümmetinden olmak istedikle-
ri için, daha doğrusu, hepsi Onun nûrundan yara-
tıldıkları için, Onların mûcizeleri de Muhammed 
aleyhisselâmın mûcizelerinden sayılır. Bu sözümüzü 
İmâm-ı Busayrî’nin Kasîde-i Bürde’si çok güzel dile 
getirmektedir.

Muhammed aleyhisselâmın mûcizeleri, zaman 
bakımından üçe ayrılmıştır:

Birincisi: Mübârek rûhu yaratıldığından başlaya-
rak, peygamberliğinin bildirildiği (bi’set) zamanına ka-
dar olanlardır.
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İkincisi: Bi’setden vefâtına kadar olan zaman için-
dekilerdir.

Üçüncüsü: Vefâtından kıyâmete kadar olmuş ve 
olacak şeylerdir.

Bunlardan birincilere, (İrhâs) yâni, başlangıçlar 
denir. Her biri de ayrıca, görerek veyâ görmeyip akıl 
ile anlaşılan mûcizeler olmak üzere ikiye ayrılırlar. 
Bütün bu mûcizeler o kadar çoktur ki, saymak müm-
kün olmamıştır. 

İkinci kısımdaki mûcizelerin üç bin kadar olduğu 
bildirilmiştir. Bunların meşhûr olanlarından bir kısmını 
aşağıda bildireceğiz:

1 - Muhammed aleyhisselâmın mûcizelerinin en 
büyüğü Kur’ân-ı kerîm’dir. Bugüne kadar gelen bü-
tün şâirler, edebiyâtçılar, Kur’ân-ı kerîm’in nazmında 
ve mânâsında âciz ve hayrân kalmışlardır. Bir âyetin 
benzerini söyleyememişlerdir. 

İ’câzı ve belâgatı insan sözüne benzemiyor. Yâni, 
bir kelimesi çıkarılsa veyâ bir kelime eklense, lafzın-
daki ve mânâsındaki güzellik bozuluyor. Bir kelimesi-
nin yerine koymak için, başka kelime arayanlar bula-
mamışlardır. Nazmı Arap şâirlerinin şiirlerine benze-
miyor. 

Geçmişte olmuş ve gelecekte olacak nice gizli şey-
leri haber vermektedir. İşitenler ve okuyanlar, tadına 
doyamıyorlar. Yorulsalar da, usanmıyorlar. Okuması 
veyâ dinlemesi, sıkıntıları giderdiği sayısız tecrübeler-
le anlaşılmıştır. İşitenlerden kalplerine dehşet ve korku 
çökenler, bu sebepten ölenler bile görülmüştür. Nice 
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azılı İslâm düşmanları, Kur’ân-ı kerîmi dinlemekle, 
kalpleri yumuşamış, îmâna gelmişlerdir.

İslâm düşmanlarından ve mu’attala, melâhide ve 
karâmita denilen Müslümân ismini taşıyan zındık-
lardan Kur’ân-ı kerîmi değiştirmeye, bozmaya ve 
benzerini söylemeye çalışanlar olmuş ise de hiçbiri, 
arzûlarına kavuşamamıştır. Tevrât ve İncîl ise, insanlar 
tarafından her zaman değiştirilmiş ve yine değiştiril-
mektedir.

Bütün ilimler ve tecrübe ile bulunamayacak gü-
zel şeyler ve iyi ahlâk ve insanlara üstünlük sağlayan 
meziyetler ve dünyâ ve âhiret saadetine kavuşturacak 
iyilikler ve varlıkların başlangıcı ve sonu hakkında bil-
giler ve insanlara fâideli ve zararlı olan şeylerin hepsi 
Kur’ân-ı kerîm’de açıkça veyâ kapalı olarak bildi-
rilmiştir. Kapalı olanlarını, erbâbı anlayabilmektedir. 
Semâvî kitâpların hepsinde, Tevrât’ta, Zebûr’da ve 
İncîl’de bulunan ilimlerin ve esrârın hepsi Kur’ân-ı 
kerîm’de bildirilmiştir. 

Kur’ân-ı kerîm’de mevcut ilimlerin hepsini an-
cak Allahü teâlâ bilir. Çoğunu sevgili peygamberine 
“sallallâhu aleyhi ve sellem” bildirmiştir. 

Alî ve Hüseyin “radıyallahü teâlâ anhümâ” bu 
ilimlerden çoğunu bildiklerini haber vermişlerdir. 
Kur’ân-ı kerîmi okumak çok büyük bir nimettir. 
Allahü teâlâ, bu nimeti Habîbinin ümmetine ihsân 
etmiştir. Melekler bu nimetten mahrûmdurlar. Bunun 
için, Kur’ân-ı kerîm okunan yere toplanıp dinlerler. 

Bütün tefsîrler, Kur’ân-ı kerîm’deki ilimlerden çok 
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azını bildirmektedirler. Kıyâmet günü, Muhammed 
aleyhisselâm minbere çıkıp Kur’ân-ı kerîm okuyun-
ca, dinleyenler bütün ilimlerini anlayacaklardır.

2 - Muhammed aleyhisselâmın meşhûr mûcizelerinin 
en büyüklerinden birisi de, ayı ikiye ayırmasıdır. Bu mûcize, 
başka hiçbir peygambere nasip olmamıştır. Muhammed 
aleyhisselâm elli iki yaşında iken, Mekke’de Kureyş 
kâfirlerinin elebaşları yanına gelip, (peygamber isen ayı 
ikiye ayır) dediler. Muhammed aleyhisselâm, herkesin 
ve hele tanıdıklarının, akrabâsının îmân etmelerini çok 
istiyordu. Ellerini kaldırıp duâ etti. Allahü teâlâ, kabûl 
edip, ayı ikiye böldü. Yarısı bir dağın, diğer yarısı başka 
dağın üzerinde göründü. Kâfirler, Muhammed bize si-
hir yaptı dediler. Îmân etmediler. 

Şiir:
Köpek, aya bakınca havlar,
Ayın bunda ne kusûru var,
Köpekler, her zamân havlar.
 
Beyit:
Ağız tadının kaçması, hastalığı bildirir,
En lezzetli şerbetler hastaya acı gelir.

3 - Muhammed aleyhisselâm, bazı gazâlarında, su-
suz kalındığı zaman, mübârek elini bir kaptaki suya sok-
muş, parmakları arasından su akarak, suyun bulunduğu 
kap devâmlı taşmıştır. Bazen seksen, bazen üç yüz, bazen 
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bin beş yüz, Tebük Gazâsı’nda ise, yetmiş bin kimsenin 
hepsi ve hayvanları, bu sudan içmişler ve kullanmışlardır. 
Mübârek elini sudan çıkarınca akması durmuştur.

4 - Bir gün amcası Abbâs’ın evine gidip, onu ve 
evlâdını yanına oturtup, üzerlerini ihrâmı ile örterek, 
(Yâ Rabbî! Bu benim amcam ve babamın karde-
şidir. Bunlar da benim ehl-i beytimdir. Şu örtümle 
onları örttüğüm gibi, Sen de Cehennem ateşinden 
kendilerini ört, koru!) buyurdu. Duvarlardan üç kere 
âmîn sesi işitildi.68

5 - Bir gün, kendisinden mûcize isteyenlere karşı, 
uzaktaki bir ağacı çağırdı. Ağaç, köklerini sürüyerek 
gelip selâm verip, (Eşhedü en lâilâhe illallah ve eş-
hedü enne Muhammeden abdühû ve resûluh) dedi. 
Sonra, gidip yerine dikildi.

6 - Hayber gazâsında, önüne zehirlenmiş koyun 
kebâbı koyduklarında, (Yâ Resûlallah! Beni yeme, 
ben zehirliyim) sesi işitildi.

7 - Bir gün, elinde put bulunan kimseye, (Put bana 
söylerse, îmân eder misin?) dedi. Adam, ben buna elli 
senedir ibâdet ediyorum. Bana hiçbir şey söylemedi. 
Sana nasıl söyler? dedi. Muhammed aleyhisselâm, 
(Ey put ben kimim?) deyince, (Sen Allah’ın peygam-
berisin) sesi işitildi. Putun sahibi, hemen îmâna geldi.

8 - Medîne’de, Mescid-i Nebevî’de dikili bir hurma 
kütüğü vardı. Resûlullah “sallallâhu aleyhi ve sellem” 
hutbe okurken, bu direğe dayanırdı. Buna “Hannâne” 
denirdi. Minber yapılınca, Hannâne’nin yanına gitme-

68 Heysemî, Mecmâ’uz-Zevâid, IX, 226; İbni Asâkir, Târih-i Dımeşk, XXVI, 311.
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di. Ondan gelen ağlama seslerini, bütün cemâat işitti-
ler. Minberden inip, Hannâne’ye sarıldı. Sesi kesildi. 
(Eğer sarılmasaydım, benim ayrılığımdan kıyâmete 
kadar ağlardı) buyurdu. Böyle mûcizeler çok görül-
müş ve haber verilmiştir.

9 - Eline aldığı çakıl taşlarının ve tuttuğu yemek 
parçalarının arı sesi gibi, Allahü teâlâ’yı tesbih ettik-
leri çok görülmüştür.

10 - Bir kâfir gelip, Senin peygamber olduğunu ben 
nereden bileyim? dedi. Resûlullah “sallallâhu aleyhi 
ve sellem”, (Şu hurma ağacındaki salkımı çağırsam, 
o da gelse îmân eder misin?) buyurdu. Kâfir, evet 
îmân ederim dedi. Resûlullah hurma salkımını çağır-
dı, sıçrayarak geldi. Resûlullah, (Yerine git!) buyurdu. 
Ağaçtaki yerine çıkıp asıldı. Bunu gören kâfir îmân etti.

11 - Mekke’de birkaç kurt bir sürüden koyun ka-
pıp götürdüler. Çoban hücûm edip, kurtardığında, 
kurtlardan birisi; “Allahü teâlâ’nın gönderdiği rızkı-
mızı elimizden alırken, Allahü teâlâ’dan korkmadın 
mı?” dedi. Çoban, (Çok şaşırdım, kurt konuşur mu?) 
deyince, kurt; (Bundan daha şaşılacak şeyi haber ve-
reyim mi? Medîne’de Allahü teâlâ’nın Peygamberi 
olan Muhammed “sallallahü teâlâ aleyhi ve sel-
lem” mûcizeler gösteriyor) dedi. Çoban gelip bunu 
Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” anlattı ve 
Müslümân oldu.

12 - Muhammed “aleyhisselâm” bir çayırda gider-
ken, üç kere, “Yâ Resûlallah” sesini işitti. O tarafa ba-
kıp, bağlı bir geyik gördü. Yanında bir adam uyuyordu. 
Geyiğe ne istediğini sordu. O da, (Bu avcı beni avladı. 
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Karşıki tepede iki yavrum var. Beni salıver! Gidip, onla-
rı emzirip geleyim) dedi. Resûl aleyhisselâm, (Sözünü 
tutar mısın, gelir misin?) dedi. (Allahü teâlâ için söz 
veriyorum, gelmezsem Allahü teâlâ’nın azâbı benim 
üzerime olsun) dedi.

Resûlullah, geyiği bıraktı. Biraz sonra geldi. 
Resûlullah onu bağladı. Adam uyanıp, (Yâ Resûlallah, 
bir emrin mi var) dedi. (Bu geyiği âzât et!) buyurdu. 
Adam geyiğin ipini çözüp bıraktı. Geyik sevincinden 
iki ayağını yere vurup, 

(Eşhedü en lâilâhe illallah ve enneke Resûlullah) 
dedi ve gitti.

13 - Câbir bin Abdullah “radıyallahü anh” bir ko-
yun pişirdi. Resûlullah “sallallâhu aleyhi ve sellem” 
Eshâbı ile yediler. 

(Kemiklerini kırmayınız!) buyurdu. Kemikleri 
toplayıp, mübârek ellerini üstüne koyup duâ etti. 
Allahü teâlâ koyunu diriltti.

14 - Bir gün, bir köylüyü îmâna dâvet etti. Müslümân 
bir komşumun vefât etmiş kızını diriltirsen, îmân ederim 
dedi. Mezârına gittiler. İsmini söyleyerek kızı çağırdı. 
Kabir içinden ses işitildi ve dışarı çıktı. (Dünyâya gel-
mek ister misin?) buyurdu. (Yâ Resûlallah! Dünyâya 
gelmek istemem. Burada babamın evindekinden daha 
rahatım. Müslümân’ın âhireti, dünyâsından daha iyi) 
dedi. Köylü bunu görünce, hemen îmâna geldi.

15 - Resûlullaha, büyüdüğü hâlde hiç konuşma-
yan bir çocuk getirdiler. (Ben kimim?) diye sordu. 
Sen Resûlullah’sın diye cevab verdi. Ölünceye kadar 
konuştu.
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16 - Bir kimsenin iki gözü görmez olmuştu. Re-
sûlullaha “aleyhisselâm” getirdiler. Mübârek tükü-
rüğünden gözlerine sürmekle görmeye başladı. Hattâ 
seksen yaşında olduğu hâlde, iğneye iplik geçirirdi.

17 - Muhammed bin Hâtib diyor ki, küçük idim. 
Üstüme kaynar su döküldü. Vücûdum yandı. Babam 
Resûlullaha “sallallâhu aleyhi ve sellem” götürdü. 
Mübârek elleri ile, tükürüğünü yanan yerlere sürdü ve 
duâ buyurdu. Hemen yanıklar iyi oldu.

18 - Bir kadın, bir kel oğlunu getirdi. Resûlullah, 
mübârek elleri ile başını sıvadı. Şifâ buldu. Saçları 
uzamaya başladı.

19 - Tirmüzî ve Nesâî’nin (Sünen) kitâplarında 
diyor ki; İki gözü âmâ bir kimse gelip, “Yâ Resûlallah 
“sallallâhu aleyhi ve sellem”! Allahü teâlâ’ya duâ 
et, gözlerim açılsın” dedi. (Kusûrsuz bir abdest al! 
Sonra Yâ Rabbî! Sana yalvarıyorum. Sevgili pey-
gamberin Muhammed aleyhisselâmı araya koya-
rak, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim peygambe-
rim Muhammed aleyhisselâm! Seni vesîle ederek, 
Rabbime yalvarıyorum. Senin hâtırın için kabûl 
etmesini istiyorum. Yâ Rabbî! Bu yüce peygambe-
ri bana şefâatçi eyle! Onun hürmetine duâmı kabûl 
et!) duâsını okumasını söyledi. Adam, abdest alıp duâ 
etti. Hemen gözleri açıldı. Bu duâyı Müslümânlar, her 
zaman okumuşlar ve maksatlarına kavuşmuşlardır. 
[(Se’âdet-i Ebediyye) kitabı 450. sayfaya bakınız!]

20 - Ebû Tâlib ile bir çölde gidiyordu. Ebû Tâlib, 
çok susadığını söyledi. Resûlullah “sallallâhu aleyhi 
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ve sellem”, hayvandan yere inip, (Susadın mı?) bu-
yurdu ve mübârek ayaklarının ökçesini yere vurdu. Su 
fışkırdı. (Amcam, bu sudan iç!) buyurdu.

21 - Hudeybiye gazâsında suyu az kuyunun yanına 
kondular. Askerler susuzluktan şikâyet ettiler. Bir kova 
su istedi, içinden abdest alıp ve tükürüp, bunu kuyuya 
döktürdü. Bir ok alıp, kuyuya attı. Kuyunun ağzına ka-
dar su ile dolduğunu gördüler.

22 - Bir gazâda, asker susuzluktan şikâyet etti. 
Resûl aleyhisselâm, iki askeri su aramaya gönderdi. İki 
kırba dolusu su ile deve üstünde bir kadını gördüler, 
getirdiler. Resûl aleyhisselâm, kadından bir miktar su 
istedi. Bir kap içine döktürdü. Bütün asker gelip, sıra 
ile kaplarını, tulumlarını doldurdular. Kadına bir mik-
tar hurma verip su tulumlarını da doldurdular. (Senin 
suyundan eksiltmedik. Bize suyu Allahü teâlâ ver-
di) buyurdu.

23 - Medîne’de, minberde hutbe okurken, bir kim-
se, yâ Resûlallah “sallallâhu aleyhi ve sellem” susuz-
luktan çocuklarımız, hayvanlarımız, tarlalarımız helâk 
oluyor. İmdâdımıza yetiş dedi. Ellerini kaldırıp, duâ 
eyledi. Gökte hiç bulut yokken, mübârek ellerini yüzü-
ne sürmeden, bulutlar toplandı. Hemen yağmur başla-
dı. Birkaç gün devâm etti. 

Yine minberde okurken, o kimse, yâ Resûlallah! 
Yağmurdan helâk olacağız deyince, Resûl aleyhisselâm, 
tebessüm etti ve (Yâ Rabbî! Rahmetini başka kulla-
rına da ihsân eyle!) buyurdu. Bulutlar açılıp, güneş 
göründü.
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24 - Câbir bin Abdullah “radıyallahü anh” diyor 
ki, çok borcum vardı. Resûlullaha “sallallâhu aleyhi ve 
sellem” haber verdim. Bahçeme gelip, hurma yığınının 
etrâfında üç kere dolaştı. (Alacaklılarını çağır, gelsin-
ler!) buyurdu. Her birine hakları verildi. Yığından bir 
şey eksilmedi.

25 - Bir kadın, hediye olarak bal gönderdi. Balı 
kabûl edip, boş kabı geri gönderdi. Kap bal ile dolu 
olarak geri geldi. Kadın gelerek, yâ Resûlallah 
“sallallâhu aleyhi ve sellem” hediyemi niçin kabûl et-
mediniz? Acaba günâhım nedir? dedi. (Senin hediyeni 
kabûl ettik. Gördüğün bal, Allahü teâlânın hediye-
ne verdiği berekettir) dedi. Kadın ve çocukları aylar-
ca yediler. Hiç eksilmedi. Bir gün yanılarak balı baş-
ka bir kaba koydular. Oradan yiyerek bitirdiler. Bunu, 
Resûlullaha “sallallâhu aleyhi ve sellem” haber verdi-
ler. (Gönderdiğim kapta kalsaydı, dünyâ durdukça 
yerlerdi, hiç eksilmezdi) buyurdu.

26 - Ebû Hüreyre diyor ki, Resûlullaha birkaç hur-
ma getirdim. Bunlara bereket verilmesi için duâ et-
mesini söyledim. Bereketli olmaları için duâ buyurdu 
ve (Bunları al, kabına koy. Ondan almak istediğin 
zamân elinle içinden al, boşaltıp da, yerden alma!) 
buyurdu. Hurmaların bulunduğu çantamı gece gün-
düz yanımdan ayırmayıp, Osmân “radıyallahü anh” 
zamânına kadar hep yedim. Yanımdakilere de yedir-
dim ve avuç doluları sadaka verdim. Osmân “radıyal-
lahü anh”ın şehit olduğu gün çantam zâyi’ oldu.

27 - Resûlullah “sallallâhu aleyhi ve sellem”, Sü-
leymân “aleyhisselâm” gibi bütün hayvanların dilinden 
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anlardı. Gelerek sahibinden veyâ başkalarından şikâyet 
eden hayvanlar çok görüldü. Resûlullah bunu Eshâb-ı 
kirâma haber verirdi. Huneyn gazâsında, binmiş olduğu 
(Düldül) ismindeki ak katıra (Yere çök) dedi. Düldül, 
hemen çökünce, yerden bir avuç kum alıp, kâfirlerin 
üzerine saçtı.

28 - Resûlullahın “sallallâhu aleyhi ve sellem” 
gaybdan haber verdiği çok görüldü. Bu mûcizesi üç 
kısımdır:

Birinci kısmı, kendi zamanından evvel olan ve 
kendisine sorulan şeylerdir ki, bunlara verdiği cevab-
lar, çok kâfirlerin, katı kalpli düşmânlarının îmâna gel-
melerine sebep olmuştur.

İkinci kısmı, kendi zamanında olmuş ve olacak 
şeyleri haber vermesidir.

Üçüncü kısmı, kendisinden sonra kıyâmete ka-
dar dünyâda ve âhirette olacak şeyleri bildirmesidir. 
Burada ikinci ve üçüncü kısımlardan birkaçı aşağıda 
bildirilecektir.

[İslâm’a dâvetin başlangıcında, müşriklerin eziyet-
lerinden, sıkıntılarından dolayı, Eshâb-ı kirâmın bir 
kısmı Habeşistân’a hicret etmişlerdi. 

Resûlullah “sallallâhu aleyhi ve sellem” Mekke-i 
Mükerreme’de kalan Eshâb-ı kirâmla berâber, üç sene 
her türlü görüşme, alış-veriş yapma, Müslümânlardan 
başka bir kimse ile konuşmama gibi, bütün içtimâî 
muâmelelerden men olundular. 

Kureyş müşrikleri, bu karâr ve ittifâklarını bildiren 
bir ahidnâme yazarak, Kâbe-i muazzamaya asmışlardı. 
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Her şeye kâdir olan Allahü teâlâ (Arza) denilen bir çe-
şit kurdu [ağaç kurdu] o vesîkaya musallat etti. Yazılı 
bulunan (Bismikellahümme = Allahü teâlâ’nın ismi 
ile) ibâresinden başka, ne yazılı ise, hepsini o kurtçuk 
yedi, bitirdi. 

Allahü teâlâ bu hâli Cibrîl-i emîn vâsıtası ile 
peygamberimize “sallallâhu aleyhi ve sellem” bildir-
di. Peygamberimiz de “sallallâhu aleyhi ve sellem” bu 
hâli amcası Ebû Tâlib’e anlattı. 

Ertesi gün, Ebû Tâlib müşriklerin ileri gelenlerine 
gelerek, Muhammed’in Rabbi ona şöyle haber ver-
miş. Eğer söylediği doğru ise, bu hâli kaldırıp, eskiden 
olduğu gibi dolaşmalarına, başkaları ile görüşmelerine 
mâni’ olmayınız. Eğer söylediği doğru değilse, ben de 
Onu artık himâye etmeyeceğim, dedi. 

Kureyşin ileri gelenleri, bu teklîfi kabûl etti-
ler. Herkes toplanarak Kâbeye geldiler. Ahidnâmeyi 
Kâbeden indirerek açtılar ve Resûlullah’ın “sallallâhu 
aleyhi ve sellem” buyurduğu gibi, (Bismikellahümme) 
ibâresinden başka, bütün yazıların yenilmiş olduğunu 
gördüler.]

Acem pâdişâhı Hüsrev’den Medîne’ye elçiler gel-
di. Bir gün, bunları çağırıp, (Bu gece, Kisrânızı ken-
di oğlu öldürdü) buyurdu. Bir müddet sonra, oğlunun 
babasını öldürdüğü haberi geldi. [Îrân şâhlarına Kisrâ 
denir.]

29 - Bir gün, zevcesi Hafsa’ya “radıyallahü teâlâ 
anhâ”, (Ebû Bekr ile baban, ümmetimin idâresini 
ellerine alacaklardır) buyurdu. Bu sözle Ebû Bekrin 
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ve Hafsa’nın babası olan Ömer’in “radıyallahü an-
hüm” halîfe olacaklarını müjdeledi.

30 - Ebû Hüreyre’yi “radıyallahü anh” Medîne’de, 
zekât olarak gelmiş olan hurmaların muhâfazasına me-
mur etmişti. Bir kimseyi hurma çalarken yakaladı. Seni 
Resûlullah’a götüreceğim dedi. 

Hırsız; fakîrim, çoluğum çocuğum çoktur diye-
rek yalvarınca, bıraktı. Ertesi gün, Resûlullah Ebû 
Hüreyre’yi çağırıp, (Dün gece bıraktığın adam ne 
yapmıştı?) dedi. Ebû Hüreyre anlatınca, (Seni al-
datmış. Yine gelecektir) buyurdu. Ertesi gece yine 
geldi ve yakalandı. Tekrâr yalvarıp, Allah aşkına bı-
rak dedi ve kurtuldu. Üçüncü gece, tekrâr gelip yaka-
lanınca, yalvarmaları fâide vermedi. Beni bırakırsan, 
birkaç şey öğretirim, sana çok fâidesi olur, dedi. Ebû 
Hüreyre kabûl etti. 

Gece yatarken, (Âyetel kürsî)yi okursan Allahü 
teâlâ seni korur, yanına şeytân yaklaşmaz dedi ve gitti. 
Ertesi gün, Resûlullah, Ebû Hüreyre’ye tekrâr sorup 
cevab alınca, (Şimdi doğru söylemiş. Hâlbuki kendi-
si çok yalancıdır. Üç gecedir kiminle konuştuğunu 
biliyor musun?) dedi. Hayır bilmiyorum deyince, (O 
kimse şeytân idi) buyurdu.

31 - Rum İmparatorunun orduları ile harp için 
(Mûte) denilen yere asker gönderdiğinde, sahâbeden üç 
emîrin arka arkaya şehit olduklarını, kendisi, Medîne’de 
minber üzerinde iken, Allahü teâlâ’nın göstermesi ile 
görerek yanındakilere haber verdi.

32 - Mu’az bin Cebel’i “radıyallahü teâlâ anh” vâlî 



128

olarak Yemen’e gönderirken, Medîne’nin dışına kadar 
uğurlayıp ona çok nasihatler verdi. (Seninle kıyâmete 
kadar artık buluşamayız) dedi. Mu’az Yemen’de iken 
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Medîne’de 
vefât etti.

33 - Vefât ederken, kızı Fâtıma’ya, (Akrabâm 
arasında bana evvelâ kavuşan sen olacaksın) dedi. 
Altı ay sonra Fâtıma “radıyallahü teâlâ anhâ” vefât 
etti. Akrabâsından ondan evvel kimse vefât etmedi.

34 - Kays bin Şemmas’a “radıyallahü anh”, (Güzel 
olarak yaşarsın ve şehit olarak ölürsün) buyurdu. Ebû 
Bekr “radıyallahü teâlâ anh” halîfe iken Yemâme’de 
Müseylemet-ül-Kezzâb ile yapılan muhârebede şehit 
oldu.

Ömer-ül-Fârûk’un ve Osmân’ın ve Alî’nin “ra-
dıyallahü anhüm ecma’în” şehit olacaklarını dahî ha-
ber verdi.

35 - Acem pâdişâhı Kisrânın ve Rum pâdişâhı 
Kayserin memleketlerinin Müslümânların eline geçe-
ceğini ve hazînelerinin Allah yolunda dağıtılacağını 
müjdeledi.

36 - Ümmetinden çok kimsenin denizden gazâya 
gideceklerini ve sahâbeden olan Ümmü Hirâm’ın “ra-
dıyallahü teâlâ anhâ” o gazâda bulunacağını haber ver-
di. Osmân “radıyallâhü anh” halîfe iken Müslümânlar, 
gemiler ile Kıbrıs adasına gidip harp ettiler. Bu hanım 
da berâber idi. Orada şehit oldu. 

37 - Resûl aleyhisselâm bir gün yüksek bir yerde 
oturuyordu. Yanındakilere dönerek, (Benim gördüğü-
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mü siz de görüyor musunuz? Yemîn ederim ki, ev-
lerinizin arasında, sokaklarda meydâna gelecek fit-
neleri görüyorum) buyurdu. Osmân’ın “radıyallahü 
anh” şehit edildiği günlerde ve sonra Yezîd zamanında, 
Medîne’de büyük fitneler meydâna geldi. Sokaklarda 
çok kimselerin kanı döküldü.

38 - Bir gün kendi zevcelerinden birinin halîfeye 
karşı isyân edeceğini haber verdi. Âişe “radıyallahü 
teâlâ anhâ” bu söze gülünce, (Yâ Hümeyrâ! Bu sö-
zümü unutma! Bu kadın sen olmayasın) buyurdu. 
Sonra, Alî’ye “radıyallahü anh” dönüp, (Bunun işi 
senin eline düşerse, kendisine yumuşak davran!) 
dedi. Otuz sene sonra, Âişe “radıyallahü teâlâ anhâ”, 
Alî “radıyallahü anh” ile harp etti ve ona esîr düştü. Alî 
“radıyallahü anh”, Onu ikrâm ve ihtirâm ile Basra’dan 
Medîne’ye gönderdi.

39 - Mu’âviye’ye “radıyallahü anh”, (Bir gün üm-
metimin üzerine hâkim olursan iyilik yapanlara 
mükâfât et! Kötülük edenleri de afv eyle!) buyur-
du. Mu’âviye “radıyallahü anh”, Osmân “radıyallahü 
anh” zamanında Şâm’da yirmi sene vâlîlik, sonra yir-
mi sene de halîfelik yaptı.

40 - Bir gün, (Mu’âviye hiç mağlup olmaz) bu-
yurdu. Alî “radıyallahü anh”, Sıffîn muhârebesinde, bu 
hadîsi işitince, eğer önceden işitseydim, Mu’âviye ile 
“radıyallahü anh” harp etmezdim, dedi.

41 - Kızı Fâtıma’nın oğlu Hasan “radıyallahü 
anh” için, (Bu oğlum çok hayırlıdır. Allahü teâlâ, 
Müslümânlardan iki büyük ordunun sulh etmesine 
bunu sebep yapacaktır) buyurdu. Büyük bir ordu ile 
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Muâviye’ye “radıyallahü anh” karşı harp edeceği za-
man, fitneyi önlemek, Müslümânların kanının dökül-
memesi için hakkı olan halîfeliği Muâviye’ye “radıyal-
lahü anh” teslîm etti.

42 - Abdullah ibni Abbâs’ın annesine “radıyalla-
hü anhüm ecma’în” bakıp, (Senin bir oğlun olacak. 
Doğduğu zaman bana getir!) dedi. Çocuğu getirdik-
lerinde, kulağına ezân ve ikâmet okuyup, mübârek tü-
kürüğünden ağzına sürdü. İsmini Abdullah koyup an-
nesinin kucağına verdi. (Halîfelerin babasını al, gö-
tür!) dedi. Abbâs “radıyallahü anh”, bunu işitip, gelip 
sorunca, (Evet, böyle söyledim. Bu çocuk halîfelerin 
babasıdır. Onlar arasında Seffâh, Mehdî ve Îsâ 
aleyhisselâmla namâz kılan bir kimse bulunacaktır) 
dedi. Abbâsiyye devletinin başına çok halîfeler geldi. 
Bunların hepsi, Abdullah bin Abbâsın soyundan oldu.

43 - Bir gün, (Ümmetim arasında, râfızî deni-
len çok kimseler meydâna gelecektir. Bunlar, İslâm 
dîninden ayrılacaklardır) buyurdu.

44 - Eshâbından çok kimseye hayır duâlar etmiş, 
hepsi kabûl olunarak fâidelerini görmüşlerdir.

Alî “radıyallahü anh” diyor ki, Resûlullah “sal-lallâhu 
aleyhi ve sellem” beni Yemen’e kadı [hâkîm] olarak gön-
dermek istedi. Yâ Resûlallah “sallallâhu aleyhi ve sellem” 
Ben kadılık yapmasını bilmiyorum dedim. Mübârek elini 
göğsüme koyup, (Yâ Rabbî! Bunun kalbine doğru şey-
leri bildir. Hep doğru söylemek nasip eyle!) buyurdu. 
Bundan sonra bana gelen şikâyetçilerden doğru olanı he-
men anlar, hak üzere hükmederdim.

45 - Resûlullahın Cennet’e gideceklerini müjdele-
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diği on kimseye (Aşere-i mübeşşere) denir. 
Bunlardan Sa’d bin ebî Vakkâs’a “radıyallahü 

anh” Uhud gazâsında, (Yâ Rabbî! Bunun oklarını 
hedeflerine ulaştır ve duâlarını kabûl eyle!) dedi. 
Bundan sonra Sa’d’ın her duâsı kabûl oldu ve her attığı 
ok düşmâna isâbet etti.

46 - Amcasının oğlu Abdullah bin Abbâs’ın “ra-
dıyallahü anh” alnına mübârek ellerini koyup, (Yâ 
Rabbî! Bunu dînde derin âlim yap, hikmet sahibi 
eyle! Kur’ân-ı kerîmin bilgilerini kendisine ihsân 
eyle!) buyurdu. Bundan sonra, bütün ilimlerde ve 
bilhâssa tefsîr, hadîs ve fıkıh bilgilerinde zamanının 
bir tânesi oldu. Sahâbe ve tâbi’în, her şeyi bundan öğ-
renirlerdi. (Tercümân-ül-Kur’ân), (Bahr-ül-ilim) ve 
(Reîs-ül-Müfessirîn) isimleriyle meşhûr oldu. İslâm 
memleketleri bunun talebeleri ile doldu.69

47 - Hizmetçilerinden Enes bin Mâlik’e “radıyal-
lahü anh”, (Yâ Rabbî! Bunun malını ve çocuklarını 
çok eyle. Ömrünü uzun eyle, Günâhlarını af eyle!) 
duâsını yaptı. Zaman geçtikçe, malları, mülkleri ço-
ğaldı. Ağaçları, bağları her sene meyve verdi. Yüzden 
ziyâde çocuğu oldu. Yüz on sene yaşadı. 

Ömrünün sonunda, yâ Rabbî! Habîbinin benim 
için yaptığı duâlardan üçünü kabûl ettin, ihsân ettin! 
Dördüncüsü olan günâhların afv edilmesi acabâ na-
sıl olacak deyince, (Dördüncüsünü de kabûl ettim. 
Hâtırını hoş tut!) sesini işitti.

48 - Mâlik bin Rebî’aya “radıyallahü anh” (Evlâdın 

69 Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, I, 266; İbni Sa’d,  et-Tabakât, II, 365; 
Heysemî, Mecmâ’uz-Zevâid, XI, 234.
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bereketli olsun!) diyerek duâ buyurdu. Seksen oğlu oldu.
49 - Nâbiga ismindeki meşhûr şâir, şiirlerinden bir-

kaçını okuyunca, Araplar arasında meşhûr olan (Allahü 
teâlâ dişlerini dökmesin) duâsını söyledi. Nâbiga yüz 
yaşına gelmişti. Dişleri ak ve berrak, inci gibi dizilmiş 
dururdu.

50 - Urve bin Cu’d “radıyallahü teâlâ anh” için, 
(Yâ Rabbî! Bunun ticâretine bereket ver!) buyurdu. 
Urve diyor ki, bundan sonra yaptığım ticâretlerin hepsi 
kârlı oldu. Hiç zarar etmedim.

51 - Kendi kızı Fâtıma “radıyallahü teâlâ anhâ”, 
bir gün yanına geldi. Açlıktan benzi sararmıştı. Elini 
onun göğsüne koyup, (Ey açları doyuran Rabbim! 
Muhammed’in kızı Fâtıma’yı aç bırakma!) buyurdu. 
Fâtıma’nın hemen yüzü kanlandı, canlandı. Ölünceye 
kadar hiç açlık duymadı.

52 - Aşere-i mübeşşereden Abdürrahmân bin 
Avf’a bereket ile duâ etti. Malı o kadar çoğaldı ki, dil-
lerde destân oldu.

53 - (Her peygamberin duâsı kabûl olur. Her pey-
gamber, ümmeti için dünyâda duâ etti. Ben ise, kıyâmet 
günü ümmetime şefâat izni verilmesi için duâ ediyo-
rum. İnşâllah duâm kabûl olacak. Müşrik olmayanların 
hepsine şefâat edeceğim) buyurdu.

54 - Mekke’de bazı köylere gidip îmân etmeleri 
için çok uğraştı. Kabûl etmediler. Yusuf Peygamber 
“aleyhissalâtü vesselâm” zamânında Mısır’da görülen 
kıtlık gibi sıkıntı çekmeleri için duâ etti. O sene oralar-
da öyle kıtlık oldu ki, leş yediler.
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55 - Amcası Ebû Leheb’in oğlu Uteybe, Resû-
lullah’ın “aleyhissalâtü vesselâm” dâmâdı oldu-
ğu hâlde, Resûlullaha îmân etmedi ve O serveri 
“sallallâhu aleyhi ve sellem” çok üzdü. Mübârek 
kızı Ümmü Gülsüm hâtunu boşadı. Çirkin şeyler 
söyledi. 

Buna çok üzülüp, (Yâ Rabbî! Buna köpeklerin-
den birini musallat eyle!) buyurdu. Uteybe, Şâm’a 
ticâret için giderken bir gece arkadaşlarının arasında 
yatıyordu. Bir aslan gelip arkadaşlarını koklayıp bırak-
tı. Sıra Uteybe’ye gelince, kaptı parçaladı.

56 - Bir kimse, sol eliyle yemek yiyordu. (Sağ el ile 
ye!) buyurdu. Sağ kolum hareket etmiyor diyerek ya-
lan söyledi. (Sağ elin artık hareket etmesin!) buyur-
du. Ölünceye kadar sağ elini ağzına götüremez oldu.

57 - Acem pâdişâhı Hüsrev Pervîz’e îmân etmesi 
için mektup gönderdi. Alçak Hüsrev, mektûbu parça-
ladı ve getiren elçiyi şehit eyledi. Resûl aleyhisselâm 
bunu işitince, çok üzüldü ve (Yâ Rabbî! Benim 
mektûbumu parçaladığı gibi, onun mülkünü par-
çala!) buyurdu. Resûlullah hayatta iken Hüsrev’i oğlu 
Şireveyh hançerle parçaladı. 

Ömer “radıyallahü anh” halîfe iken, acem mem-
leketinin tamâmını Müslümânlar feth edip, Hüsrev’in 
nesli de, mülkü de kalmadı.

58 - Resûl aleyhisselâm, çarşıda emr-i ma’rûf ve 
nehy-i münker ederken, nasîhat verirken, Mervan’ın 
babası olan Hakem bin Âs ismindeki alçak, 
Resûlullah’ın “sallallâhu aleyhi ve sellem” arkasın-
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dan gelerek, gözlerini açıp kapar ve yüzünü buruştu-
rur, böylece alay ederdi. 

Resûl aleyhisselâm, arkaya dönüp, onun bu çirkin 
hâlini görünce, (Kendini gösterdiğin şekilde kal!) bu-
yurdu. Ölünceye kadar, yüzü gözü oynak kaldı.

59 - Allahü teâlâ, Habîbini belâlardan korurdu. 
Ebû Cehl, Resûlullah’ın “sallallahü aleyhi ve sellem” 
en büyük düşmanı idi. Büyük bir taşı mübârek başına 
vurmak için kaldırdıkta, Resûlullah’ın iki omuzunda 
birer yılan görerek taş elinden düştü ve kaçtı.

60 - Kâbe-i muazzama yanında namâz kılarken, 
yine alçak Ebû Cehl, tam zamânıdır diyerek, bıçakla 
üzerine yürümek isterken, hemen geri dönüp kaçtı. 
Arkadaşları, niçin korktun dediklerinde, Muhammed 
ile aramızda ateş dolu bir hendek gördüm. Birçok kim-
se beni bekliyorlardı. Bir adım atsaydım, yakalayıp 
ateşe atacaklardı.

Bunu Müslümânlar işitip, Resûlullaha “sallallahü 
teâlâ aleyhi ve sellem” sorduklarında, (Allahü teâlânın 
melekleri, onu yakalayıp parçalayacaklardı) buyurdu.

61 - Hicretin üçüncü senesinde, Resûl aleyhisselâm 
(Katafân) gazvesinde, bir ağaç dibinde yalnız yatar-
ken, Da’sûr isminde bir pehlivân kâfir, elinde kılıç-
la gelip, seni benden kim kurtarır dedi. Resûlullah, 
(Allah kurtarır) dedikte, Cebrâîl ismindeki melek, 
insan şeklinde görünüp, kâfirin göğsüne vurdu. Yıkılıp 
kılıç elinden düştü. Resûl aleyhisselâm, kılıcı eline 
alıp, (Seni benden kim kurtarır?) dedi. Beni kurtara-
cak, senden daha hayırlı kimse yoktur diye yalvardı. Af 
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buyurup, serbest bıraktı. Îmâna gelip, çok kimselerin 
de îmâna gelmesine sebep oldu.70

62 - Hicretin dördüncü senesinde, Benî Nadîr’de, 
Resûlullah “sallallâhu aleyhi ve sellem” Yahûdîlerin 
kale duvârları altında Eshâbı ile konuşurken, bir 
Yahûdî, büyük bir değirmen taşını yukarıdan atmak is-
tedi. Taşa elini uzatınca, iki eli çolak oldu.

63 - Hicretin dokuzuncu senesinde uzaklardan akın 
akın gelip îmân ediyorlardı. Âmir ile Erbed isminde iki 
kâfir, gelenler arasına katılıp, Âmir Resûlullaha “sallalla-
hü teâlâ aleyhi ve sellem” îmâna geldiklerini söylerken, 
Erbed arkaya geçip kılıncını kınından çıkarmak istedi. Eli 
tutmaz oldu.  Âmir, karşıdan, “ne duruyorsun” diye işâret 
edince, Resûl aleyhisselâm, (Allahü teâlâ, ikinizin zara-
rından beni korudu) buyurdu. 

Oradan ayrıldıklarında, Âmir Erbed’e, niçin sö-
zünde durmadın dedi. O da, ne yapayım ki, kaç kere 
kılıcı çekmek istedim. Hep seni ikimizin arasında 
gördüm, dedi. Birkaç gün sonra hava açıkken ansızın 
bulutlar kapladı. Erbed’e yıldırım düşerek devesi ile 
birlikte öldü.

64 - Resûl aleyhisselâm, bir gün abdest alıp, mest-
lerinden birini giyip, ikincisine elini uzatırken, bir kuş 
geldi. Bu mesti kapıp havada silkti. İçinden bir yılan 
düştü. Sonra kuş mesti yere bıraktı. Bugünden sonra, 
ayakkabı giyerken, önce silkelemek sünnet oldu.

65 - Resûl aleyhisselâm gazâlarda ve çöllerde, 
kendini muhâfaza için Eshâbından bekçiler ayırmıştı. 

70 İbni Sa’d,  et-Tabakât, II 35; İbni Kesîr, es-Sire, III, 4; Gazâlî, İhyâ, II, 890.
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Mâide sûresindeki, (Allah seni insanların zararın-
dan korur.) meâlindeki 67. âyet-i kerîme gelince, bun-
dan vazgeçti. Düşmânlar arasında yalnız dolaşır, yalnız 
yatar, hiç korkmazdı.

66 - Enes bin Mâlik’te “radıyallahü anh”, Re-
sûlullah’ın “sallallâhu aleyhi ve sellem” bir mendili 
vardı. Bununla mübârek yüzünü silmişti. Enes, bu-
nunla yüzünü siler, kirlendiği zaman, ateşe bırakırdı. 
Kirler yanıp, mendil yanmaz, tertemiz olurdu.

67 - Bir kuyunun suyunu kova içinden içip kalanı-
nı kuyuya döktüler. Kuyudan her zaman misk kokusu 
çıkardı.

68 - Utbe bin Firkad’in “radıyallahü anh” bede-
ninde kurdeşen [Urtiker] denilen hastalık çıktı. Resûl 
aleyhisselâm, onu soyup ve kendi mübârek ellerine tükü-
rüp, elleriyle gövdesini sıvadı. Hasta şifâ buldu. Bedeni, 
misk gibi kokardı. Bu hâl uzun zaman devâm etti.

69 - Selmân-ı  Fârisî “radıyallahü anh”, hak dîn 
aramak için, Îrân’dan çıkıp çeşitli memleketleri dolaş-
maya başladı. 

Benî Kelb kabîlesinden bir kervân ile Arabistân’a 
gelirken Vâdi’-ul Kurâ denilen mevkîde hâinlik edip bir 
Yahûdî’ye köle diye sattılar. Bu da, akrabâsı, Medîneli 
bir Yahûdî’ye köle olarak sattı. 

Hicrette Resûlullahın “sallallâhu aleyhi ve sellem” 
Medîne’ye teşrîflerini işitince, çok sevindi. Çünkü ken-
disi Nasrânî âlimi idi. En son rehberi büyük bir âlimin 
tavsiyesi ile, âhir zaman peygamberine îmân etmek için 
Arabistân’a gelmişti. O âlim, Resûlullahın “sallallâhu 
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aleyhi ve sellem” vasıflarını öğretmiş, Onun hediye 
kabûl edip, sadaka kabûl etmediğini, iki omuzu arasında 
mühr-ü nübüvvet olduğunu ve pek çok mûcizeleri oldu-
ğunu Selmân’a “radıyallahü anh” bildirmişti. 

Selmân-ı Fârisî, Resûlullaha sadakadır diye-
rek hurma getirdi. Resûlullah onlardan hiç yemedi. 
Hediyedir diye bir tabakta yirmi beş kadar hurma ge-
tirdi. Resûlullah ondan yedi. Bütün Eshâb-ı kirâm 
da yediler. Yenilen hurma çekirdekleri bin kadardı. 
Resûlullah’ın bu mûcizesini de gördü. Ertesi gün bir 
cenâze defninde mühr-ü nübüvveti görmek arzû etti. 

Resûlullah, bunu anlayıp mübârek gömleğini sıyı-
rarak mühr-i nübüvveti gösterdi. Selmân “radıyallahü 
anh” hemen îmâna geldi. 

Birkaç sene sonra 300 hurma ağacı ile bin altı yüz 
dirhem altın ödemek şartı ile âzât edilmesine söz kesil-
di. Resûlullah “sallallâhu aleyhi ve sellem” bunu işitti. 
Mübârek elleri ile iki yüz doksan dokuz hurma ağacı dikti. 

Ağaçlar o sene meyve vermeye başladı. Birini 
Ömer “radıyallahü anh” dikmişti. Bu ağaç meyve ver-
medi. Resûlullah “sallallâhu aleyhi ve sellem”, bunu 
çıkarıp mübârek elleri ile tekrâr dikti. Bu da hemen 
meyve verdi. 

Bir gazâda, ganîmet alınan, yumurta kadar altı-
nı Selmân’a “radıyallahü anh” verdiler. Resûlullaha 
“sallallâhu aleyhi ve sellem” gelip, “Bu gâyet azdır. 
Bin altı yüz dirhem çekmez” dedi. 

Mübârek ellerine alıp tekrâr Selmân’a verdi. 
“Bunu sahibine götür” dedi. Yarısı ile efendisine olan 
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borcunu ödedi. Yarısı da, Selmân’a kaldı “radıyallahü 
anh”.

70 - Resûl aleyhisselâm, namâz kılarken şeytân ge-
lip namâzını bozmak istedikte, mübârek elleri ile ya-
kaladı. Bir daha gelip namâzı bozdurmayacağına dâir 
ondan söz alıp serbest bıraktı.

71 - Medîne’deki münâfıkların reîsi olan Abdullah 
bin Übey bin Selûl, öleceğine yakın Resûlullahı ça-
ğırdı. Arkanızdaki gömleği bana kefen yapınız diye 
yalvardı. Her istenileni vermek âdeti olduğu için, 
gömleğini ihsân eyledi. Cenâze namâzını dahî kıl-
dı. Medîne’de bulunan bin münâfık, Resûlullah’ın 
“sallallâhu aleyhi ve sellem” bu ihsânına hayrân kalıp, 
hepsi îmâna geldiler.

72 - Kureyş kâfirlerinden Velîd bin Mugîre, Âs bin 
Vâil, Hâris bin Kays, Esved bin Yagûs ve Esved bin 
Muttalib, Resûlullaha “sallallâhu aleyhi ve sellem” 
cefâ ve eziyet etmekte başkalarından aşırı gidiyorlardı. 

Cebrâîl aleyhisselâm gelip, (Seninle alay edenle-
re cezâlarını veririz...) meâlindeki Hicr sûresinin 95. 
âyetini getirip, Velîd’in ayağına, ikincisinin ökçesine, 
üçüncüsünün burnuna, dördüncüsünün başına, beşinci-
sinin gözlerine işâret etti. 

Velîdin ayağına bir ok battı. Çok kibirli olduğun-
dan, eğilerek oku çıkarıp atmak, kendine ağır geldi. 
Okun demiri topuk damarına batıp, siyatik hastalığına 
yakalandı. Âs’ın ökçesine diken battı. Tulum gibi şişti. 
Hâris’in burnundan devâmlı kan geldi. Esved bir ağaç 
altında neşeli otururken, kafasını ağaca vurup, diğer 



139

Esved de, âmâ olup, hepsi helâk oldular.
73 - Devs kabîlesinin reîsi Tufeyl, hicretden önce, 

Mekke’de îmâna gelmişti. Kavmini îmâna dâvet için 
Resûlullahdan “sallallâhu aleyhi ve sellem” bir alâmet 
istedi. (Yâ Rabbî! Buna bir alâmet ihsân eyle) buyur-
du. Tufeyl, kabîlesine gidince, iki kaşı arasında bir nûr 
parladı. Tufeyl; (Yâ Rabbî! Bu alâmeti yüzümden gide-
rip başka yerime koy. Bunu yüzümde görenlerden ba-
zısı, kendi dinlerinden çıktığım için cezâlandırıldığımı 
zannederler) dedi. 

Duâsı kabûl olup, nûr yüzünden gitti. Elindeki 
kamçının ucunda kandil gibi parladı. Kabîlesindekiler 
zamanla îmâna geldiler.

74 - Medîne’de Benî Neccâr kabîlesinden hüsn-i 
cemâl sahibi bir kadın vardı. Bir cinnî buna âşık olup, 
dâimâ yanına gelirdi. Resûl aleyhisselâm Medîne’ye 
geldikten sonra, bir gün bu cinnî, kadının evinin önün-
deki duvarda otururken, kadın onu tanıdı. Niçin bana 
gelmez oldun dedi. 

Cin, Allahü teâlâ’nın peygamberi “sallallâhu aley-
hi ve sellem” zinâyı ve bütün harâmları yasak etti, dedi.

75 - (Bi’r-i Ma’ûne) denilen muhârebede kâfirler 
verdikleri sözü bozarak yetmiş Sahâbeden bir ikisi 
hâriç hepsini şehit ettiler. Bunlar arasında Ebû Bekrin 
“radıyallahü anh” kölesi iken âzât ettiği ve ilk îmân 
edenlerden Âmir bin Füheyre’yi “radıyallahü anh” 
süngülediklerinde kâfirlerin gözü önünde, melekler 
onu göğe kaldırdılar. Bunu Resûlullaha “sallallâhu 
aleyhi ve sellem” haber verdiklerinde, (Onu Cennet 
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melekleri defnettiler ve rûhu Cennete çıkarıldı) 
buyurdu.

76 - Sahâbeden Hubeyb bin Adiy’i “radıyallahü 
anh”, kâfirler yakalayıp Mekke’ye götürdüler. İdâm 
ettiler. Kâfirler görsün de sevinsinler diyerek sehpadan 
indirmediler. Kırk gün sehpada kaldı. Bedeni çürüyüp, 
kokmadı. Hep taze kan aktı. Resûlullah, bunu haber 
alarak, onun cesedini getirmek üzere, Zübeyr bin 
Avvâm ve Mikdâd bin Esved’i “radıyallahü anhümâ” 
gönderip gece ağaçdan aldılar. Medîne’ye getirirken, 
arkalarından yetmiş atlı yetiştiler. Bu iki Müslümân, 
kendilerini korumak için Hubeyb’i yere bıraktılar. Yer 
yarılıp Hubeyb kayboldu. Kâfirler bu hâli görüp, dön-
düler, gittiler.

77 - Sa’d bin Muâz “radıyallahü teâlâ anh”, Uhud 
gazâsında yaralandı. Bir zamân sonra vefât etti. Namâzında 
yetmiş bin meleğin bulunduğunu Resûlullah “sallallahü 
teâlâ aleyhi ve sellem” haber verdi. Kabri kazılırken, her 
tarafa misk kokusu yayıldı. 

78 - Hicretin yedinci senesinde Resûlullah “sal-
lallâhu aleyhi ve sellem”, Habeş pâdişâhı Necâşî’ye 
ve Rum imparatoru Herakliyus’a ve Acem pâdişâhı 
Husrev’e ve Bizans’ın Mısır’daki vâlîsi Mukavkas’a ve 
Şâm’daki vâlîsi Hâris’e ve Umman Sultânı Semâme’ye 
mektuplar göndererek, hepsini îmâna dâvet etti.

Mektupları götüren elçiler, gittikleri yerin dillerini 
bilmiyorlardı. Ertesi sabâh, o dilleri söylemeye başla-
dılar.

79 - Sahâbenin büyüklerinden Zeyd bin Hârise 
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“radıyallahü teâlâ anh” uzak bir yere gidiyordu. Kira 
ile tuttuğu katırcısı, tenhâ bir yerde bunu öldürmek is-
tedi. İzin isteyip iki rek’at namâz kıldı. Sonra üç kere 
(Yâ Erhamerrâhimîn) dedi. Her birini söylerken (onu 
öldürme) sesi geldi. Dışarıda adam var sanarak, katır-
cı dışarı çıkıp içeri girdi. Üçüncüsünde, elinde kılıç 
bulunan bir süvâri içeri girip katırcıyı öldürdü. Sonra 
Zeyd’e dönerek, sen Yâ Erhamerrâhimîn duâsına baş-
larken, ben yedinci gökte idim. İkincisini söylerken 
birinci göğe yetiştim. Üçüncüsünde yanınıza geldim, 
dedi. Bunun, melek olduğunu anladı. 

80 - Resûlullah’ın “sallallahü teâlâ aleyhi ve sel-
lem” zevcelerinden Ümmü Seleme’nin “radıyalla-
hü teâlâ anhâ” âzât ettiği Sefîne ismindeki sahâbî, 
Resûlullah’ın hizmetinden hiç ayrılmazdı. Rumlara 
karşı yapılan gazâda askerden ayrılıp kâfirlere esîr 
düştü. 

Kaçıp gelirken karşısına korkunç bir aslan çıktı. 
Ben Resûlullah’ın hizmetçisiyim deyip başından ge-
çenleri aslana anlattı. Aslan, buna yüzünü gözünü sü-
rüp, yanında yürüdü. Düşmândan bir zarar gelmesin 
diye yanından ayrılmadı. İslâm askeri görülünce, dö-
nüp gitti.

81 - Cehcâh-i Gaffârî isminde birisi, halîfe Osmân’a 
“radıyallahü anh” isyân etti. Resûlullah’ın “sallallâhu 
aleyhi ve sellem” her zaman elinde taşıdığı âsâyı dizi ile 
kırdı. Bir sene sonra, dizinde Şirpençe [Anthrax] hasta-
lığı hâsıl olarak ölümüne sebep oldu.

82 - Mu’âviye “radıyallahü anh” Şâm’dan hac-
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ca gelip, Resûlullah’ın “sallallâhu aleyhi ve sellem” 
Medîne’deki minber-i şerîfini bereketlenmek için 
Şâm’a götürmek istedi. Minberi yerinden oynattıkla-
rında, güneş tutuldu. Her taraf kararıp, yıldızlar görün-
dü. Bu arzûsundan vazgeçti.

83 - Uhud gazâsında Ebû Katâde’nin “radıyal-
lahü teâlâ anh” bir gözü çıkıp yanağı üzerine düştü. 
Resûlullaha “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” getirdi-
ler. Mübârek eli ile gözünü yerine koyup, (Yâ Rabbî! 
Gözünü güzel eyle!) dedi. Bu gözü, diğerinden güzel 
oldu. Ondan daha kuvvetli görürdü. 

Ebû Katâde’nin torunlarından biri, halîfe Ömer 
bin Abdülazîz’in yanına gelmişti. Sen kimsin? dedi. 
Bir beyt okuyarak, Resûlullah’ın mübârek eli ile gö-
zünü yerine koymuş olduğu zâtın torunu olduğunu 
bildirdi. Halîfe bu beyitleri işitince, kendisine ziyâde 
ikrâmda ve ihsânda bulundu.

84 - Iyâs bin Seleme diyor ki, Hayber gazâsında, 
Resûlullah beni gönderip Alî’yi istedi “radıyallahü 
anhümâ”. Alî’nin gözleri ağrıyordu. Elinden tutup, 
güçlükle getirdim. Mübârek parmaklarına tükürüp, 
Alî’nin gözlerine sürdü. Sancağı eline verip, Hayber 
kapısında dövüşmeye gönderdi. Çok zamandır açıla-
mayan kapıyı Alî “radıyallahü anh” yerinden sökerek, 
Eshâb-ı kirâm kaleye girdiler.
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11. BÖLÜMDE NELER ÖĞRENDİK ?
• (Kasîde-i Bürde) isimli şiir kime aittir? 
• Muhammed aleyhisselâmın mûcizeleri, zaman bakımından 

kaça ayrılmıştır, açıklayınız.
• Muhammed aleyhisselâmın mübârek rûhu yaratıldığından 

başlayarak, peygamberliğinin bildirildiği (bi’set) zamanına ka-
dar olan mucizelerine ne denir? 

İlimsiz bir şey olmaz, ilim her şeye baştır,
Karanlık yollarda o, en azîz arkadaştır.

Ondan sâdık dost olmaz, ondan vefâlı yâr yok,
Her şeyde zarar olsa, onda aslâ zarar yok.

İlim, uçsuz bucaksız, bir ummânı andırır,
İlimden başka herşey, insanı usandırır.
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12. BÖLÜM 

MUHAMMED ALEYHİSSELÂMIN FAZÎLETLERİ:
(Herkese Lâzım Olan Îmân) kitabının 349.cu 

sayfasında buyruluyor ki:
Muhammed aleyhisselâmın fazîletlerini bildiren 

yüzlerce kitâp vardır. Fazîlet, üstünlük demektir.
Üstünlüklerinden seksen altı adedi aşağıda bildiril-

miştir:
1 - Mahlûklar içinde ilk olarak Muhammed 

aleyhisselâmın rûhu yaratılmıştır.
2 - Allahü teâlâ, Onun ismini Arş’a, Cennetlere ve 

yedi kat göklere yazmıştır.
3 - Hindistân’da yetişen bir gülün yapraklarında, 

(Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah) yazı-
lıdır.

4 - Basra şehrine yakın bir nehirde tutulan balı-
ğın sağ tarafında Allah, sol tarafında Muhammed 
“sallallâhu aleyhi ve sellem” yazılı görülmüştür. 
Bunlara benzeyen vakalar çoktur. 

1975’te Londra’da basılmış olan (A History of 
Fishes) kitabının, iki yüzüncü sayfasında, kuyruğunda 
Kur’ân-ı kerîm harfleri ile (Şânullah) yazılı balığın 
resmi mevcuttur. Verilen bilgide, kuyruğun diğer  ta-
rafında (Lâ ilâhe illallah) yazılı olduğu bildiriliyordu. 
Bunun misâlleri pek çoktur.

5 - Muhammed aleyhisselâmın ismini söylemek-
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ten başka vazîfesi olmayan melekler vardır.
6 - Meleklerin Âdem aleyhisselâma karşı sec-

de etmelerinin emrolunması, alnında Muhammed 
aleyhisselâmın nûru bulunduğu için idi.

7 - Âdem aleyhisselâm zamanında namâz için oku-
nan ezânda, Muhammed aleyhisselâmın ismi de söy-
lenirdi.

8 - Allahü teâlâ bütün peygamberlere emir etti ki, 
Muhammed aleyhisselâm sizin zamanınızda pey-
gamber olursa, ona îmân etmelerini ümmetlerinize 
de emrediniz!    

9 - Tevrât’ta, İncîl’de ve Zebûr’da Muhammed 
aleyhisselâm ve dört halîfesi ve eshâbı ve ümmetinden 
bazıları, güzel sıfatlarla bildirilmiş ve medholunmuş-
lardır.    

Allahü teâlâ, kendinin Mahmûd isminden 
Muhammed kelimesini çıkararak Habîbine isim koy-
muştur. Allahü teâlâ, kendi isimlerinden Raûf ve 
Rahîm isimlerini Habîbine de vermiştir.

10 - Dünyâya geldiği zaman, melekler tarafından 
sünnet edilmiştir.

11 - Dünyâya geleceği zaman, çok büyük alâmetler 
görülmüştür. Bunlar, târîh ve mevlit kitâplarında yazı-
lıdır.

12 - Dünyâya gelince, şeytânlar göğe çıkamaz, me-
leklerden haber alamaz oldular.

13 - Dünyâya geldiği zaman, yeryüzündeki bütün 
putlar, tapınılan heykeller yüzüstü devrildiler.

14 - Beşiğini melekler sallardı.
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15 - Beşikte iken gökteki ay ile konuşurdu. Mübârek 
parmağı ile işâret ettiği tarafa meyl ederdi.

16 - Beşikte iken konuşmaya başladı.
17 - Çocuk iken, açıklarda gezerken, başı hizâsında 

bir bulut da birlikte hareket ederek gölge yapardı. Bu 
hâl, peygamberliği başlayıncaya kadar devam etti.

18 - Üç yaşında iken ve kırk yaşında peygamberli-
ği bildirildiği vakit ve elli iki yaşında Mirâc’a götürü-
lürken, melekler göğsünü yardı. Cennetten getirdikleri 
leğen içinde Cennet suyu ile kalbini yıkadılar.

19 - Her peygamberin sağ eli üstünde nübüvvet 
mührü vardı. Muhammed aleyhisselâmın ise, sol 
kürekteki deri üzerinde, kalbi hizâsında idi. Cebrâil 
aleyhisselâm kalbini yıkayıp, göğsünü kapadığı zaman, 
Cennetten getirdiği mühür ile sırtını mühürlemişti.

20 - Önünden gördüğü gibi, arkasından da görürdü.
21 - Aydınlıkta gördüğü gibi, karanlıkta da görürdü.
22 - Sevr [öküz] burcunun yanında bulunan (Süreyyâ) 

denilen yıldız kümesindeki yedi yıldızı gözleriyle görüp 
sayısını bildirmişti. Bu yıldız kümesine Pervin ve Ülker 
de denilmektedir.

23 - Tükürüğü, acı suları tatlı yaptı. Hastalara şifâ 
verdi. Bebeklere süt gibi gıdâ oldu.

24 - Gözleri uyurken, mübârek kalbi uyanık olurdu. 
Bütün peygamberler de “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” 
böyle idi.

25 - Ömründe hiç esnemedi. Bütün peygamberler 
de “aleyhimüssalevâtü vetteslîmat” böyle idi.
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26 - Teri gül gibi güzel kokardı. Bir fakîr kimse, 
kızını evlendirirken, kendisinden yardım istemişti. O 
ânda verecek şeyi yoktu. 

Küçük bir şişeye terinden koydurup verdi. O kız, 
yüzüne, başına sürünce, evi misk gibi kokardı. Evi 
“Güzel kokulu ev” adı ile meşhûr oldu.

27 - Orta boylu olduğu hâlde,  uzun kimselerin ya-
nında iken, onlardan yüksek görünürdü.

28 - Güneş ve ay ışığında yürüyünce, gölgesi yere 
düşmezdi.

29 - Bedenine ve elbisesine sinek, sivrisinek ve 
başka böcekler konmazdı.

30 - Çamaşırlarını ne kadar çok giyse, hiç kirlen-
mezdi.

31 - Her yürüdüğü zaman, arkasından melekler ge-
lirdi. Bunun için, Eshâbını “radıyallahü teâlâ anhüm 
ecma’în” önünden yürütür, arkamı meleklere bırakın 
derdi.

32 - Taş üstüne basınca, taşta ayağının izi kalırdı. 
Kum üstünde giderken hiç iz bırakmazdı. Açıkta ab-
dest bozduğu zaman, yer yarılıp bevl ve benzerleri top-
rak içinde kalırdı. Oradan etrâfa güzel kokular yayılır-
dı. Bütün peygamberler de böyle idi.

33 - Hadîs-i kudsîde, (Sen olmasaydın, hiçbir şeyi 
yaratmazdım) buyuruldu.

34 - Büyük bir mûcizesi de, Mi’râc’a götürülme-
sidir. Burak denilen Cennet hayvanı ile Mekke’den 
Kudüs’e götürüldü. Oradan göklere ve Arş’a götürül-
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dü. Kendisine acâib şeyler gösterildi. Allahü teâlâyı 
baş gözü ile bilinmeyen bir şekilde gördü. [Fakat bu 
görmesi, madde âleminin dışında yâni âhiret âleminde 
oldu.] Bir ânda tekrâr evine getirildi. Mi’râc mûcizesi, 
başka hiçbir peygambere verilmedi.

35 - Ona ömürlerinde bir kere salât ve selâm oku-
maları ümmetine farz oldu. Allahü teâlâ ve melekler 
de, Ona salât ve selâm etmektedir.

36 - İnsanlar ve melekler içinde, en çok ilim Ona 
verildi. Ümmî olduğu hâlde, yâni kimseden bir şey öğ-
renmemiş iken, Allahü teâlâ Ona her şeyi bildirmiş-
tir. Âdem aleyhisselâma her şeyin ismi bildirildiği gibi 
O’na da her şeyin ismi ve ilmi bildirilmiştir.

37 - Ümmetinin isimleri ve aralarında olacak şeyle-
rin hepsi kendisine bildirildi.

38 - Aklı, bütün insanların aklından daha çoktur.
39 - İnsanlarda bulunabilecek bütün iyi huyların 

hepsi Ona ihsân olundu. Büyük şâir Ömer bin Fârıd’a 
(Resûlullahı niçin medhetmedin) dediklerinde, Onu 
medhetmeye gücüm yetmeyeceğini anladım. Onu 
medhedecek kelime bulamadım demiştir.

40 - Allahü teâlâ, Kur’ân-ı kerîm’de, her peygam-
beri “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” ismi ile bildirmiştir. 
Muhammed aleyhisselâmı ise, ey Resûlüm, ey peygam-
berim diyerek Onu yücelten vasıfları ile bildirmiştir.

41 - Kelime-i şehâdette, ezânda, ikâmette, namâzdaki 
teşehhütte, birçok duâlarda, bazı ibâdetlerde ve hutbeler-
de, nasîhat yapmakta, sıkıntılı zamanlarda, kabirde, mah-
şerde, Cennette ve her mahlûkun lisânında Allahü teâlâ, 
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Onun ismini kendi isminin yanına koymuştur.
42 - Üstünlüklerinin en üstünü, Habîbullah olması-

dır. Allahü teâlâ, Onu kendisine sevgili, dost yapmıştır. 
Onu herkesten, her melekten daha çok sevmiştir. 

Allahü teâlâ, hadîs-i kudsîde; (İbrâhîm’i Halîl yap-
tım ise, seni kendime Habîb yaptım) buyurmuştur.

43 - (Sana, râzı oluncaya kadar, [yeter deyinceye 
kadar] her dilediğini vereceğim)71 meâlindeki âyet-i 
kerîme, Allahü teâlâ’nın, peygamberine “sallallâhu 
aleyhi ve sellem” bütün ilimleri, bütün üstünlükleri, 
ahkâm-ı İslâmiyyeyi, düşmânlarına karşı yardım ve 
galebe ve ümmetine fetihler, zaferler ve kıyâmette her 
türlü şefâat ve tecellîler ihsân edeceğini vaad etmek-
tedir. Bu âyet-i kerîme nâzil olduğu [geldiği] zaman, 
Cebrâîl aleyhisselâma bakarak, (Ümmetimden biri-
nin Cehennemde kalmasına râzı olmam) buyurdu.

44 - Gece, uyanık iken, uykuda iken, yalnız iken, 
çoklukta iken, yolculukta iken, evde iken, harpte iken, 
gülerken, ağlarken, mübârek kalbi hep Allahü teâlâ ile 
idi. Bazı zamanlarda ise, yalnız Allahü teâlâ ile idi. 
Dünyâdaki vazîfelerini yapabilmek ve mübârek kalbi-
ni beşeriyet âlemine döndürmek için, zevcesi Âişenin 
“radıyallahü teâlâ anhâ” yanına gelip, (Ey Âişe! Birâz 
benimle konuş [da kendime geleyim]) buyurur, on-
dan sonra Eshâbına nasîhat ve irşat etmeye giderdi. 
Sabâh namâzının sünnetini evinde kılıp, Âişe “radı-
yallahü teâlâ anhâ” ile bir miktar konuştuktan sonra 
Eshâbına farzı kıldırmak için mescîde giderdi. Bu hâl 
hasâis-i peygamberîdir. Âişe “radıyallahü teâlâ anhâ” 

71 Duha sûresi, 93/5.
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ile konuşmadan dışarı çıksa idi, ilâhî tecellîlerden ve 
nûrlardan dolayı, yüzüne kimse bakamazdı.

45 - Gâyet açık, kolay anlaşılır olarak konuşurdu. 
Arabî lisânının her lehçesi ile konuşurdu. Çeşitli yer-
lerden gelip soranlara, onların lügâti ile cevab verirdi. 
İşitenler hayrân olurlardı. (Allahü teâlâ, beni çok gü-
zel yetiştirdi) buyurdu.72

46 - Az kelime ile çok şey anlatırdı. Yüz binden 
ziyâde hadîs-i şerîfi, Onun (Cevâmi-ul-kelîm) olduğu-
nu göstermektedir. Bazı âlimler dediler ki, Muhammed 
aleyhisselâm İslâm dîninin dört temelini, dört hadîs-i 
şerîfle bildirmiştir.  Bunlar:

* (Ameller niyetlere göre değerlendirilir.)73

* (Helâl meydândadır, harâm meydândadır.)74

* (Davâcının şâhit göstermesi ve davâlının yemîn 
etmesi lâzımdır.)

* (Bir kimse, kendine istediğini, din kardeşi için 
de istemedikçe, îmânı kâmil olmaz.)75  

Bu dört hadîs-i şerîften birincisi, ibâdet bilgileri-
nin, ikincisi muâmelât bilgilerinin, üçüncüsü, husûmet, 
yâni adâlet işlerinin ve siyâset bilgilerinin, dördüncüsü 
de, âdâb ve ahlâk bilgilerinin temelidir.

47 - Muhammed aleyhisselâm mâsûm idi. Bilerek 
ve bilmeyerek büyük ve küçük, kırk yaşından evvel ve 
sonra, hiçbir günâh işlememiştir. Çirkin hiçbir hareketi 
görülmemiştir.
72 Süyutî, Câmi-ul Ehâdis, XXXI, 237; Münâvî, Feyz-ül-kadîr, I, 224.
73 Buhârî, “Bed’ül-Vahy”, 1; Ebû Dâvûd, “Talak”, 11; İbni Mâce, “Zühd”, 26.
74 Ebû Dâvûd, “Büyu’ ”, 3; Nesâî, “Büyu’ ”, 2.
75 Buhârî, “İman”, 7; Tirmizî, “Sıfat-ül-Kıyamet”, 59; Ahmed bin Hanbel, el-
Müsned, III, 176.
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48 - Müslümânların namâzda otururken, (Esselâmü 
aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullâhi) okuyarak, 
Muhammed aleyhisselâma selâm vermeleri emrolun-
du. Namâzda, başka bir peygambere ve meleklere karşı 
söylemek câiz olmadı.

49 - Rütbeyi, saltanâtı istememiş, peygamberliği, 
fakîrliği dilemiştir. Bir sabâh, Cebrâîl aleyhisselâm 
ile konuşurken bu gece evimizde yiyecek bir lokma-
mız yoktu buyurdu. O anda, İsrâfîl aleyhisselâm ge-
lip, (Allahü teâlâ söylediğini işitti ve beni gönderdi. 
İstersen her elini sürdüğün taş altın olsun, gümüş 
olsun, zümrüt olsun. İstersen melik olarak peygam-
berlik yap) dedi. Resûlullah üç kere (Kul olarak pey-
gamberlik istiyorum) dedi.76

50 - Başka peygamberler “aleyhimüssalevâtü vettes-
lîmât” belli bir zamanda, belli bir memlekette peygamber-
lik yaptı. Muhammed aleyhisselâm ise, yeryüzündeki bü-
tün insanlara ve cinne kıyâmete kadar peygamber olarak 
gönderilmiştir. Meleklerin de, hayvanların da, nebâtların 
da, cansızların da, kısaca bütün mahlûkların peygamberi 
olduğunu bildiren âlimler de vardır. 

51 - Bütün varlıklara rahmeti, fâidesi yayılmıştır. 
Müminlere fâidesi meydândadır. Başka peygamber-
lerin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” zamanındaki 
kâfirlere, dünyâda azâplar yapılır, yok edilirlerdi. Ona 
îmân etmeyenlere dünyada azâp yapılmadı. 

Bir gün, Cebrâîl aleyhisselâma, (Allahü teâlâ benim 
âlemlere rahmet olduğumu bildirdi. Benim rahme-
timden sana da nasîp oldu mu?) buyurdu. Cebrâîl de, 

76 Kastalânî, Mevâhib-i Ledünniyye, s, 309.
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(Allah’ın büyüklüğü, dehşeti karşısında, sonumun nasıl 
olacağından hep korku içindeydim. Emîn olduğumu bildi-
ren âyetleri (Tekvîr sûresindeki 20 ve 21. âyetleri) getirin-
ce, bu medh ile müthiş korkudan kurtuldum, emîn oldum. 
Bundan büyük rahmet olur mu?) dedi.

52 - Allahü teâlâ, Muhammed aleyhisselâmın râzı 
olmasını istemiştir. [Allahü teâlâ, O râzı oluncaya ka-
dar istediğini verecektir. Bu husûs, Duhâ sûresinde bil-
dirilmiştir.]

53 - Başka peygamberler, kâfirlerin iftirâlarına ken-
dileri cevab vermiştir. Muhammed aleyhisselâma ya-
pılan iftirâlara ise, Allahü teâlâ cevab vererek, Onun 
müdâfaasını yapmıştır.

54 - Muhammed aleyhisselâmın ümmetinin sayısı, 
başka peygamberlerin ümmetlerinin “aleyhimüssalevâtü 
vetteslîmât” sayıları toplamından daha çoktur. Onlardan 
daha üstün ve daha şereflidirler. Cennete gireceklerin 
üçte ikisinin bu ümmetten olacağı, hadîs-i şerîflerde bil-
dirilmiştir.       

55 - (Mevâhib-i ledünniyye)de diyor ki, (Ümmetimin 
dalâlet üzerinde birleşmemelerini Rabbimden dile-
dim. Kabûl eyledi) hadîsi meşhûrdur.

Başka bir hadîs-i şerîfte;
(Allahü teâlâ sizi üç şeyden korumuştur. Bunlardan 

biri, dalâlet üzerinde birleşmekten korumuştur.
İkincisi, sârî [bulaşıcı] hastalıktan ölen, şehit 

sevâbına kavuşur.
Üçüncüsü, iki sâlih Müslümân, bir Müslümân 

için, hayırlıdır [iyi biliriz] diyerek şâhit olursa, o 
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Müslümân Cennet’e gider) buyurdu. 
Bir hadîs-i şerîfte;
(Eshâbımın ihtilâfı, sizin için rahmettir) ve 

(Ümmetimin ihtilâfı, [amelde mezheplere ayrılma-
sı] rahmettir) buyurdu. 

Onun ümmeti hakkı, doğruyu bulmak için çalışır-
larken, ihtilâfa düşerler. Bu çalışmaları ise, rahmete 
sebep olur. 

Bu hadîs-i şerîfi iki kimse inkâr etmiştir: Biri 
mâcin, ikincisi mülhittir. Mâcin; dîni dünyâ kazancına 
âlet eden hîlecidir. Mülhid de, âyet-i kerîmelere dünyâ 
çıkarlarına göre mânâ vererek kâfir olan sapıktır. Yahyâ 
bin Sa’îd diyor ki; İslâm âlimleri kolaylaştırıcıdırlar. 
Bir işe, birisi helâl demiş, başkası harâm demiştir. 
Sâlih insanlar için helâl dediklerine, fesat zamanında 
harâm demişlerdir.

Yukarıdaki hadîs-i şerîfler gösteriyor ki;
(İcmâ-ı ümmet) yâni, müctehit denilen âlimlerin 

sözbirliği, (Edille-i şer’iyye)dendir. Yâni, din bilgile-
rinin dört kaynağından birisidir ve dört mezhep haktır. 
Mezhepler, Müslümânlar için Allahü teâlânın rahme-
tidirler.

56 - Resûlullaha verilecek sevâplar, diğer pey-
gamberlere verilecek sevâplardan kat kat ziyâdedir. 
Makbûl bir ibâdet ve hayırlı bir iş işleyene verilen 
sevâp kadar bunun hocasına da verilecektir. Hocasının 
hocasına dört misli, onun hocasına sekiz misli onun da 
hocasına on altı misli olmak üzere, Resûlullaha ka-
dar her hocaya talebesinin iki misli sevâp verilecek-
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tir. Meselâ, yirminci hocasına beş yüz yirmi dört bin 
iki yüz seksen sekiz sevâp verilecektir. Muhammed 
aleyhisselâma, Ümmetinin her bir iyi işinden sevâp 
verilecektir. Muhammed aleyhisselâma verilecek 
sevâpların sayısı, bu hesâba göre düşünülürse, hepsinin 
miktârını Allahü teâlâdan başka kimse bilmez. Selef-i 
sâlihînin, sonra gelenlerden daha efdâl, daha üstün ol-
dukları bildirildi. Sevâp sayısı bakımından bu üstünlük 
meydândadır.

57 - Kendisini, ismi ile çağırmak, yanında yüksek 
sesle konuşmak, uzaktan kendisine seslenmek, yolda 
önüne geçmek harâm edilmiştir. Başka peygamberlerin 
“aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” ümmetleri, kendileri-
ni isimleri ile çağırırlardı.

58 - İsrâfil aleyhisselâm da Muhammed aleyhisselâma 
çok kere gelmiştir. Başka peygamberlere “aleyhimüssalevâtü 
vetteslîmât” yalnız Cebrâîl aleyhisselâm gelmiştir.

59 - Cebrâîl aleyhisselâmı melek şeklinde iki kere 
görmüştür. Başka hiçbir peygambere “aleyhimüssalevâtü 
vetteslîmât” melek şeklinde görünmemiştir.

60 - Kendisine Cebrâîl aleyhisselâm yirmi dört bin 
kere gelmiştir. Başka peygamberlerden “aleyhimüssalevâtü 
vetteslîmât” en çok olarak Mûsâ aleyhisselâma, dört yüz 
kere gelmiştir.

61 - Allahü teâlâ’ya Muhammed aleyhisselâm 
ile, yemîn vermek câiz olup, başka peygamberlerle ve 
meleklerle câiz değildir.

62– Muhammed aleyhisselâmdan sonra, mübârek 
zevcelerini “radıyallahü teâlâ anhünne” başkalarının 
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nikâhla almaları harâm edilmiş, bu bakımdan mümin-
lerin anneleri oldukları bildirilmiştir.

Başka peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” 
zevceleri kendilerine yâ zararlı olmuş veyâ fâidesiz ol-
muşlardır. Muhammed aleyhisselâmın mübârek zevceleri 
“radıyallahü teâlâ anhünne” ise, dünyâ ve âhiret işlerinde, 
kendisine yardımcı olmuşlar, fakîrliğe sabretmişler, şükret-
mişler ve İslâmiyet’i yaymakta çok hizmet etmişlerdir.

63 - Resûlullah’ın mübârek kızları ve zevceleri 
“radıyallahü teâlâ anhünne”, dünyâ kadınlarının en üs-
tünleridir. 

Eshâbının hepsi de, peygamberlerden başka, bütün 
insanların en üstünleridir.

Şehirleri olan Mekke-i mükerreme ve sonra 
Medîne-i münevvere, yeryüzünün en kıymetli yerle-
ridir. Mescid-i şerîfinde kılınan bir rek’at namâza, bin 
rek’at sevabı yazılır. Başka ibâdetler için de böyledir. 

Kabri ile minberi arası, Cennet bahçesidir. 
(Öldükten sonra beni ziyâret eden, diri iken et-
miş gibidir. Haremeyn’den birinde ölen bir mü-
min, kıyâmet günü emîn olarak diriltilir) buyurdu. 
Mekke ve Medîne şehirlerine (Haremeyn) denir.

64 - Neseb ve sebep bakımından, yâni kan ve nikâh 
bakımından olan akrabâlığın kıyâmette fâidesi yoktur.  
Resûlullah’ın  “sallallâhu aleyhi ve sellem” akrabâsı 
bundan müstesnâdır.

65 - Herkesin soyu oğlundan devâm eder. Muhammed 
aleyhisselâmın soyu ise, kızı Fâtıma’dandır. Bu husûs, 
hadîs-i şerîf ile de bildirilmiştir. 
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66 - Onun mübârek ismini taşıyan hakîkî müminler 
Cehenneme girmeyecektir.

67 - Onun her sözü,  her işi doğrudur.  Her içtihâdı,  
Allahü teâlâ tarafından doğrulanmıştır.

68 - Onu sevmek herkese farzdır. (Allahü teâlâyı 
seven, beni sever) buyurdu. Onu sevmenin alâmeti, 
dînine, yoluna, sünnetine ve ahlâkına uymaktır. 
Kur’ân-ı kerîm’de meâlen, (Bana uyarsanız, Allahü 
teâlâ sizi sever) demesi emrolundu.

69 - Onun ehl-i beytini “radıyallahü teâlâ anhüm 
ecma’în” sevmek vâciptir. (Ehl-i beytime düşmanlık 
eden münâfıktır)  buyurmuştur.  Ehl-i beyt, zekât al-
ması harâm olan akrabâsıdır.  Bunlar,  zevceleri ve de-
desi Hâşimin soyundan olan müminlerdir ki, Alî’nin, 
Ukayl’in, Ca’fer Tayyar’ın ve Abbâs’ın soyundan 
olanlardır.

70 - Eshâbının hepsini “radıyallahü anhüm ecma’în” 
sevmek vâciptir. (Benden sonra, eshâbıma düşmanlık 
etmeyiniz! Onları sevmek, beni sevmektir. Onlara 
düşman olmak, bana düşman olmaktır. Onları inciten, 
beni incitmiş olur. Beni inciten de, Allahü teâlâyı in-
citir. Allahü teâlâ, kendisini incitene azâp eder) bu-
yurdu.

71 - Allahü teâlâ, Muhammed aleyhisselâma, gökte 
iki ve yerde iki yardımcı yaratmıştır. Bunlar Cebrâîl, 
Mikâîl ve Ebû Bekr ile Ömer’dir “radıyallahü teâlâ 
anhüm ecma’în.”77

77 Tirmizî, “Menâkıb”, 17; Hâkim, el-Müstedrek, II, 290;  Buhârî, Et-Târih-
ül-kebir, II, 158; Huzâî, et-Tahrîc, s, 39.
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72 - Herkesin kâfir bir cin arkadaşı vardır. Bu, insa-
na vesvese vererek, îmânını almaya, günâh yaptırmaya 
çalışır. Resûl aleyhisselâm, arkadaşı olan cinnîyi îmâna 
getirmiştir.

73 - Erkek, kadın, büyük yaşta vefât eden herke-
se kabrinde Muhammed aleyhisselâm sorulacaktır. 
Rabbin kimdir denildiği gibi, peygamberin kimdir de-
nilecektir.

74 - Muhammed aleyhisselâmın hadîs-i şerîflerini 
okumak ibâdettir. Okuyana sevâp verilir. Hadîs-i şerîf 
okumak için, abdest almak, temiz elbise giymek, güzel 
koku sürünmek, hadîs-i şerîf kitabını yüksek bir yere 
koymak, okuyanın dışarıdan gelenler için ayağa kalk-
maması ve dinleyenlerin birbirleriyle konuşmamaları 
müstehâptır. Hadîs-i şerîfleri devâmlı okuyanların yüz-
leri nûrlu, parlak ve güzel olur. Kur’ân-ı kerîm okur-
ken de, bu edepleri gözetmek lâzımdır.

75 - Resûlullah “sallallâhu aleyhi ve sellem” vefât 
edeceği zaman, Cebrâîl aleyhisselâm gelip, Allahü 
teâlâ’dan selâm getirdi ve hâtırını sorduğunu söyledi. 
Vefât edeceğini bildirdi. Kendisi ve ümmeti için çok 
müjdeler verdi.

76 - Mübârek rûhunu almak için, Azrâîl aleyhisselâm, 
insan şeklinde geldi. İçeri girmek için izin istedi.

77 - Kabrinin içindeki toprak, her yerden ve Kâbe’den 
ve Cennetlerden daha efdaldir.  

78 - Kabrinde, bilmediğimiz bir hayat ile diridir. 
Kabrinde Kur’ân-ı kerîm okur, namâz kılar. Bütün 
peygamberler de “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” böy-
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ledir.
79 - Dünyânın her yerinde Resûlullaha “sallallâhu 

aleyhi ve sellem” salevat okuyan Müslümânları işiten 
melekler, kabrine gelip haber verirler. Kabrini  her gün 
binlerce melek ziyâret eder.

80 - Ümmetinin amelleri ve ibâdetleri her sabâh ve 
akşâm kendisine gösterilir. Bunları yapanları da görür. 
Günâh işleyenlerin affolması için duâ eder.

81 - Kabrini ziyâret etmek, kadınlara da müstehâpdır. 
Başka kabirleri ise, yalnız tenhâ zamanlarda ziyâret et-
meleri câizdir.

82 - Diri iken olduğu gibi, vefâtından sonra da, 
dünyânın her yerinde, her zaman Ona tevessül edenle-
rin, yâni Onun hâtırı ve hürmeti için isteyenlerin duâsını 
Allahü teâlâ kabûl eder.

Bir köylü, türbesi yanına gelip, (Yâ Rabbî! Köle 
âzât etmeyi emrettin. Bu senin peygamberindir. Ben 
de, kölelerinden biriyim. Peygamberinin hâtırı için, 
beni Cehennem ateşinden âzât et!) dedi. (Ey kulum! 
Niçin yalnız kendinin âzât olmasını istedin? Bütün 
kullarımın âzât olmalarını niçin istemedin? Haydi 
git! Seni Cehennemden âzât ettim) sesi işitildi.

Evliyânın meşhûrlarından Hâtim-i Esâm, Resûlullahın 
türbesinin yanında durup, (Yâ Rabbî! Peygamberinin 
kabrini ziyâret ettim. Beni, eli boş olarak çevirme!) dedi. 
(Ey kulum! Habîbimin kabrini ziyâret etmeni kabûl 
ettim. Seni ve seninle berâber ziyâret edenleri mağfi-
ret ettim) sesi işitildi.

İmâm-ı Ahmed Kastalânî “rahmetullahi aleyh” 
diyor ki, birkaç sene hastalık çektim. Doktorlar çâresini 
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bulamadı. Mekke’de bir gece Resûlullaha çok yalvar-
dım. O gece rüyâda bir kimse gördüm. 

Elindeki kağıtta, (Burada Ahmed Kastalânî’nin 
hastalığı için, Resûlullah’ın izni ile ilâcı yazılmıştır) 
okudum. Uyandığımda hastalığım kalmamıştı. 

Kastalânî yine diyor ki; bir kızcağız sara (epilepsi) 
hastalığına yakalanmıştı. İyi olması için Resûlullaha 
çok yalvardım. Rüyâmda bir kimse, kızcağızı hasta ya-
pan cinnîyi bana getirdi. Bunu sana Resûlullah gön-
derdi dedi. Cinnîye darıldım, bağırdım. Kızcağızı incit-
meyeceği için bana yemîn verdi, uyandım. Kızcağızın 
sara hastalığından kurtulduğu haberini aldım.

83 - Kabirden ilk önce Resûlullah “sallallâhu aley-
hi ve sellem” kalkacaktır.78 Üzerinde Cennet elbisesi 
bulunacaktır.

Burak üzerinde mahşer yerine gidecektir. Elinde 
(livâ-ül-hamd) denilen bayrak olacaktır. Peygamberler 
ve bütün insanlar bu bayrağın altında duracaktır. Hepsi, 
bin sene beklemekten dolayı çok sıkılacaklardır. 

Önce Âdem,  sonra Nûh,  sonra İbrâhîm, Mûsâ 
ve Îsâ peygamberlere “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” 
gidip, hesâba başlanması için şefâat etmelerini dile-
yeceklerdir. Her biri, birer özür bildirerek, Allahü 
teâlâ’dan utandıklarını, korktuklarını söyleyecekler, 
şefâat edemeyeceklerdir. Sonra, Resûlullaha gelip yal-
varacaklardır. Secde edip, duâ edecek ve şefâati kabûl 
olacaktır. Önce, Onun ümmetinin hesâbı görülecek, 
önce “Sırat”tan geçecekler ve Cennete gireceklerdir. 

78 Begavî, el-Envâr, I, 62.
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Her gittiği yeri nûrlandıracaktır. Fâtıma “radıyallahü 
anha” sırattan geçerken (Herkes gözlerini kapasın! 
Muhammed aleyhisselâmın kızı geliyor) denecektir.

84 - Altı yerde şefâat edecektir:
Birincisi; “Makâm-ı Mahmûd” denilen şefâati ile, 

bütün insanları mahşerde beklemek azâbından kurtara-
caktır. 79

İkincisi; şefâati ile çok kimseyi hesapsız Cennet’e 
sokacaktır. 

Üçüncüsü; azâb çekmesi lâzım olanları azâbdan 
kurtaracaktır. 

Dördüncüsü; günâhı çok olan mü’minleri Cehen-
nem’den çıkaracaktır. 

Beşincisi; sevâbı ve günâhı müsâvî olup, (A’râf) 
denilen yerde bekleyenlerin, Cennet’e gitmelerine 
şefâat edecektir. 

Altıncısı; Cennet’te olanların derecelerinin yüksel-
mesine şefâat edecektir. Şefâat ile hesaptan kurtardığı 
yetmiş bin kimsenin her birinin şefâatleri ile de, yetmi-
şer bin kişi hesapsız Cennet’e gireceklerdir.

85 - Resûlullah’ın “aleyhisselâm” Cennet’te bu-
lunduğu makâmın ismi (Vesîle)dir. Burası Cennetin 
en yüksek derecesidir. Cennet’te bulunan herkese bi-
rer dalı yetişecek olan (Sidret-ül-müntehâ) ağacının 
kökü oradadır. Cennettekilere her nimet, bu dallardan 
gelecektir. 

79 Kâdı Iyâd, Şifâ-i Şerîf, s, 217.
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12. BÖLÜMDE NELER ÖĞRENDİK ?
• Kabirden ilk önce kim kalkacaktır? 
• Resûlullah, Mahşer yerine neyin üzerinde gelecektir? 
• Resûlullah, Mahşer yerine gelirken elinde ne olacaktır? 
• İnsanlar Mahşerde, hesaba başlanması için önce hangi 

peygamberlerin şefaat etmelerini dileyeceklerdir? 
• İnsanlar Mahşerde, hesaba başlanması için şefaat diledik-

leri zaman peygamberler ne yapacaklardır? 
• Fâtıma “radıyallahü anha” sırattan geçerken, ne denile-

cektir? 
• Muhammed aleyhisselâm kaç yerde şefâat edecektir?
• Resûlullah’ın “aleyhisselâm” Cennet’te bulunduğu makâmın 

ismi nedir? 

Nasıl kıymetli olmaz, Allah onu övüyor,
Bak! Nebî-yi muhterem, bir hadîsde ne diyor:

Ara, her yerde ilmi, o yer ister Çin olsun!
İlim öğrenmek farzdır, her mü’min için olsun.

Bak! Alî-yül mürtezâ, ne diyor dinlesene,
(Köle olurum, bana bir harfi öğretene).
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13. BÖLÜM 

MUHAMMED ALEYHİSSELÂMIN                                      
GÜZEL AHLÂK VE ÂDETLERİ
(Herkese Lâzım Olan Îmân) kitabı 360. sayfasın-

da buyruluyor ki;         
Resûlullah’ın “sallallâhu aleyhi ve sellem” ahlâkından 

ve âdetlerinden elli adedi aşağıda bildirilmiştir:
1– Resûlullah’ın “sallallâhu aleyhi ve sellem” ilmi, 

irfânı, fehmi, yakîni,  aklı,  zekâsı, cömertliği, tevâzuu, 
hilmi, şefkati, sabrı, gayreti, hamiyeti, sadâkatı, 
emâneti, şecâ’ati, heybeti, yiğitliği, belâgati, fesâhati, 
fetâneti, melâheti [güzelliği], verâ’ı, iffeti, keremi, 
insâfı, hayâsı, zühdü, takvâsı bütün peygamberlerden 
daha çoktu. Dostundan ve düşmânından gördüğü zararla-
rı, eziyetleri affederdi. Hiçbirine karşılık vermezdi. 

Uhud gazâsında kâfirler mübârek yanağını kana-
tıp, dişlerini kırdıkları zaman, bunu yapanlar için, (Yâ 
Rabbî! Bunları affet! Câhilliklerine bağışla.) diye 
duâ buyurmuştu.

2– Şefkati çoktu. Hayvanlara su verir. Su kabını 
eliyle tutarak doymalarını beklerdi.  Bindiği atın yüzü-
nü ve gözünü silerdi.

3– Her çağırana, lebbeyk (efendim) diyerek cevab 
verirdi.80 Kimsenin yanında, ayaklarını uzatmazdı. Diz 
çöküp otururdu. Hayvan üzerinde giderken, bir yaya 

80 Şemseddin Şâmî, Sübülü’l-Hüdâ, VI, 7.
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görünce, arkasına bindirirdi.
4– Kendisini kimseden üstün tutmazdı. Bir yol-

culukta, bir koyun kebâbı yapılacağı zaman, biri ben 
keserim dedi. Bir başkası, ben derisini yüzerim dedi. 
Diğeri, ben pişiririm dedi. Resûlullah da, ben odun 
toplarım deyince, Yâ Resûlallah “sallallâhu aleyhi 
ve sellem”! Sen istirâhat buyur! Biz toplarız dediler. 
(Evet! Sizin her şeyi yapacağınızı biliyorum. Fakat 
iş görenlerden ayrılarak oturmak istemem. Allahü 
teâlâ, arkadaşlarından ayrılıp oturanı sevmez) bu-
yurdu. Kalkıp odun toplamaya gitti.

5– Eshâbının “radıyallahü teâlâ anhüm ecma’în” 
oturdukları yere gelince,  baş tarafa geçmezdi. Gördüğü 
boş bir yere otururdu. 

Elinde bastonu olarak, bir gün sokağa çıktıkta, 
görenler ayağa kalktılar. (Başkalarının birbirlerine 
saygı duruşu yaptıkları gibi, benim için ayağa kalk-
mayınız! Ben de, sizin gibi bir insanım. Herkes gibi 
yerim. Yorulunca otururum.)  buyurdu.

6– Çok zaman diz çökerek otururdu. Dizlerini di-
kip, etrâfına kollarını sararak oturduğu da görülmüş-
tür.81 Yemekte, giymekte ve her şeyde hizmetçilerini 
kendinden ayırmazdı. Onların işlerine yardım ederdi. 
Kimseyi dövdüğü, sövdüğü hiç görülmedi. Her za-
man hizmetinde bulunan Enes bin Mâlik diyor ki, 
Resûlullaha on sene hizmet ettim. Onun bana yaptığı 
hizmet, benim Ona yaptığımdan çok idi. Bana incindi-
ğini, sert söylediğini hiç görmedim.82

81 Ebû Dâvûd, “Edeb”, 25.
82 Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, III, 255.
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7– Söküklerini, yırtıklarını kendi de yamar, ko-
yunlarını kendi de sağar, hayvanlarına kendi de yem 
verirdi. Çarşıdan satın aldığını, eve kendisi götürür-
dü. Yolculukta hayvanlarına yem verir, bazen tımar da 
ederdi.  Bunları bazen yalnız yapar, bazen de hizmetçi-
lerine yardım ederdi.

8– Bazı kimselerin hizmetçileri gelip kendisini ça-
ğırdıklarında, Medîne’nin âdetine uyarak, onlarla el 
ele verip yürürdü.

9– Hastaları ziyâret eder, cenâzelerde bulunurdu. 
Gönül almak için, kâfirlerin ve münâfıkların hastaları-
nı da ziyâret ederdi. 

10– Sabâh namâzlarını kıldırdıktan sonra, cemâate 
karşı oturup, (Hasta olan kardeşimiz var mı? Ziyâretine 
gidelim!) buyururdu. Hasta yoksa, (Cenâzesi olan var 
mı? Yardıma gidelim!) derdi. Cenâze olursa, yıkanma-
sında, kefenlenmesinde yardım eder, namâzını kıldırır, 
kabrine kadar giderdi. Cenâze yoksa, (Rüyâ gören var-
sa anlatsın! Dinleyelim,  tâbîr edelim!) buyururdu.

11– Eshâbından birini üç gün görmese, onu sorar-
dı. Yolculuğa gitmiş ise, hayır duâ eder, şehirde ise, 
ziyâretine giderdi.

12– Yolda karşılaştığı Müslümân’a önce kendi 
selâm verirdi.

13– Deveye, ata, katıra ve eşeğe biner, bazen baş-
kasını da arkasına oturturdu.

14– Misâfirlerine, Eshâbına hizmet eder, (Bir kav-
min efendisi, en üstünü, onlara hizmet edendir) bu-
yururdu.
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15– Kahkaha ile güldüğü hiç görülmedi. Sessizce 
tebessüm ederdi. Bazen gülerken mübârek ön dişleri 
görünürdü.

16– Hep düşünceli, üzüntülü görünür, az söylerdi. 
Konuşmaya tebessüm ederek başlardı.

17– Lüzûmsuz ve fâidesiz bir şey söylemezdi. 
Lâzım olunca, kısa, fâideli ve mânâsı açık olarak söy-
lerdi. İyi anlaşılması için bazen üç kere tekrâr ederdi.

18– Yabancı ile ve tanıdıklarla ve çocuklarla ve 
ihtiyâr kadınlarla ve mahrem kadınlarıyla latîfe, şaka 
yapardı. Fakat bunlar, Allahü teâlâ’yı bir an unutma-
sına sebep olmazdı.

19– Heybetinden kimse yüzüne bakamazdı. Birisi 
gelip mübârek yüzüne bakınca, titredi. (Sıkılma! Ben 
melik değilim, zâlim değilim. Kurumuş et yiyen bir 
kadıncağızın oğluyum.) buyurdu. Adamın korkusu 
gidip, derdini söylemeye başladı.

20– Bekçileri, kapıcıları yoktu.  Herkes kolayca 
yanına gelip, derdini anlatırdı. 

21– Hayâsı çoktu.  Konuştuğu kimsenin yüzüne 
bakmaya utanırdı.

22– Kimsenin aybını yüzüne vurmazdı. Kimseden 
şikâyet etmez, arkasından söylemezdi. Bir kimsenin 
sözünü veyâ işini beğenmediği zaman, (Bazı kimseler, 
acabâ neden şöyle yapıyorlar?) derdi.83

23– Allahü teâlâ’nın sevgilisi, Resûlü ve Makbûlü 
iken, (Allahü teâlâyı en iyi tanıyanınız ve Ondan en 
çok korkanınız benim) buyururdu. (Benim gördüğü-
83 Kâdı Iyâd, Şifâ-i Şerîf, s, 116. 
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mü görseydiniz, az güler, çok ağlardınız)84 der, havada 
bulut görünce, (Yâ Rabbî! Bu bulutla bize azâp gön-
derme!) derdi. Rüzgâr esince, (Yâ Rabbî! Bize hayırlı 
rüzgâr gönder) diye duâ ederdi.  Gök gürleyince,  (Yâ 
Rabbî! Bizi gadâbınla öldürme, azâbınla helâk etme 
ve bundan önce bize âfiyet ihsân eyle! ) derdi. 

Namaza dururken, ağlayan kimsenin içini çektiği 
gibi,  göğsünden ses işitilirdi. Kur’ân-ı kerîm okur-
ken de böyle olurdu.

24– Kalbinin kuvveti, şecâati şaşılacak kadar çoktu. 
Huneyn gazâsında Müslümânlar, ganîmet toplamak için 
dağılıp, üç dört kimse ile kalmıştı. Kâfirler hep birden, 
hemen hücûm ettiler. Resûlullah onlara karşı durup 
düşmanları kaçırdı. Birkaç defâ oldu. Aslâ gerilemedi.

25– (Mevâhib-i ledünniyye)de, üçüncü maksadın 
ikinci faslı sonunda diyor ki: Abdullah ibni Ömer, 
Fahr-i kâinât’dan daha kuvvetli bir pehlivân görme-
dim dedi.

İbni İshak diyor ki,  Mekke’de Rügâne isminde 
meşhûr bir pehlivân vardı. Resûlullah ile şehir hâricinde,  
karşılaştı. (Yâ Rügâne!  Niçin Müslümân olmuyor-
sun?) buyurdu. Peygamber olduğuna bir şâhidin var mı 
dedi. (Seninle güreş edelim. Sırtın yere gelirse, îmân 
eder misin?) buyurdu. Evet îmân ederim dedi. 

Daha, başlangıçta, Rügânenin sırtı yere gelin-
ce, şaşkına döndü. Bir yanlışlık oldu. Tekrâr edelim 
dedi. Böylece, üç kere sırt üstü yıkıldı. (Şevâhid-ün-
nübüvve)nin üçüncü cüz’ü başında diyor ki, (Îmân et-

84 Kâdı Iyâd, Şifâ-i Şerîf, s, 145; Münâvî, Feyz-ül-kadîr, V, 316.
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meye niyetim yok idi. Sırtımın yere geleceği hatırımdan 
bile geçmemişti. Şimdi, kuvvetinin benden daha çok 
olduğuna şaştım ve çok beğendim diyerek, sürüsünün 
yarısını Resûlullaha hediye edip ayrıldı. Resûlullah, 
sürü ile Mekke’ye doğru giderken, Rügâne koşarak 
geldi ve:

“Yâ Muhammed! Mekke’liler, bu sürüyü nereden 
buldun?  derlerse ne cevab verirsin?” dedi. “Rügâne 
hediye etti derim” buyurdu. “Ne için hediye etti der-
lerse?” diye sordu. 

“Onunla güreş ettik. Sırtını yere getirdim. 
Kuvvetimi beğendi de verdi derim.” buyurdu.  

“Amân öyle söyleme! Şânım şerefim yok olur. 
Sözlerim hoşuna gitti de verdi desen iyi olur.” dedi.

“Hiç yalan söylememek için Rabbime söz ver-
dim” buyurdu.

“Öyle ise, sürüyü geri alırım” dedi.
“Alırsan al! Rabbimin rızâsı için, bin sürü fedâ 

olsun” buyurdu. Rügâne Resûlullah’ın bu îmânına, 
doğruluğuna âşık olup hemen “Kelime-i Şehâdet” 
söyleyerek Müslümân oldu. 

Ebül-Esvedil-Cümehî isminde bir pehlivân daha 
vardı. Sığır derisi üstünde ayakta durup, on kuvvet-
li kimse, deriyi etrâfından çeker, deri parçalanır, ye-
rinden hareket ettiremezlerdi. Bu da, beni yenersen 
îmâna gelirim dedi. Güreşince sırtı yere geldi. Fakat 
îmân etmedi.

26– Çok cömert idi. Yüzlerle deve ve koyunlar ba-
ğışlar, kendisine bir şey bırakmazdı. Nice katı kalpli 
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kâfirler, bu ihsânlarını görerek îmâna gelmişlerdir.
27– Kendisinden bir şey istendikte yok dediği hiç 

işitilmedi. Var ise verir, yok ise sükût ederdi.
28– Allahü teâlâ, (İste vereyim) buyurmuşken, 

dünyâ servetini istemedi. Elenmiş buğday unu ekmeği-
ni hiç yemedi. Hep elenmemiş arpa unu ekmeğini yer-
di. Doyuncaya kadar yediği görülmedi. 

Ekmeği katıksız olarak veyâ hurma ile, sirke ile, 
meyve ile, çorba ile veyâ zeytin yağına batırıp yerdi. 
Tavuk, tavşan, deve, ceylan, balık ve pastırma etleri ve 
peynir de yerdi. Etin kol tarafını severdi. 

Elleri ile tutup ısırarak yerdi. [Bıçakla kesip yemek 
de câizdir] Ekseriyâ süt veyâ hurma yerdi. Evde iki üç ay 
yemek pişmeyip, ekmek yapılmayıp, yalnız hurma yediği 
aylar da olmuştur. İki üç gün bir şey yemediği de olurdu. 

Vefât ettiği zaman, bir demir zırh ceketi, otuz kilo 
arpa için, bir Yahûdî’de rehin bırakılmış bulundu. 

29– Bir yemeği beğenmediği işitilmedi. Beğendiğini 
yer, beğenmediğini yemez ve bir şey söylemezdi.

30– Günde bir kere yerdi. Bazen sabah, bazen ak-
şam yerdi. Eve gelince  (Yiyecek var mı?) der, yok 
denirse oruç tutardı. 

Yemeği sofra bezi, tepsi, masa gibi bir şey üstünde 
yemeyip, yere kor, diz çöker, bir şeye dayanmadan85 yer-
di. Yemeğe besmele okuyarak başlardı. Sağ eli ile yerdi.

31– Dokuz zevcesine ve birkaç hizmetçisine bazen 
bir senelik arpa ve hurma ayırır, bundan fakîrlere de 

85 Süyutî, Evsaf-un Nebî, S, 81; Gazâlî, İhyâ, II, 877.
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sadaka verirdi.
32– Yemekler arasında koyun etini, et suyunu, ka-

bağı, tatlıları, balı, hurmayı, sütü, kaymağı, karpuzu, 
kavunu, üzümü, hıyarı ve serin suyu severdi.86

33– Suyu otururken yavaş yavaş, besmele ile baş-
layarak üç yudumda içer, sonunda (Elhamdülillah) 
der ve duâ ederdi.87

34– Diğer peygamberler gibi, zekât malı ve sadaka 
almazdı. Hediyeyi kabûl ederdi. Ekseriyâ karşılığını 
ziyâdesi ile verirdi.

35– Giymesi câiz olanlardan her bulduğunu giyerdi. 
Kalın kumaştan ihram şeklinde dikilmemiş şeylerle örtü-
nür, peştamal sarınır, gömlek ve cübbe de giyerdi. Bunlar 
pamuktan, yünden veyâ kıldan dokunmuştu. Ekseriyâ 
beyâz, bazen yeşil giyerdi. Dikilmiş elbise giydiği de 
olurdu. 

Cum’a ve bayramlarda ve yabancı elçiler geldikte ve 
cenk zamanlarında kıymetli gömlekler, cübbeler giyerdi. 

Elbiselerinin renkleri ekseriyâ beyâz olurdu. Yeşil, 
kırmızı ve siyâh olduğu da olurdu. Kollarını bilekle-
rine kadar, mübârek ayaklarını baldırın yarısına kadar 
örterdi. 

İmâm-ı Tirmüzînin “rahime-hullahü teâlâ” (Şemâil-i 
şerîfe) kitabında diyor ki;

(Resûlullah, “kamîs” yâni “gömlek” giymeyi se-
verdi. Gömleğinin kolları, bileklerine kadar uzundu. 
Gömleğinin kollarında ve yakasında düğme yoktu. 
86 Gazâlî, İhyâ, II, 884.
87 Kastalânî, Mevâhib-i Ledünniyye, s, 318.
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Ayakkabısı deriden olup, bir tasması ve iki kıbâlı var-
dı. Kıbâl, bir ucu tasmaya, diğer ucu, ön uca dikilmiş 
kayıştır. İki parmak arasından geçmektedir. 

Elbise ve ayakkabı giymekte âdete uyulur. Âdetten 
ayrılmak, şöhrete sebep olur.  Şöhretten kaçınmak 
lâzımdır. Mekke’ye girdiği zamanda, mübârek başında 
siyâh sarık sarılı idi).

36– Ekseriyâ beyâz, bazen siyâh tülbendi başına 
sarık olarak sarıp, ucunu bir karış kadar iki omzu ara-
sına sarkıtırdı. 

Sarığı çok büyük ve pek küçük olmayıp, üç buçuk 
metre kadar uzundu. Bazen sarıksız fitilli takke giyerdi.

37– Arabistân’daki âdete uyarak saçlarını kulakla-
rının yarısına kadar uzatır, fazlasını kestirirdi. Saçlarına 
yağ sürerdi. Yolculukta dahî şişe ile yağ götürürdü. Yağ 
sürdüğü zaman, başına önce tülbent kor, başlığını tül-
bendin üstüne giyerdi. 

Böylece, yağ sürdüğü dışardan belli olmazdı. Bazen 
saçlarını uzatıp, iki ön yanına uzatırdı. Mekke’yi fet-
hettiği gün, böyle uzanmış iki saçı vardı.

38– Ellerine, başına, yüzüne misk veyâ başka ko-
kular sürer, ud ağacı, kâfûrî ile buhurlanırdı.

39– Yatağı, içi hurma iplikleri ile dolu, dabağlanmış 
deriden idi. İçi yünle dolmuş bir yatak getirdiklerinde, 
kabûl etmedi ve (Yâ Âişe! Allah’a yemîn ederim ki, 
eğer istesem, Allahü teâlâ her yerde altın ve gümüş 
yığınlarını yanımda bulundurur) dedi.88 Bazen hasır,  
tahta,  döşek, yünden dokunmuş keçe veyâ kuru toprak 
88 Buhârî, “Vudû”, 41.
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üzerinde de yatardı.
40– Resûlullah “sallallâhu aleyhi ve sellem”, sa-

kalını bir tutamdan fazla uzatmazdı. Fazlasını maka-
sıyla kısaltırdı. [Bir tutam sakal uzatmak sünnettir. 
Sakal bırakması âdet olan yerde bulunanın bırakması 
vâcip olur. Bir tutamdan fazlasını kesmek de sünnettir. 
Bir tutamdan kısa yapmak bid’attir. Böyle kısa sakalı 
bir tutam uzatmak vâciptir. Sakalı kazımak mekruhtur. 
Özürle kazımak câiz olur.]

41– Her gece mübârek gözlerine üç kere sürme çe-
kerdi.

42– Evinde ayna, tarak, sürme kabı, misvak, ma-
kas, iğne, iplik eksik olmazdı. Yolculukta bunları 
berâber götürürdü.

43– Her işinde sağdan başlamayı, sağ eliyle yap-
mayı severdi.89 Yalnız, sol eliyle tahâretlenirdi.

44– Mümkün olduğu kadar, her işini tek sayıda ya-
pardı.

45– Yatsıdan sonra, gece yarısına kadar uyuyup, 
sonra sabâh namâzına kadar ibâdet yapardı. Sağ yanına 
yatar, sağ elini yanağı altına kor, bazı sûreler okuyup 
uyurdu.90     

46– Tefe’ül ederdi. Yâni, ilk gördüğü, birden bire 
gördüğü şeyleri hayra yorardı. Hiç bir şeyi uğursuz 
saymazdı.

47– Üzüntülü zamanlarında sakalını tutar, düşü-
nürdü.
89 Buhârî, “Vudû”, 41.
90 Begavî, el-Envâr, I, 358.
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48– Üzüldüğü zaman,  hemen namâza başlardı.  
Namâzın lezzeti, safâsı ile gammı giderdi.

49– Gıybet edenin, yâni başkasını çekiştirenin sö-
zünü aslâ dinlemezdi.

50– Yürürken, yan tarafa ve arkasına bakmak îcâp 
etse, bütün bedeni ile dönüp bakardı. Yalnız başını çe-
virerek bakmazdı.

TENBÎH: 
İslâm âlimleri “rahime-hümullahü teâlâ”, Peygamber 

efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” yaptığı yuka-
rıda bildirilmiş olan şeyleri üçe ayırmışlardır. 

Birincisi, müslümanların da yapması lâzım olan 
şeylerdir. Bunlara (Sünnet)  denir. 

İkincisi, Peygamberimize “sallallahü teâlâ aleyhi 
ve sellem” mahsûs olan şeylerdir. Bunları başkalarının 
yapması câiz değildir. Bunlara (Hasâis)  denir. 

Üçüncüsü, âdete bağlı şeylerdir. Bunları her müs-
lümanın, bulunduğu yerin âdetine uyarak yapması 
lâzımdır. Âdete uymayarak yapılırsa fitne uyanır. 
Fitneyi uyandırmak harâm olur.

Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber; 
Hiç güzel olmasaydı, ölür müydü peygamber! 
                                          (Necip Fazıl Kısakürek)
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13. BÖLÜMDE NELER ÖĞRENDİK ?
• Muhammed aleyhisselâm sabâh namâzlarını kıldırdıktan 

sonra ne yapardı? 
• Muhammed aleyhisselâm kendisinden birşey istendikte ne 

yapardı? 
• Muhammed aleyhisselâm yemekler arasında neleri severdi? 
• Muhammed aleyhisselâm suyu nasıl içerdi?
• Muhammed aleyhisselâmın zekât, sadaka ve hediye husu-

sundaki tavrı nasıldı? 
• Muhammed aleyhisselâmın sakal hususndaki sünneti na-

sıldı?
• Muhammed aleyhisselâmın evinde ve yolculukta da yanın-

da bulundurduğu şeylerden birkaçını yazınız?
• Muhammed aleyhisselâm yan tarafa ve arkasına bakmak 

îcâp etse ne yapardı? 
• Muhammed aleyhisselâmın yaptığı şeyler kaça ayrılır?

Müjdecim, kurtarıcım, efendim, peygamberim; 
Sana uymayan ölçü, hayat olsa teperim! 

        (Necip Fazıl Kısakürek)
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14. BÖLÜM 

MUHAMMED ALEYHİSSELÂMA TÂBİ OLMAK
Muhammed aleyhisselâma tâbi olmak, Onun git-

tiği yolda yürümektir. Onun yolu, Kur’ân-ı Kerîm’in 
gösterdiği yoldur. Bu yola “Dîn-i İslâm” denir. 

Ona uymak için, önce îmân etmek, sonra 
Müslümanlığı iyice öğrenmek, farzları yapmak, ha-
ramlardan kaçınmak, daha sonra sünnetleri yapıp mek-
ruhlardan kaçınmak lâzımdır. Bunlardan sonra, mü-
bahlarda da Ona uymaya çalışmalıdır.

Peygamberimize uymak, saadet kapısından içeri 
girmek demektir. Allahü teâlâ, dünyadaki bütün in-
sanları saadete dâvet için Muhammed aleyhisselâmı 
gönderdi. İki cihân saadetine kavuşmak, ancak ve 
yalnız, dünya ve âhiret efendisi olan Muhammed 
aleyhisselâma tâbi olmaya bağlıdır. 

Ona uymanın ufak bir zerresi, bütün dünya ni-
metlerinden ve âhiret saadetlerinden kat kat üstündür. 
İnsanlık şerefi ve meziyeti, Ona tâbi olmaktır.

Resûlullaha (sallallahü aleyhi ve sellem) uymak 
için, Müslümanların dört mezhepten birine uymaları 
şarttır. Bu mezhepler (Hanefî, Şâfiî, Mâlikî, Hanbelî) 
mezhepleridir. 

Hak olan dört mezhebin hepsi “Ehl-i Sünnet Vel 
Cemaat” îtikâdında olup îmânlarında, inançlarında hiç 
ayrılık yoktur. 
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Çünkü Allahü teâlâ, bütün Müslümanların aynı 
îmânda birleşmelerini ve birbirleriyle sevişmelerini 
emretmiştir.

Îmânımız Nasıl Olmalıdır?   
Allahü teâlâ, insanların dünyada rahat, huzûr için-

de yaşamalarını ve âhirette de sonsuz saadete kavuş-
malarını istiyor. Bunun için, saadete sebep olan faydalı 
şeyleri emretti. Felâkete sebep olan, zararlı şeyleri de 
yasak etti.

Allahü teâlânın birinci emri, “Îmân” etmektir. 
Birinci yasak ettiği şey ise “Küfür”dür. Îmân demek, 
Allahü teâlâya ve Muhammed aleyhisselâmın, O’nun 
son Peygamberi olduğuna inanmaktır. 

Resûlullah Efendimizin söylediklerinin hepsi-
ni beğenip kalbin kabûl etmesine, yâni inanmasına 
“Îmân” denir. Böylece inanan insanlara, “Mü’min” 
ve “Müslüman” denir. Peygamber Efendimizin sözle-
rinden birine bile inanmamaya veya iyi ve doğru oldu-
ğunda şüphe etmeye “Küfür” denir. Böyle inanmayan 
kimselere de “Kâfir” denir.

Allahü teâlâ, emirlerini ve yasaklarını Cebrâil 
isminde ki bir melek vâsıtası ile Sevgili Peygamberimiz 
Muhammed aleyhisselâma bildirmiş, Peygamber 
Efendimiz de bunların hepsini insanlara anlatmıştır. 
Allahü teâlânın bildirdiklerine “Kur’ân-ı kerîm” de-
nir. Kur’ân-ı kerîm, Muhammed aleyhisselâmın sözü 
değildir. Allah kelâmıdır. Hiçbir insan öyle düzgün 
söyleyemez ve söyleyememiştir.
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Kur’ân-ı kerîmde bildirilenlerin hepsine “İslâmiyyet” 
denir. Hepsine inanan insana “Mü’min” denir. Birini bile 
beğenmemeye îmânsızlık, yâni küfür denir. 

Meselâ, kıyâmette olacak şeylere, cinnin ve melek-
lerin var olduklarına, Âdem aleyhisselâmın bütün in-
sanların babası olduğuna ve ilk Peygamber olduğuna 
inanmak, yalnız kalb ile olur. Bunlara “Îtikad”, yâni 
“Îmân” bilgileri denir. 

Beden ve kalb ile yapılacak ve sakınılacak şeylere 
ise, hem inanmak ve hem de yapmak veya sakınmak 
lâzımdır. Bunlara “Amel” veya sadece “Din” bilgileri 
denir. Bunlara inanmak da îmân olur. Bunları yapmak 
ve sakınmak, ibâdet olur. 

Görülüyor ki, ibâdetlerin, vazife olduğuna inan-
mamak, ehemmiyet vermemek de küfürdür. Bunlara 
inanıp da yapmayan kâfir olmaz. Îmânı gitmez, fakat 
günâhkâr olur.

Îmânın Şartları Altıdır
Âkıl ve bâliğ olan bütün insanlara İslâm Dîni’ne 

girmesi için îmân etmesi, zarurî olarak lâzımdır. Îmânın 
altı şartına inanan herkes müslüman olur. 

Müslümanların küçük çocukları, annesine, babası-
na tâbi olarak müslümandır. Bülûğ çağına girince, ana-
sının ve babasının dînine tâbi olması devam etmez. 

İslâmiyyeti bilmeyerek bülûğ çağına girince, din-
den ayrılmış olur.

Îmân edilecek şeyleri işitip de, inanmamış kimse, 
“Kelime-i tevhid” söylese, yâni (Lâ ilâhe illallah, 
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Muhammedün Resûlullah) dese, müslüman olmaz. 
“Âmentü”de bulunan altı şeye inanan ve Allahü 

teâlânın emirlerini ve yasaklarını kabûl ettim diyen 
kimse, müslüman olur. 

Bir kâfir, “Kelime-i tevhid” söyleyince ve bu-
nun mânâsına kısaca inanınca, o anda müslüman olur. 
Fakat her müslüman gibi bunun da, imkân bulunca 
“Âmentü”yü ezberlemesi ve mânâsını iyice öğrenme-
si lâzımdır.

Her müslüman, çocuklarına, (Âmentü billâhi ve 
melâiketihi ve kütübihi ve rusülihi vel yevmil-âhıri 
ve bil-kaderi hayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ vel-
ba’sü ba’delmevti hakkun eşhedü en lâ ilâhe illallah 
ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühü) 
ezberletmeli, mânâsını iyice öğretmelidir. 

Çocuk bu altı şeyi öğrenmez ve inandığını söyle-
mezse, bâliğ olduğu zaman müslüman olmaz. 

Îmânın altı şartı şunlardır:
Allahü teâlânın var olduğuna, bir olduğuna ve sı-

fatlarına inanmak,
Meleklere inanmak,
Kitaplara inanmak,
Peygamberlere inanmak, 
Âhirette olan şeylere inanmak,
Kazâ ve Kadere, yâni hayır ve şerrin Allahü teâlâ 

tarafından yaratıldığına inanmak.
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RESÛLULLAHIN  MUCİZELERİNİN  
EN  BÜYÜĞÜ  OLARAK  KUR’ÂN-I  KERÎM
Kur’ân-ı kerîm Allah kelâmıdır. Kur’ân-ı kerîm, 

nazm-ı ilâhîdir. Nazım, lügatta, incileri ipliğe dizme-
ye denir. Kelimeleri de inci gibi, yanyana dizmeye na-
zım denilmiştir. Şiirler, birer nazımdır. 

Kur’ân-ı kerîmin kelimeleri Arapçadır. Fakat bu 
kelimeleri yanyana dizen, Allahü teâlâdır. Bu kelime-
ler, insan dizisi değildir. 

Bu Arabî kelimeler, Allahü teâlâ tarafından dizil-
miş olarak, âyetler hâlinde gelmiştir. Cebrâil “aley-
hisselâm” bu âyetleri, bu kelimelerle ve harflerle 
okumuş, Muhammed “aleyhisselâm” da mübârek 
kulakları ile işiterek, ezberlemiş ve hemen Eshâbına 
okumuştur. 

Kur’ân-ı kerîm mahlûk değildir. Kur’ân-ı kerîm, 
Muhammed aleyhisselâmın mu’cizelerinin en büyüğü-
dür ve insan sözüne benzememektedir.

Peygamber Efendimiz, kimseden bir şey okumamış, 
öğrenmemiş, hiç yazı yazmamış iken ve seyahat etme-
yen ve geçmişlerden ve etraftakilerden haberi olmayan 
insanlar arasında yetişmiş iken, Tevrat’ta ve İncil’de ve 
bütün başka kitaplarda yazılı şeyleri bildirdi. 

Geçmişlerin hâllerinden haber verdi. Her dinden, 
her meslekten ileri gelenlerin hepsini hüccetler, sağlam 
delîller söyleyerek susturdu. 

En büyük mu’cize olarak Kur’ân-ı kerîmi ortaya 
koydu ki, altıbinikiyüzotuzaltı (6236) âyetinden biri 
gibi söyleyemezsiniz diye meydan okuduğu hâlde, 
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kimse bindörtyüz bu kadar seneden beri, dünyanın her 
tarafından bütün İslâm düşmanları elele vererek, mal-
lar, servetler dökerek uğraştıkları hâlde, söyleyemedi. 

Şimdi de, gayr-i müslimler milyarlar dökerek bü-
tün güçleriyle çalıştıkları hâlde söyleyemiyorlar. 

Hele o zaman Araplarda şiir, edebiyat, fesahat ve 
belâgat, her şeyden ileri gidip en güvendikleri başa-
rıları olduğu hâlde, Kur’ân-ı kerîm karşısında, birşey 
söyleyemediler. 

Kur’ân-ı kerîme böyle galebe çalamayınca, çok-
ları insafa gelip, müslüman oldu. Îmân etmeyenleri 
de, İslâmiyyetin yayılmasını önlemek için, savaşmaya 
mecbur oldu.

Kur’ân-ı kerîm’de kimsenin yapamayacağı, söyle-
yemeyeceği şeyler sayılamıyacak kadar çoktur. Burada 
altısını bildirelim:

1- Î’caz ve belâgattır. Yâni az söz ile pürüzsüz ve 
kusursuz olarak, çok şey anlatmaktır.

2- Harfleri ve kelimeleri, Arap harflerine ve keli-
melerine benzediği hâlde, âyetler, yâni sözler ve cüm-
leler, onların sözlerine ve şiirlerine hiç benzemiyor. 
Kur’ân-ı kerîm, insan sözü değildir. Allah kelâmıdır. 
Kur’ân-ı kerîmin yanında onların sözleri, cam parça-
larının elmasa benzemesi gibidir. Dil mütehassısları 
bunu pek iyi görüyor ve teslim ediyor.

3- Bir insan, Kur’ân-ı kerîmi ne kadar çok okursa 
okusun bıkmıyor, usanmıyor. Arzusu, hevesi, sevgisi 
ve şevki artıyor. Hâlbuki Kur’ân-ı kerîmin tercümele-
rinin ve başka şekillerde yazmalarının ve diğer bütün 
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kitapların okunmasında, böyle arzu ve lezzet artması 
olmuyor. Usanç hâsıl oluyor. Yorulmak başkadır, usan-
mak başkadır.

4- Geçmiş insanların hâllerinden bilinen ve bilin-
meyen birçok şey Kur’ân-ı kerîmde bildirilmektedir.

5-  İlerde olacak şeyleri bildirmektedir ki, bunlar-
dan çoğu, zamanla meydana çıkmış ve çıkmaktadır.

6- Kimsenin hiçbir zamanda, hiçbir sûretle bilemi-
yeceği ilimlerdir ki, Allahü teâlâ ilimlerin evvelini ve 
sonunu Kur’ân-ı kerîmde bildirmiştir.

Kur’ân-ı Kerîm’in Tefsîri
Kur’ân-ı kerîm, hiçbir dile, hattâ Arapçaya da tam 

tercüme edilemez. Herhangi bir şiirin, kendi diline 
bile, tam tercümesine imkân yoktur. Ancak izâh edile-
bilir, açıklanabilir. 

Kur’ân-ı kerîmin mânâsı, tercümesi okunmak-
la anlaşılmaz. Bir âyetin mânâsını anlamak demek, 
Allahü teâlânın, bu âyette ne demek istediğini anlamak 
demektir. Bu âyetin herhangi bir tercümesini okuyan 
kimse, murâd-ı ilâhîyi öğrenemez. Tercüme edenin, 
bilgi derecesine göre anlamış olduğunu öğrenir. 

Din bilgisi olmayan birinin yaptığı tercümeyi oku-
yan da Allahü teâlânın dediği sanarak, kendi kafasın-
dan anlatmak istediğini öğrenir.

Köylüye ait bir kanunu, hükümet, doğruca köylüye 
göndermez. Çünkü köylü okuyabilse bile, anlayamaz. 
Bu kanun önce, vâlilere gönderilir. Vâliler, iyi anlayıp, 
izâhını ekliyerek, kaymakamlara, bunlar da daha açık-
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layarak, muhtarlara anlatır. Muhtar da ancak köylüye 
anlatır, söyler. 

İşte, Kur’ân-ı kerîm de, ahkâm-ı ilâhiyyedir. Ka-
nûn-ı rabbânîdir. Allahü teâlâ, Kur’ân-ı kerîmde kul-
larına saadet yolunu göstermiş ve kelâmını insanların 
en yükseğine göndermiştir. Kur’ân-ı kerîmin mânâsını, 
yalnız Muhammed aleyhisselâm tam anlar. Başka kim-
se, tam anlıyamaz. Eshâb-ı kirâm ana dili olarak Arabî 
bildikleri, edip ve beliğ oldukları hâlde, bazı âyetleri 
anlayamaz, Resûlullaha sorarlardı.

Hazreti Ömer “radıyallahü anh”, bir gün geçerken, 
Resûlullahın Hazreti Ebû Bekr-i Sıddîka bir şey anlat-
tığını gördü. Yanlarına gidip dinledi. Sonra, başkaları 
da gördü ise de, gelip dinlemeye çekindiler. Ertesi gün 
Hazreti Ömer’i görünce: “Yâ Ömer, Resûlullah dün 
size bir şey anlatıyordu. Bize de söyle öğrenelim.” 
dediler. Çünkü peygamber efendimiz dâima, “Benden 
duyduklarınızı, din kardeşlerinize de anlatınız! 
Birbirinize duyurunuz.” buyururdu. 

Hazreti Ömer, “Dün Ebû Bekir, Kur’ân-ı kerîmden 
anlıyamadığı bir âyetin mânâsını sormuş, Resûlullah 
ona anlatıyordu. Bir saat dinledim, dinlediklerimden 
birşey anlıyamadım” dedi. Çünkü Hazreti Ebû Bekir’in 
yüksek derecesine göre anlatıyordu.

Hazreti Ömer, o kadar yüksek idi ki, Resûlullah 
Efendimiz, O’nun hakkında, (Ben peygamberlerin 
sonuncusuyum. Benden sonra peygamber gelmi-
yecektir. Eğer, benden sonra peygamber gelseydi, 
Ömer peygamber olurdu.) buyurdu. Böyle yüksek 
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olduğu ve Arapçayı çok iyi bildiği hâlde, Kur’ân-ı 
kerîmin tefsirini bile anlayamadı. Çünkü Resûlullah 
herkese, derecesine göre anlatıyordu. Hazreti Ebû 
Bekir’in derecesi, ondan çok daha yüksekti. Fakat, bu 
da, hattâ Cebrâil aleyhisselâm dahi Kur’ân-ı kerîmin 
mânâsını, esrârını Resûlullaha sorardı. 

Kur’ân-ı kerîmin mânâsını yalnız Muhammed 
aleyhisselâm anlamış ve hadîs-i şerîfleri ile bildirmiş-
tir. Kur’ân-ı kerîmi tefsir eden O’dur. Doğru tefsir kita-
bı da, O’nun hadîs-i şerîfleridir. Din âlimlerimiz, uyu-
mıyarak, dinlenmiyerek, istirahatlarını fedâ ederek, bu 
hadîs-i şerîfleri toplayıp, tefsir kitaplarını yazmışlardır. 

Bu tefsir kitaplarını da anlıyabilmek için, uzun se-
neler durmadan çalışıp, yirmi ana ilmi iyi öğrenmek 
lâzımdır. Bu yirmi ana ilmin kolları, seksen ilimdir. 

Bu geniş ilimleri bilmiyenlerin, Kur’ân-ı kerîme 
bugünkü Arapçaya göre mânâ vererek yaptıkları tercü-
meler, Kur’ân-ı kerimin hakîkî mânâsından bambaşka 
birşey olmaktadır.

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?91

• Yemeğe tuz ile başlanırsa beyin tarafından gönde-
rilen bir uyarı sayesinde, midede mukus denilen 
sindirimi kolaylaştırıcı bir tabaka oluşturduğunu 
ve midenin sindirime hazırlıksız yakalanmasını 
önlediğini...

• Yemek yerken yerde oturarak sol ayağı katlayıp 
sağ ayağı karna çekerek oturulup yenildiğinde, 

91 Türkiye Takvimi (07/02/2012 ve 09/09/2014 tarihli sayfaları)
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su ile doldurulmuş balon şeklinde olan midenin 
çıkış kısmını kapatarak yenilen gıdanın tam sin-
dirilmeden bağırsaklara kaçmasını önleyeceğini 
ve mide dolunca da doygunluk hissi vererek çok 
fazla yemeden kalkılacağını…

• Yemek yerken yemeğin ortasında su içildiğinde 
içilen suyun yenilen gıdaların sindirilmesine, ge-
rekli vitaminlerin emilmesine katkıda bulundu-
ğunu ve midede doygunluk hissi vererek az ye-
meye vesile olduğunu...

• Oturularak ve en az 3 yudumda içilen su, dil ve 
ağız bölgesinde daha fazla duraksadığından tü-
kürük bezleri için gerekli olan suyun emilimini 
artırıp anti bakteriyel ve antioksidan etkiye sahip 
tükürüğün salgılanmasını artırarak ağız ve diş 
sağlığına katkıda bulunduğunu...

• İnsan midesinin ayakta ve oturur vaziyetteki pozis-
yonu farklıdır. Ayakta duran bir insan eğer sıvı gıda 
içerse doğrudan doğruya onikiparmak bağırsağına 
geçer. Midenin küçük eğriliğine uyan kısmında 
Waldeyerin mide caddesi denen oluk bulunur. Sıvı 
gıdalar bu yolu takip ederek zaten devamlı küçük 
bir açıklığı olan mide çıkışını (pilor) geçerek oni-
kiparmak bağırsağına (duodenum) geçer. 

• Eğer insan sıvıyı oturarak içerse bunlar önce 
midede birikir, asitle karışarak mikropları ölür 
ve sonra onikiparmak bağırsağına geçer. Bu du-
rumda oturarak su içme usulüne uymakla insa-
nın kolera dâhil, birçok hastalıklardan korunmuş 
olduğunu… 
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• Uyurken sağ yana dönüp yatıldığında solda olan 
kalbimizin daha rahat çalışmasına neden olarak, 
kalbi yormadan dinlenmiş bir vaziyette kalkılabi-
leceğini...

• Banyo yaptıktan sonra ayaklara soğuk su dök-
menin kan dolaşımını hızlandırıp sıcak sudan 
dolayı genleşmiş olan damarların içindeki kanın 
aktivasyonunu artırarak tansiyon düşüklüğünü 
önlediğini ve savunma mekanizmasını güçlen-
dirdiğini...

• Kesintisiz uyunan uzun gece uykularının, da-
marlarda vazodilatasyona (damar genişlemesine) 
sebep olduğunu, uyku ortalarında kalkıp el yüz 
yıkamak (Abdest almak gibi) az yorucu egzer-
sizler yapmanın (Teheccüd namazı kılmak gibi) 
vazodilatasyonu engellediğini ve daha zinde kal-
kılabileceğini...

• Günümüzün modern tıp kitaplarında diyor ki: 
Diş macunları, ağızdaki faydalı ve zararlı bütün 
mikropları öldürürken, misvak sadece zararlı 
mikropları öldürür. Misvak; ağzı temizler, gör-
meyi keskinleştirir, diş etlerini güçlendirir, dişleri 
beyazlaştırır ve çürümeyi önler, hazmı kolaylaştı-
rır, mideye sıhhat verir, balgamı keser, yaşlanma-
yı yavaşlatır, ağız kokusunu giderir, safrayı keser. 
Baş damarlarını yatıştırır, ağrısını dindirir… 

Bütün bunların, 1400 sene evvel Peygamber efendi-
mizin yaptığı ve ümmeti için de tavsiye ettiği sünnet-i 
seniyyeler olduğunu biliyor muydunuz?
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İYİ BİR MÜSLÜMAN NASIL OLUR?
Hakîkî müslüman; medenî, kültürlü ve namuslu bir 

insandır. Her şeyden önce, dürüst ve çalışkandır. Tahsil 
yapmış veya okuyarak kendi kendini yetiştirmiştir. 

Sözü, özü doğrudur. İşlerini, son derece dikkatle, 
başından sonuna kadar takip eder. Gerekirse, normal iş 
saatlerinden daha fazla çalışır.

Müslüman suç işlemez. Vatanı ve milletini sever. 
Her bakımdan, iyi ahlâkı ile çevresine örnek olur.

Dîninin emir ve yasaklarını iyi öğrenip, onlara ti-
tizlikle uyar. Çocuklarının, îmânlı ve güzel ahlâklı ye-
tişmelerine çok ehemmiyet verir. Onları, kötü arkadaş-
lardan ve zararlı yayınlardan korur.

Verdiği sözü tutar. Zamanın kıymetini bildiği için, 
her işini dakikası dakikasına yapar. Üzerine aldığı bir 
işi bitirmeden içi rahat etmez. Bir işi yarına bırakmak 
şöyle dursun, yarınki işi, mümkünse bugün yapar.

Böyle kimseler, rûhunun temizliği yanında, vücut 
temizliğine de çok dikkat ederler. Kullandığı eşyalar, 
yiyip içtikleri, evi, çevresi hep temiz olur. Ayrıca, güler 
yüzlü, tatlı dilli, vakur ve kibardır.

Anasına, babasına, hocasına, memleketin büyükle-
rine karşı son derece saygılıdır. Herkesle iyi geçinir ve 
kendisi ile iyi geçinilir. Kibirli değil, son derece alçak 
gönüllüdür. 

Kimse ile münâkaşa etmediği gibi, kimsenin de 
kalbini kırmaz. İffetli, cömert, iyi niyetli, şefkatlidir. 
Kimseye hîle, hıyânet ve kötülük yapmaz. Böyle şey-
leri düşünmez bile.
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Kötü huylardan hiçbiri kendinde bulunmaz. Buna 
karşılık bütün iyi huylar kendisinde toplanmıştır.

Böyle olan kimseler, dünyada rahat ettikleri gibi 
âhirette de rahat ve huzûr içinde olurlar.

GENÇLİĞİN KIYMETİNİ BİLMELİDİR
Gençlik çağı, nefsin kaynadığı, şehvetlerin oyna-

dığı, insan ve cin şeytanlarının saldırdığı bir zamandır. 
Böyle bir çağda yapılan az bir ibâdete, pek çok sevâp 
verilir. 

İhtiyârlıkta dünya zevkleri azalıp güç kuvvet gi-
dip, arzulara kavuşmak imkânı ve ümitleri kalmadı-
ğı zamanda, pişmanlıktan, âh etmekten başka bir şey 
olmaz. Çok kimselere bu pişmanlık zamanı da, nasip 
olmaz. Bu pişmanlık da tevbe demektir ve yine büyük 
nîmettir.

Gençlik çağı, kazanç zamanıdır. Mert olan, bu 
vaktin kıymetini bilip, elden kaçırmaz. İhtiyârlık, her-
kese nasip olmaz. Nasip olsa da rahat, elverişli vakit 
ele geçmez. Vakit de bulunsa, kuvvetsizlik, hâlsizlik 
zamanında, faydalı iş yapılamaz. Bugün, güç kuvvet 
yerinde iken, hangi özürle, hangi sebeple, bugünün işi 
yarına bırakılabilir?

Sevgili Peygamberimiz, (Yarın yaparım diyen, 
helâk oldu, ziyân etti) buyurdu. Gençlik zamanında 
insanı üç din düşmanı olan, nefis, şeytan ve kötü insan-
lar aldatmaya uğraşmaktadır. Bunlar karşısında, az bir 
ibâdet pek kıymetli olur. İhtiyârlıkta yapılan, bundan 
katkat fazla ibâdetlerin bu kadar kıymeti olmaz.
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Gençlikte, nefsin arzuları, insanı kapladığı gibi, 
ilim öğrenilecek, ibâdet yapılacak en kârlı zaman da 
gençliktir. 

Gençlikte, şehvetin, asabiyetin kapladığı anlarda 
dînin bir emrini yerine getirmek, ihtiyârlıkta yapılan 
aynı ibâdetten çok üstün ve kıymetli olur. Hele başka 
mâniler de araya katılırsa, bunları dinlemeyip yapılan 
ibâdetin sevâbı o kadar çoktur ki, ancak Allahü teâlâ 
bilir. Çünkü, mâniler karşısında ibâdet yapma güçlüğü, 
sıkıntısı, o ibâdetlerin, şânını, şerefini göklere çıkarır. 
Mâni (engel) olmayarak, kolay yapılan ibâdetler, aşa-
ğıda kalır. 

Bunun içindir ki, insanların yüksekleri, melekle-
rin yükseklerinden daha üstün olmuştur. Çünkü insan, 
mâniler arasında ibâdet ediyor. Melekler ise, mâni ol-
madan emre itâat ediyor. Harp zamanında askerin kıy-
meti artar ve muhârebede ufak bir hizmetleri, sulh za-
manındaki büyük gayretlerinden daha kıymetli olur. 

Gençlik arzuları, Allahü teâlânın düşmanı olan 
nefsin ve şeytanın sevdiği şeylerdir. Dîne uygun şeyler 
ise, Allahü teâlânın sevdiği şeylerdir. Allahü teâlânın 
düşmanlarını sevindirip, bütün nîmetleri veren, hakîkî 
sâhibi gazâba getirmek, akıllı insanların yapacağı şey 
değildir. 

Allahü teâlâ, hepimize akla uygun hareketler nasip 
edip nefse, şeytana ve din düşmanlarının sözlerine ve 
yazılarına aldanmaktan muhafaza buyursun!
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14. BÖLÜMDE NELER ÖĞRENDİK ?
• Muhammed aleyhisselama uymak için sırayla ne yapmak 

lazımdır? 
• Allahü teâlânın birinci emri ve birinci yasak ettiği şey nedir? 
• İman neye denir? 
• Peygamber Efendimizin sözlerinden birine bile inanmama-

ya veya iyi ve doğru olduğunda şüphe etmeye ne denir? Böyle 
inanmayan kimselere ne denir? 

• Kur’ân-ı kerîmde bildirilenlerin birini bile beğenmemeye 
ne denir?

• Yalnız kalb ile inanılan bilgilere ne denir?
• İbâdetlerin vazife olduğuna inanmamak, ehemmiyet ver-

memek nedir? 
• Müslümanların küçük çocukları, İslâmiyyeti bilmeyerek 

bülûğ çağına girince, ne olur? 
• Eshâb-ı kirâm ana dili olarak Arapça bildikleri, edip ol-

dukları hâlde, bütün âyetleri anlayabilirler miydi? Bir misalle 
anlatınız.

• Bir âyetin mânâsını anlamak ne demektir? 
• Tefsir kitaplarını anlıyabilmek için ne lazımdır? 
• Misvak kullanmanın sağlık açısından ne gibi faydası vardır?
• Gençlerin yaptığı az bir ibadete niçin pek çok sevab verilir? 
• Gençlik zamanında insanı hangi din düşmanları aldatma-

ya uğraşmaktadır?
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Kâbe-i şerîfin eski fotoğrafları.
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15. BÖLÜM 

BÂZI MEŞHURLARIN KUR’ÂN-I KERÎM 
HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Kur’ân-ı kerîm hakkında dünyanın en meşhur 

ediplerinden olan Goethe (1749-1832) (Batı-Doğu 
Dîvanı) adlı eserinde şu sözü söylemiştir: “Kur’ân’ın 
içinde pek çok tekrarlar vardır. Onu okuduğunuz za-
man, bu tekrarlar bizi usandıracak sanılıyor, fakat biraz 
sonra bu kitap bizi kendisine çekiyor. Bizi hayranlığa 
ve sonunda büyük saygıya götürüyor.”

Prof. Edouard Monte: “Allah’ın birliğini en te-
miz, en yüksek, en kutsal ve inandırıcı ve başka hiç 
bir din kitabının üstün gelemiyeceği bir dil ile anlatan 
kitap Kur’ân’dır.” demektedir.

Kur’ân-ı kerîmi Fransızcaya çeviren Dr. Maurice, 
“Kur’ân, insanlığa hediye edilen din kitaplarının en 
güzelidir.” der.

Gaston Karl, “Îslâm dîninin kaynağı olan Kur’ânda 
cihan medeniyetinin dayandığı bütün temeller bu-
lunmaktadır. O kadar ki, bugün bizim uygarlığımızın 
Kur’ân’ın bildirdiği temel kurallardan kurulduğunu 
kabûl etmemiz gerekir.” demektedir.

Bir İngiliz râhibi olan Beoworth-Simith, (Muhammed 
ve Muhammed’e Bağlı Olanlar) adlı eserinde “Kur’ân 
üslûp temizliği, ilim, felsefe ve hakîkat mu’cizesidir” diye 
yazmaktadır. 
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Kur’ân’ı İngilizceye tercüme eden Alberry ise, 
“Ne zaman ezan dinlesem, o bana bir mistik müzik 
gibi tesir eder. Akan nağmelerin altında, sanki davula 
vuruluyormuş gibi bir ses duyarım. Bu vuruş sanki kal-
bimin vuruşu gibidir.” demektedir. 

Marmaduke Pisthall ise, Kur’ân-ı kerîm için, 
“En taklit olunmaz bir senfoni, en sağlam bir ifâde. 
İnsanları ağlamaya veya coşmaya sevk eden bir kud-
ret” ifâdesini kullanmıştır. 

Prof. Carlyle (Konferans) adlı eserinde: “Kur’ân 
okudukça onun alelâde (gelişigüzel) bir edebî eser ol-
madığını hemen hissedersiniz. Kur’ân, kalpten gelen 
ve bütün diğer kalblere hemen nüfûz eden bir eserdir. 
Diğer bütün eserler bu muazzam eser yanında çok sö-
nük kalır. Kur’ânın göze çarpan ilk karakteri, O’nun 
doğru ve mükemmel bir yol gösterici, dürüst bir reh-
ber olmasıdır. İşte, bence Kur’ânın en büyük meziyeti 
budur. Bu meziyet diğer birçok meziyetlere de yol aç-
maktadır.”

Fransız kaptan Dr. Cousteau ise, şöyle demektedir: 
“Modern ilmin ondört asır geriden takip ettiği Kur’ân, 
ben şehâdet ederim ki, Allah kelâmıdır.”

BÂZI MEŞHURLARIN MUHAMMED 
ALEYHİSSELÂM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ92

Müslüman olmayan bâzı meşhurların, Resûl-i ek-
rem sallallâhu aleyhi ve sellem efendimiz ve İslâm dîni 
hakkındaki sözleri şöyledir:

92 Kemahlı Feyzullah, Herkese Lâzım Olan Îmân, s, 162-168
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Napolyon:
Târihe dünyânın en büyük askerî dehâlarından biri, 

aynı zamanda kıymetli bir devlet adamı olarak geçen 
Fransız İmparatoru Napolyon şöyle diyor:

“Allah’ın varlığını ve birliğini, Mûsâ kendi mille-
tine, Îsâ Romalılara, fakat Muhammed (aleyhisselâm) 
bütün eski dünyâya bildirdi. 

Arabistan tamâmiyle putperest olmuştu. Îsâ’dan 
altı asır sonra Muhammed (aleyhisselâm) kendisinden 
evvel gelmiş olan İbrâhim, İsmâil, Mûsâ ve Îsâ’nın 
(aleyhimüsselâm) Allah’ını Araplara tanıttı. 

Arapların yanına sokulan Aryenler, hakîkî Îsâ 
dînini bozarak onlara Allah, Allah’ın oğlu, Rûhulkudüs 
gibi, kimsenin anlayamayacağı akîdeleri yaymaya çalı-
şıyor, şarkın sulh ve huzurunu tamâmen bozuyorlardı. 
Muhammed onlara doğru yolu gösterdi. Araplara yal-
nız bir tek Allah olduğunu, O’nun ne babası ne de oğlu 
bulunmadığını, böyle birkaç Allah’a tapmanın puta 
tapmaktan kalan saçma bir âdet olduğunu anlattı.”

Prof. Carlyle: 
Dünyânın tanıdığı en büyük ilim adamlarından biri 

olan İskoçyalı Thomas Carlyle diyor ki:
“Hazret-i Muhammed gelmeden evvel Arapların 

bulundukları yerlere kocaman bir ateş parçası sıçramış 
olsaydı kuru kum üzerinde kaybolup gidecek ve hiç iz 
bırakmayacaktı. Fakat Muhammed aleyhisselâm gelin-
ce bu kuru kum dolu çöl, sanki bir barut fıçısına döndü. 
Delhi’den Granada’ya kadar her taraf birdenbire semâya 
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yükselen alevler hâline geldi. Bu büyük zât sanki bir 
şimşekti. O’nun etrâfındaki bütün insanlar, O’ndan ateş 
alan parlayıcı maddeler hâline dönüştüler.”

Mahatma Gandhi: 
Hindistan’ı İngiliz sömürgesi olmaktan kurtaran 

Hintli lider, İslâm dînini ve Kur’ân-ı kerîmi incele-
dikten sonra şunları söylemiştir:

“İslâm dîni yalancı bir din değildir. Hintlilerin bu 
dîni saygı ile incelemelerini isterim. Onlar da İslâmiyeti 
benim gibi seveceklerdir. Ben, İslâm dîninin peygam-
berinin ve O’nun yakınında bulunanların nasıl hayat 
sürdüklerini bildiren kitapları okudum. Bunlar beni o 
kadar ilgilendirdi ki, kitaplar bittiği zaman bunlardan 
daha fazla olmamasına üzüldüm. 

Ben şu kanaate vardım ki, İslâmiyetin süratle ya-
yılması, kılıç yüzünden olmamıştır. Aksine her şeyden 
evvel sâdeliği, mantıkî olması ve peygamberinin bü-
yük tevâzuu (aşağı gönüllülüğü), sözünü dâimâ tutma-
sı, yakınlarına ve Müslüman olan herkese karşı sonsuz 
bağlılığı yüzünden İslâm dîni birçok insanlar tarafın-
dan seve seve kabul edilmiştir.”

Lamartine: 
Dünyâca tanınmış büyük Fransız edîbi ve dev-

let adamı. Türkiye Târihi adlı eserinde Muhammed 
aleyhisselâm için şöyle diyor:

“Hazret-i Muhammed bir yalancı peygamber miy-
di? O’nun eserlerini ve târihini inceledikten sonra bunu 
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düşünemeyiz. Çünkü yalancı peygamberlik iki yüzlü-
lüktür. İki yüzlülükte inandırma kuvveti yoktur; nasıl 
ki, yalanda da doğruluğun kudreti bulunmaz.

Mekanikte bir cisim atıldığı zaman onun vara-
bileceği yer, fırlatma gücü ile orantılıdır. Bir mânevî 
ilhâmın gücü de onun meydana getirdiği eser ile oran-
tılıdır. 

Bu kadar çok şey taşıyan, bu kadar uzaklara kadar 
yayılan ve bu kadar uzun zaman aynı kudrette devâm 
eden bir “fikir” yâni İslâmiyet, yalan olamaz. Bunun 
çok samîmî ve çok inandırıcı olması gerekir. 

O’nun hayâtı, uğraşmaları,  memleketinin hurâfelerine 
ve putlarına kahramanca saldırıp onları parçalaması, puta 
tapan çoğunluğun hiddetlerine karşı koymak ataklığı, 
kendine saldırdıkları hâlde, onüç sene Mekke’de buna 
dayanması, hemşehrileri arasında türlü hâdiseler çıkart-
mak ve kendini âdetâ kurbân yerine koymak gibi hâllere 
tahammül etmesi, Medîne’ye hicreti, durmadan yaptığı 
teşvikler ve verdiği vaazlar, çok üstün düşman kuvvetle-
riyle yaptığı savaşlar, kazanacağına olan îtimâdı, en bü-
yük felâket zamanında bile duyduğu insanüstü güvence, 
zaferde bile gösterdiği sabır ve tevekkül, sözlerini kabul 
ettirme hırsı, sonsuz ibâdeti, Allah’la mukaddes konuş-
maları, ölümü, ölümünden sonra da devâm eden şan ve 
şerefi, zaferleri O’nun hiçbir zaman bir yalancı peygam-
ber olmadığını, tam aksine büyük bir îmâna sâhip bu-
lunduğunu gösterir.

Filozof, hatip, peygamber, kânun koyucu, cenkçi, 
insan düşüncelerini etkileyici, yeni îmân esasları ko-
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yan ve yirmi büyük dünyâ imparatorluğu ile bir büyük 
İslâm devleti kuran kişi: İşte Muhammed (sallallâhu 
aleyhi ve sellem) budur!

İnsanların büyüklüğü ölçmek için kullandıkları bü-
tün mikyaslarla (kriter) ölçülsün; acaba O’ndan daha 
büyük bir şahıs var mıdır? Olamaz!”

Bu arada, son yıllarda Avrupa ve Amerikalı çeşitli 
araştırmacılar tarafından yapılan, “ Târih boyunca en 
büyük insan kimdir, en mükemmel insan kimdir?” 
gibi araştırmaların da, gerek insan zihni vâsıtasıyla 
ve gerekse bilgisayarlarla yapılsın, dâimâ “Hazret-i 
Muhammed’dir” hükmü ile neticelendiğini unutma-
mak gerekir.
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Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksâ fotoğrafları.
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Yeri göğü yaratan, ağaçları donatan,
Çiçekleri açtıran, bir Allah’dır, bir Allah!

Allah her yerde hâzır, ne yaparsan O görür.
Ne söylersen işitir. Vardır, birdir, büyüktür.

Biz Allah’ı severiz. Her emrini dinleriz.
Beş vakit namaz kılar, Ona isyân etmeyiz.

Mü’min iyi huyludur. Herkes ondan memnundur. 
Kimseye zulmeylemez. Kendi de huzurludur.93

93 Kemahlı Feyzullah, Herkese Lâzım Olan Îmân, s, 153
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KRONOLOJİ

571 Hazreti Muhammed “aleyhisselâmın” doğumu.  (12 Rebîu’l-evvel 
Pazartesi -   20 Nisan  571 )   /  Süt annesi Halime’ye  verilmesi.

574 Süt annesi tarafından Mekke’ye getirilerek annesi Hazreti 
Âmine’ye teslim edilmesi.

575 Annesinin vefâtı. /  Dedesi Abdülmuttalib’e verilmesi.
577 Dedesi Adülmuttalib’in vefatı/amcası Ebû Tâlib’e emanet edilmesi
596 Hazreti Hatice ile evlenmesi.
610 Hira mağarasında ilk vahyin gelmesi.
613 Üç sene gizli dâvetten sonra açık olarak İslam’a dâvete başlaması.
615 Müslümanların Habeşistan’a hicretleri.
619 Hazreti Hatice ve Ebû Tâlib’in vefâtları.
620 Mirâc’a çıkışları.  /   Birinci Akabe biâtı.
622 Mekke’den Medine’ye hicret.
623 Bedir Savaşı ve zaferi.
 Kıblenin Mescid-i Aksâ’dan Kâbe-i Muazzama’ya çevrilmesi.
 Hazreti Âişe ile evlenmeleri.
624 Kızları Hazreti Rukıyye’nin vefâtı. 
 Hazreti Fâtıma ile Hazreti Ali’nin evlenmeleri.
625 Uhud Savaşı.  /  Hazreti Hamza’nın şehâdeti.
 Hazreti Hasan’ın ve Hazreti Hüseyin’in doğumu. 
 Hazreti Ömer’in kızı Hazreti Hafsa ile evlenmeleri.
627 Hendek Savaşı.
628 Hudeybiye Antlaşması.  / Hayber’in fethi.
629 Mûte savaşı ve zaferi.
630 Mekke’nin fethi.  /  Tebük Savaşı.
632 Vedâ Hutbesi ile yüz binden fazla Eshâb-ı Kirâma hitâb etmeleri. 
 Cennet-ül Bakî’ mezarlığını ziyaret etmeleri.
 Vefâtları  ( 12 Rebîu’l-evvel Pazartesi -  8 Haziran 632 )
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