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Soru-1 Peygamberimizin doğumu hakkında bilgi veriniz? 

Cevap-1 Peygamber Efendimiz , fil vakasından 50-55 gün sonra 12 rebiulevvel ayı Pazartesi günü, miladi 20 Nisan 571 ylında,  Arap 

yarımadasının batısındaki Hicaz bölesinde yer alan Mekke‟de  doğdu. Çocukluğunu ve gençliğini Mekke‟de geçirdi. Kırk yaşında 

kendisine peygamberlik verildikten sonra 13 yıl daha Mekke‟de kaldı ve insanlara İslam Dinini tebliğ etti. 

Soru-2 Araplarda toplumsal örgütlenme, kabile yapısını açıklayınız? 

Cevap-2 Araplar, kabile denilen topluluklar halinde yaşıyordu. Her kabileyi cömert, cesur ve birleştirici özelliği olan bir başkan 

yönetirdi. Kabile üyeleri birbiriyle çok sıkı bir akrabalık bağıyla birbirlerine bağlıydı. Aynı soydan olma esası üzerinde dayanışma 

duygusu hâkimdi. Herhangi bir kabile üyesi bir saldırıya uğradığında, kabile üyeleri onun haklı olup olmadığına bakmadan yardıma 

koşar ve karşı tarafa karşılık vermeye, intikam almaya çalışırdı. 

Soru-3 Haram Aylar hangileridir? 

Cevap-3 Haram aylar: Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır. 

Bu aylarda savaş yapılmazdı yasak kabul edilirdi. Ancak bu yasak kurala rağmen savaş yapılırsa “ Ficar savaşı “ adı verilirdi. 

Soru-4 Arapların yaşam şekli hakkında bilgi veriniz? 

Cevap-4 Araplar bazıları develeriyle birlikte konup-göçerek çöl ve vahalardaki çadırlarında yaşarlar,  Bunlara “ bedevi “ denirdi.  

Bazı kabileler ise köy ya da şehirlerdeki kerpiç evlerinde yaşarlar, bunlara da “ hadari “ denirdi. 

Soru-5 Araplarda toplumsal sınıf hakkında bilgi veriniz? 

Cevap-5 Arap toplumundaki insanlar, kişisel ve özgürlük bakımından üç sınıfa ayrılırdı: Hürler, Mevaliler ve köleler.  

Köle ya da cariye olan insanlar herhangi bir eşya gibi alınıp satılırdı. Eğer bir köle  azat edilir ve serbest bırakılırsa ona mevali 

denirdi.Bir erkeğin çok sayıda kadınla evlenmesi son derece normal kabul edilirdi. Kadınların hakları erkeklere göre yok gibiydi.  

Soru-6 Ukaz panayırının ticari ve kültürel etkilerini açıklayınız? 

Cevap-6 Genellikle Hac mevsimi ve savaşın yasak olduğu aylarda kurulan büyük ticaret panayırları kurulurdu. Bunlardan bir tanesi 

ukaz fuarı, her milletten tüccarların katıldığı, ticaretin yanında milletler arasında anlaşmalar yapılır, bazı ihtilaflar çözüme 

kavuşturulurdu. Bu fuarlarda şiir ve edebi yarışmalar da düzenlenirdi. 

Soru-7 İslam‟dan önce tevhit inancını vurgulayan şair hakkında bilgi veriniz? 

Cevap-7  Peygamberimizin peygamber olmadan önce ukaz panayırına katıldığı ve bu panayırda Kuss bin Saide el Iyadinin Allah‟ın 

birliğini ifade eden ve yakında bir  peygamber  geleceğini haber veren konulu şiirini dinlemiştir. 

Soru-8 İslam‟dan önce Arap yarımadasında bulunan inanç ve dinler hakkında bilgi veriniz? 

Cevap-8 Başlangıçta Hz.ibrahîmin öğrettiği tevhit, yani tek Allah inancı vardı. Kâbe bu inancın simgesi idi. Tarih içerisinde 

Yahudilik, Hristiyanlık, Mecusilik, Sabiilik ve Putperestlik gibi inançlar görüldü. 

Soru-9  Haniflik inancı  hakkında bilgi veriniz ? 

Cevap-9  Haniflik : Hz. İbrahim‟in dinini yaşatmak isteyen ve tek Allah‟a inanan insanlar vardı.Bu inanç sahipleri Yahudi ve 

Hristiyanlıktan uzak oldukları gibi putperest de değillerdi. Ayrıca putperest anlayışıyla mücadele içindeydiler. Bu kimseler okur-yazar 

olup İbranice ve Süryanice dillerini biliyorlardı. Bir ibadet biçimleri yoktu. 

Soru-10 Putperestlik Hakkında bilgi veriniz? 

Cevap-10 Araplar, insan eliyle yapılan ve kutsal kabul edilen putlar yanında taş, ağaç gibi şeylere tapardı. Tek olan Allaha ibadet 

etme bırakılmıştı. Kur‟an-ı Kerim‟de putperestler “ müşrik “ ( Allaha ortak koşan ) olarak isimlendirmiştir. Lat, Menat ve Uzza 

adındaki Putlar bütün Araplarca kutsal kabul edilirdi. Bazı bölgelerde at, aslan ve kadın şeklinde putlar vardı.  Kâbe‟nin içerisinde 360 

kadar put vardı. Putların önünde dua, secde ve tavaf ediyorlar, ayrıca adak adayıp kurban kesiyorlardı. Aslında puta tapan Araplar 

bütün putların dışında Allah‟ı tanıyor ve ona özel bir değer veriyorlardı. Ancak melekleri Allah‟ın kızları kabul ediyorlardı. 
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Soru-11 Arapların İnanç ve değerleri hakkında bilgi veriniz? 

Cevap-11 Her toplumda var olan adalet, cömertlik, iyilik ve doğruluk gibi değerler bu toplum tarafından da biliniyordu. Yoksullara el 

uzatan insanlar bura da da vardı. Ama toplumun genelinde kan davaları, yağmacılık, içki, kumar, faiz gibi kötü sonuçları olan  

eylemler yaygındı. 

Soru-12 Arapların kötü gidişatın çözümünü nasıl görüyorlardı? 

Cevap-12 Araplar, İnsanları kötülüklerden alıkoyup doğru yolu gösterecek, insan ve toplumu yen ileyecek bir peygamber beklentisi 

vardı. Bu beklenti Hristiyan ve Yahudi toplumlarının bilginleri tarafından da beklenen bir inançtı.  

Soru-13 Peygamberimizin soyu hakkında bilgi veriniz? 

Cevap-13 Peygamberimizin soyu, Hz. İbrahim‟in oğlu Hz. İsmail‟e dayanmaktadır. Hz. İsmail‟in soyundan gelenlere Adnaniler ismi 

verilmiştir. Efendimiz Adnanilere bağlı Kureyş kabilesinin Haşimoğluları koluna mensup olup babası Abdullah ve dedesi 

Abdulmuttalip‟tir. 

Soru-14 Peygamberimizin ailesini anlatınız? 

Cevap-14 Peygamberimizin annesi Amine, babası Abdullah her ikisi Kureyş kabilesine Mensup olup Babası Kureyşin Haşimoğluları 

kolundan , annesi Kureyşin zühre oğullarındandır. Abdullah da Amine de kabileleri içinde sevilen, seçkin ve şerefli kimselerdi. 

Babası yirmi yaşında Amine ile evlendi. Birkaç ay sonra ticaret için gittiği Suriye yolculuğunun dönüşünde Medine de vefat et ti. 

Annesi de Peygamberimizle birlikte babasının mezarını ziyaret için gittiği Medine yolculuğu dönüş yolunda Ebva Köyünde vefat etti. 

Dedesi Abdulmuttalip Haşimoğullarının başkanıydı. Hac zamanı hacıların su ve yemek ihtiyacını karşılama görevini yürütüyordu.  

Soru-15 Peygamberimizin doğumu ve isminin konulması hakkında bilgi veriniz? 

Cevap-15 Peygamber Efendimiz, 20 Nisan 571 tarihinde dünyaya yetim olarak dünyaya gelmiştir. Doğum yeri Mekke‟deki Beni 

Haşim mahallesidir. Efendimiz doğunca annesi onu dedesine götürdü ve rüyas ında Ahmet ya da Muhammed ismini gördüğünü 

söyledi. Dedesi ona Muhammed ismini koydu ve onu Kâbe‟ye götürdü ve Allaha şükretti. 

Soru-16 Fil Vakasını anlatınız? 

Cevap-16 Peygamber Efendimizin doğduğu yıl, Hristiyan Habeş  Krallığının Yemen Valisi olan Ebrehe, San‟a şehrinde büyük bir 

kilise yaptırdı.İnsanların Kabe Yerine buraya gelmelerini istedi, ancak insanlar pek ziyaret etmediklerinden dolayı Kabeyi yıkmaya 

karar verdi .Bu olay Kuranı Kerim‟de Fil süresinde anlatılmaktadır.Ebrehe ordusunun başına büyük bir fil ile Mekke yakınlarına 

vardığında Ebabil adındaki Kuşlar tarafından ayak ve gagalarında taşıdığı üçer tane  taşlarla hezimete uğramış ve perişan bir halde 

başarısız olmuştur. 

Soru-17  Abdulmuttalibin Ebreheye cevabı ne olmuştur? 

Cevap-17 Abdulmuttalip Ebreheye : “Kabenin sahibi Allahtır. Şüphesiz orayı koruyacak olan da Allah‟tır. Bense sadece Develerin 

sahibiyim ve senden develeri istiyorum” dedi. 

Soru-18  Fil Vakasının Tarihi ve Kültürel etkisi nedir? 

Cevap 18 Araplar Fil Vakasından sonra Kabeye ve hac ibadetine  başka bir gözle bakmaya başladılar.Mekke şehrinin ve Kureyş 

Kabilesinin itibarı arttı.Bu yüzden bu olayın geçtiği yıla  “fil olayı”denildi ve takvim başlangıcı kabul edildi. 

Soru-19 Peygamberimizin süt anneye verilmesinin sebeplerini Belirtiniz? 

Cevap-19 Mekenin havasının çocuklara iyi gelmemesi ve çocukların köylerde daha temiz bir havada sağlıklı yetişmeleri ve çölde 

özgürlük ve soyluluk içinde yetişmeleri ,ayrıca çölde kullanılan dilin daha düzgün ve şiire yakın olması sebebiyle çocuklar süt anneye 

verilirdi.Peygamberimiz de Beni Sa‟d Kabilesinden  bir aileye verildi. Halime eşi Haris  ve süt kardeşleri Abdullah ,üneyse ve 

şeyma.  

Soru-20 Peygamberimiz süt anneye verildikten sonra süt anne Halimenin evinde ne tür değişiklikler oldu? 

Cevap-20 Süt Annesi Halime şöyle açıklıyor:Yeryüzünde bizim topraklar kadar çorak bir yer yoktu.Fakat biz çocuğu beraberimizde 

getirdikten sonra sürümüz her defasında karnı tok ve sütle dolu olarak eve dönüyordu.Çocuk iki yaşına gelip  ben onu sütten kesinceye 

dek Allahın bu lütfu,hayır ve bereketi devam etti . 
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Soru-21 Peygamberimizin annesinin vefatını anlatınız? 

Cevap-21 Halime ve eşi Haris  birkaç olağanüstü olaydan sonra Peygamberimizi ailesine teslim ettiler. Peygamberimiz bir yıl kadar 

annesi ve amcalarıyla mutlu bir hayat yaşadı. 5 yaşında iken mezarı medine de olan babasının kabrini ziyaret etmek maksadıyla 

annesi ve dadısı ümmü eymenle birlikte Medineye yola çıktılar.Medinede akrabalarını ziyaret eden efendimiz burada yüzmeyi de 

öğrendi.Dönüş yolculuğunnda Ebva köyünde hastalanan annesi burada vefat etti ve buraya defnedildi. 

Soru-22 Peygamberimizin annesinin son sözleri ne olmuştur? 

Cevap-22 Peygamberimizin Annesi amine vefatından hemen önce sevgili oğluna bakarak şöyle demiştir: “ Her yaşayan ölür, her yeni 

eskir,her çok azalır her büyük yok olur,Şüphesiz ben de öleceğim ama devamlı anılacağım.Çünkü dünyaya oğlumu hayırlı bir  evlat 

olarak bırakıyorum. “ Dedi. 

Soru-23 Peygamberimizin dedesi Abdulmuttalip vefat ettikten sonra onu kim himaye etti? 

Cevap-23 Abbdulmuttalip vefat etmeden kısa bir süre önce ammcası Ebu Talibi yanına çağırarak hz. Muhammedin bakım ve 

korumasını ona bıraktığını söyledi. Amcası Ebu Talip fakir ancak gönlü zengin  ve merhametli birisiydi.Peygamberimizi kendi 

çocuklarından daha fazla sevdi.Ebu Talibin eşi Fatıma binti Esed de Peygamberimize annesi gibi bakmış ve kendi çocuklarından 

önce onunla ilgilenmiştir. 

Soru-24 Rahip Bahira olayını açıklayınız? 

Cevap-24 Peygamberimiz amcası ebu Taliple birlikte 12 yaşında ticaret maksadıyla gitmiş olduğu şam yolculuğunda Busra 

kasabasında  rahip Bahira ile karşılaşmıştır.Rahip Bahira gelecek olan peygamberin haberini ve özelliklerini yazılı bulduğu eski 

eserlerde okumuştu. Amcasına bu çocuğu Şama götürmemesini ve Şamdaki Yahudilerin çocuğa zarar verceğini  ifade etti.Bu ihtar 

üzerine Amcası ticaretini Burada ( Busra Kasabası ) yaparak Mekkeye dönmüştür. 

Soru-25 Peygamberimizin çocukluğu nasıl geçmiştir? 

Cevap-25 Peygamberimiz 10 yaşına geldiğinde amcasına destek olmak için çobanlık yapmış, Kureyşin koyunlarını gütmüştür. Mekke 

çevresindeki dağlara ve ovalara gitmiş,tabiatı gözleme imkanı bulmuştur.Tabiatı gözlemek,sürüye göz kulak olmak bir çocuk için 

sorumluluk hissinin oluşmasına ve zorluklar karşısında dayanıklı olmayı sağlayan bir ortam oluşturmuştu. 

Soru-26 Peygamberimizin anne sevgisini anlatınız? 

şır onu hiç 6 yaşında annesinin vefatıyla öksüz kaldı. Annesinin hatırasını gönlünde ta ,Annesi amine Peygamberimizin 26-Cevap

unutmaz,zaman zaman hasretle anar,içli gözyaşları dökerdi. Hicretin 6.yılında umre maksadıyla çıkmış olduğu yolculukta Ebva 

köyüne uğramış  ve  annesinin kabrini ziyaret etmiş ve göz yaşı  dökmüştür. 

ridasını yere serdi ve  r,anneciğim anneciğim diyerek karşıla ar,onu Mekkede ziyarete geldiğinde ayağa kalk Süt annesi Halime

oturmasını istedi. Kıtlık yıllarında ona  40 koyun ve bir deve hediye etti. 

Hz. Alinin annesi olup Peygamerimize iyi davranmıştır.Peygamberimiz onu ziyaret eder  hal hatır sorar ve bazen ,Fatıma binti Esed 

öğle uykusunu onun yanında uyurdu. Vefat ettiği zaman onun cenaze namazını kıldırdı, gömleğini ona kefen yaptı ve mezarına 

uzandı,onun için şöyle dedi: “ Ben onun himayesine muhtaç öksüz bir çocuktum.O kendi çocukları aç olduğu halde beni 

doyururdu.Kendi çocuklarını bırakır,benimsaçlarımı tarardı.o benim ikinci annemdi.” Dedi. 

Soru-27 Peygamberimizin ticaret ile meşğuliyeti ve kazanımları nelerdir? 

Cevap-27 Peygamberimiz amcası ile birlikte Yemen ve Doğu Arabistana ticari seyahetler yapmıştır .Bu yolculuklarda hem ticaret 

hayatının gereklerini öğrenmiş ve hem de insanların konuşma ve yaşama, inanma biçimleri ile sosyal ve siyasal durumlarını 

gözlemiştir. Çevresindeki herkes onun dürüstlüğünü merhametini, iffetini ve hakseverliğini görüp ona bütünüyle güvenmiş  ve bu 

yüzden onu tam güvenilir insan anlamında “ muhammed‟ül -Emin” unvanıyla tanımlamışlardır. 

 
Soru-28 Hılfu‟l-Fudul Erdemliler birliğinin amaç ve önemini belirtiniz?  

Cevap 28 Mekke‟de toplumsal düzen bozulmuştu.Hac ve ticaret için Mekke dışından gelen zayıf ve güçsüz kimseler çeşitli 

haksızlıklara uğramakta idiler.Şehirde can mal ve namus güvenliği kalmamıştı.Ticaret için Mekkede bulunan Yemenli bir tüccar , As 

bin Vaile sattığı malların parasını alamayınca Ebu kubeys Dağına çıktı ve yardım istedi.Bu feryadı duyan kabileler, bir evde 

toplanarak “ hiç kimseye zulüm yapılmaması ve haksızlığa uğrayana yardım edilmesi” için yemin ettiler Bu Yeminin içeriği özetle 

şöyleydi: 
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      “ Allaha andolsunki Mekke şehrinde birisi zulüme haksızlığa uğradığı zaman o kişi ister iyi ister kötü ,ister bizden ister yabancı 

olsun kendisine hakkı verilinceye kadar tek bir  el gibi mücadele edeceğiz. Deniz süngeri ıslattığı ve Hira ile Sebir dağları yerinde 

kaldığı müddetçe bu yemine aykırı davranmayacağız ve birbirimize mali yardımda bulunacağız.”dediler. 

Bu yemini edenler arasında Peygamber Efendimiz de bulunuyordu. Bu toplantının ardından As bin Vailin evine giderek Mazlum olan 

Yemenlinin ücreti alındı ve kendisine  verildi. 

 
Soru-29 Peygamberimizin ilk evliliği kaç yaşında ve kiminle olmuştur?  

Cevap-29 Peygamber Efendimiz ilk olarak 25 yaşında iken Hatice binti Huveylid ile evlenmiştir.Daha önce amcası Ebu Talibin 

evinde kalırken evlendikten sonra eşinin evine taşınmıştır.Bu evlilikle beraber maddi sıkıntı yaşayan  efendimiz rahat bir yaşama 

kavuşmuştur. Kendisi 35 yaşında iken amcası Ebu Talibin maddi yükünü hafifletmek maksadıyla oğlu Alinin bakım ve masrafını 

üstlenmiştir. 

 
Soru-30  Peygamberimizin Çocukları ve künyesi hakkında bilgi veriniz?  

Cevap-30 Peygamberimiz Bütün çocukları için kurban kesti .İlk çocuğu erkekti,ona Kasım ismini verdi. 

Ve ilk doğan erkek çocuk ismi ile Kasımın babası anlamında “ Ebu‟l-kasım “ ismi ile künyelendi.Kasım 2 yaşına geldiğinde vefat etti. 

Kasımdan sonra Zeynep, Rukıyye,ümmü Gülsüm Fatıma ve Abdullah doğdu.Abdullah da kısa süre sonra vefat etti.Daha sonra Maria  

ile evliliğinden İbrahim adında bir oğlu dünyaya geldi ve o da 16 aylık iken vefat etti. Peygamberimizin çocuklarından Fatıma  hariç 

hepsi kendisinden önce vefat etti. 

 

Soru-31 Kabe‟nin dinimizdeki önemini anlatınız? 

Cevap-31 Allahın evi olarak bilinen ve her dönem kutsal bilinen Kabe bugün Müslümanların dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, 

namaz kılarken yöneldikleri ve “ Kıble “ denilen yönün Kalbindeki mabettir.İslam dünyasının buluşma noktası, diriliş merkezi ve 

birliklerin sembolüdür. 

 
Soru-32 Kabenin onarımı ve Toplanan yardımların nasıl olması gerektiğini açıklayınız?  

Cevap-32 Doğal afetlerden dolayı yıpranan Kabeyi, 605 yılında Kureyşliler onarmaya karar verdiler. Peygamberimiz o günlerde 35 

yaşında idi.Kureyşliler kendi aralarında para toplayarak, Mısırdan yola çıkan ve inşaat malzemesi yüklü olan geminin malzemelerin i 

satın aldılar, bu teşebbüse  Mekkenin ileri geleni Velid bin Muğire  öncülük etmiştir. 

Ayrıca yapılan yardımların temizliği hususunda Kureyşin ileri gelenlerden biri: “ Ey Kureyşliler Kabe için vereceğiniz para temiz ve 

helal kazanç olsun .Buraya haram sokmayın. Fuhuş veya faizden elde edilen veya zulüm ve haksızlıkla başkasından alınan hiçbir şeyi 

buraya bulaştırmayın “ dedi. 

 
Soru-33 Kabe hakemliğini anlatınız? 

Cevap-33 Kabe yeniden inşa edildi.Fakat Hacerü‟l-Es ved olarak bilinen taşın Kabe duvarındaki yerine yerleştirilmesi konusunda 

anlaşmazlık çıktı.Her kabile bu Kutsal taşı kabe duvarundaki yerine kendilerinin koymasını istiyorlardı ve bu yüzden bir kargaşa 

çıktı.Durumu çözmek için “Beni Şeybe Kapısından  Kabeye ilk giren kimseyi hakem yapmaya “ karar verdiler.Bir süre sonra kapıdan 

peygamberimiz girince herkes derin bir nefes aldı. Kureyşliler “ işte El-Emin, işte Muhammed “geldi diyerek memnuniyetlerini ifade 

ettiler.Hakem olarak kabul edilen peygamberimiz bir örtü üzerine taşı koyarak her kabileden birinin örtünün bir ucuyla tutması ve 

kaldırıp yerine koymalarıyla mesele çözüme kavuşmuştur. 

 

Soru-34 Peygamberimizin çocuklarla iletişimi nasıldı? 

Cevap-34 Peygamber Efendimiz Çocukları çok severdi.Yolda karşılaştığı çocuklara selam verir,hal hatırlarını sorar, samimi bir sevgi 

duygusuyla onları kucaklardı.Çocuklar da Peygamberimizi görünce çok sevinir hemen yanlarına koşarlardı.  

Peygamberimiz çocuklara beni seviyormusunuz, deyince onlar da hep birden evet seviyoruz ,ya Rasulallah diye cevap verdiler. Bunun 

üzerine Peygamberimiz onlara “Ben de sizi seviyorum “diyerek onlara karşılık verdi. Araplar erkek çocuk sahibi olunca büyük b ir 

sevinç yaşarken kız çocuk haberine büyük bir üzüntü duyarlardı. Peygamberimiz kız-erkek çocuk ayrımına karşı çıkmış ve şöyle 

demiştir: “ Kimin kız çocukları olur da onlara iyi muammelede bulunur, erkek çocuklarını bunlara tercih etmezse ve eğitimlerini en 

güzel şekilde yerine getirirse ,Allah onları kendisi için cehenneme karşı bir perde kılar ve onu cennetine koyar “ dedi. 

 

Soru-35 Vahiy Öncesi Peygamberimizin davranışları hakkında bilgi verirmisiniz ?  

Cevap-35  Kırk yaşına doğru Peygamber Efendimiz, evreni ve insanı yaratan Allah‟ı daha fazla düşünmeye başladı. O, hiçbir zaman 

Mekkelilerin putlarına ilgi göstermemişti. Putlara tapmanın herhangi bir anlamı olmadığının bilincindeydi. Efendimiz, kendi 

döneminde az sayıda bulunan Hanifler (Hz. İbrahim‟den gelen dinî anlay ış) gibi tek tanrı inancı üzerine düşünüyor, ancak Allah‟a 

karşı nasıl ibadet edeceğini bilememenin üzüntüsünü duyuyordu.  

 

 

 
Soru-36 Peygamberimizin İlk vahiy almadan önceki yaşadığı olağanüstü haller hakkında bilgi veriniz ?  

Cevap-36 Peygamberimiz Birkaç yıldır Kâbe‟ye 5 km. uzaklıktaki Hira dağına çıkıp oradaki bir mağarada yalnız başına uzun uzun 

düşünmeye başlamıştı. Ramazan ayı geldiğinde yanına biraz erzak  alıp Hira‟ya çıkıyor ve oradaki bir mağarada, dedikodu ve 

kötülüklerden uzak zaman geçiriyordu. Yiyeceği tükendiğinde şehre iniyor ve yoksullara yardım ettikten sonra Kâbe‟yi tavaf ediyor 
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ve yine yiyecek alıp Hira dağına dönüyordu. Zaman zaman eşi Hz. Hatice‟yi de yanına alıyordu. Bu süreçte Hz. Peygamber “sadık” 

(doğru) rüyalar görmeye başladı. Gördüğü rüyalar, gerçek hayatta aynen çıkıyordu. Mekke vadilerinde peygamberimiz “Selam sana 

ey Allah‟ın elçisi” diyen sesler duyuyordu. 

 

Soru-37 Hirada ilk vahiy olayını  anlatınız ? 

Cevap 37  40 yaşına gelen Hz. Peygamber 610 yılının Ramazan ayında yine Hira‟da bulunuyordu. Ramazan ayının son 10 günü 

içinde ve muhtemelen yirmi yedinci gecesinde Cebrail isimli melek ona gelerek, kendisinin Allah tarafından peygamber olarak 

görevlendirildiğini haber verdi ve “Oku” dedi. O gece Cebrail bana gelerek “Oku!” (İkra‟) dedi. Ben okuma bilmediğimi söyledim. 

Bunun üzerine melek beni aldı; dayanabileceğim son noktaya kadar sıktı. Ardından beni bırakıp tekrar “Oku!” dedi. Ben ise yin e 

“Ben okuma bilmem” deyince tekrar son noktaya kadar sıktı ve “Oku!” dedi. Ben “Ne okuyayım?” diye cevap verince melek beni 

üçüncü defa güç ve kuvvetim kesilinceye kadar sıktı ve bıraktıktan sonra Alak Suresi‟nin ilk beş ayetini okudu: “Yaratan Rabb inin 

adıyla oku. O insanı bir embriyodan yarattı. Oku! Senin Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten, insana 

bilmediklerin i öğreten odur.” Peygamberimiz de Cebrail ile birlikte bu ayetleri tekrarladı.  

 
Soru- 38 İlk Vahyi alan Peygamberimizin yaşadığı psikolojik hal nasıl o lmuştur? 

Cevap- 38 Peygamberimiz Heyecan ve korkuyla titreyerek evine gitti ve yatağına girip eşi Hz. Hatice‟ye “beni örtün, beni örtün” 

dedi.  Sonrasında derin bir uykuya dalan peygamberimiz, uyanınca yaşadıklarını anlattı. Onu dikkatle dinleyen Hz. Hatice, 

sakinleştirici bir tavırla ona şöyle dedi: “Korkma, inanıyorum ki, Allah hiçbir zaman seni utandırıp üzmeyecektir. Çünkü sen akrabanı 

gözetir, doğruyu söyler, âcizlerin elinden tutarsın; yoksullara yardım eder, misafirleri ağırlarsın; haksızlığa uğ rayanların yanında 

yer alırsın.”  

 
Soru-39 İlk Vahiy Karşısında Hz. Hatice‟nin  amcası oğlu olan Varaka b. Nevfel isimli yaşlı adamın Yorumu Nedir ? 

Cevap- 39 Varaka, Tevrat ve İncil kitaplarını iyi bilen bir hristiyandı. Peygamberimizin yaşadıklarını dinleyen Varaka, o meleğin Hz. 

Musa ve bütün peygamberlere Allah‟ın mesajını getiren vahiy meleği olduğunu söyledi ve şöyle dedi: “Sana yalancı diyecekler; kötü 

davranacaklar. Sana savaş açıp bu şehirden çıkaracaklar. Ben o günlere ulaşırsam Allah için sana yardımcı olacağım.”  

 
Soru- 40 «Fetretü‟l-vahy» (Vahyin kesilmesi) adı verilen bu dönemi açıklayınız ?  

Cevap- 40  İlk vahiyden sonra bir süre yeni bir vahiy gelmeyince peygamberimiz endişelendi. Sık sık Hira mağarasına gidiyor ve 

Cebrail‟in  gelmesini bekliyordu. Ama melek gözükmüyordu. Peygamberimiz bu dönemde Allah‟ın kendisini terk ettiği düşüncesine 

kapıldı. «Fetretü‟l-vahy» (Vahyin kesilmesi) adı verilen bu dönem birkaç ay devam etti. Bir süre sonra Cebrail yeni bir vahiyle geldi 

ve peygamberimize Duha suresini okudu.  

 

Soru-41 Peygamber  Efendimiz peygamberlik görevini aldığını nasıl anlamıştır ? 

Cevap-41 Peygamber efendimiz bir gün evinde bulunduğu sırada Cebrail geldi ve ona Müddessir suresinin ilk beş ayetini okudu: Ey 

örtünen adam, kalk ve insanları uyar. Rabbinin adını yücelt. Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeylerden uzak dur.” (Müddessir Sure si, 64/ 1-

5) „„ Bu ayetler Hz. Muhammed‟e (s.a.s.) peygamberlik görevinin verildiğini açıkça belirtiyor ve Allah‟ın kendisine vahyettiklerini 

insanlara ulaştırmasını (tebliğ etmesini) istiyordu. 

 Soru- 42 Peygamberimiz  ilk davetini kime yapmıştır ve ilk Müslümanlar kimler olmuştur ? 

Cevap- 42 Hz. Peygamber ilk davetini eşi Hz. Hatice‟ye yaptı. Kendisine Cebrail‟in getirdiği ayetleri okudu ve “şimdi bana kim 

inanır?” dedi. Eşi “kimse inanmazsa ben inanırım” dedi ve onun peygamberliğini kabul eden ilk Müslüman olma onurunu kazandı. 

Kızları Zeyneb, Rukıyye ve Ümmü Gülsüm de anneleri Hz. Hatice ile aynı zamanda Müslüman oldular. Fâtıma o sırada 4-5 

yaşlarında bir çocuktu. O sırada peygamberimizle aynı evde yaşayan Hz. Ali 10 yaşlarında bir çocuktu ve peygamberimize iman etti.  

peygamberimizin azatlısı Zeyd ve  Yakın arkadaşı Ebû Bekir, hiç tereddüt etmeden Müslüman oldu 

Soru-43 İlk Namaz Ne zaman kılınmıştır ? 

Cevap 43 Cebrail, Hz. Peygambere abdest almayı ve namaz kılmayı öğretti. Öğrendiklerini Hz. Hatice‟ye de öğreten Efendimiz, evde 

eşi ile birlikte namaz kılmaya başladı.  

Soru-44 Peygamberimiz ilk olarak gizli davet ettiğinde kendisine kimler iman etmişti. 

Cevap-44 Peygamberimiz, kendi ailesinden sonra yakın çevresindeki insanları yaklaşık üç yıl gizli olarak İslam dinine davet etti..  

Bununla kalmayıp kendisi de bazı dostlarını İslam‟a davet etti. Peygamber Efendimize gelerek iman eden bu kişiler arasında; Hz. 

Osman, Zübeyr b. Avvâm, Abdurrahman b. Avf, Talha b. Ubeydullah, Sa„d b. Ebû Vakkas, Osman b. Maz„ûn, Saîd b. Zeyd, 

Ebû Ubeyde b. Cerrâh, Erkam b. Ebü‟l-Erkam, Ebû Seleme, Bilâl-i Habeşî ve Ca„fer b. Ebû Tâlib gibi isimler yer almaktadır. 
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Soru-45 Gizli davet döneminde insanların gelip iman ettiği Dârülerkam (Erkam‟ın evi) hakkında bilgi veriniz ? 

Cevap-45  Gizlilik döneminde genellikle Dârülerkam (Erkam‟ın evi) denilen evde toplanıyorlardı. Erkam, genç yaşta Müslüman 

olmuş biriydi. Evi, gözlerden uzak ve Mekke dışından gelenlere de tebliğ yapılabilecek bir yerde bulunuyordu. Burada birlikte  namaz 

kılabiliyorlar ve isteyen herkese İslam‟ı anlatabiliyorlardı. Bu evdeki faaliyetler sonucu birçok kişi Müslüman olmuştu. Hz. Ömer, bu 

evde Müslüman olanların sonuncusu oldu. Çünkü artık insanları açıktan İslam‟a çağırma dönemi başlamıştı.  

Soru-46 İslama açık davet nasıl ve ne zaman olmuştur? 

Cevap- 46 İslam‟a Açık Davetin Başlaması Peygamber Efendimiz peygamberliğin dördüncü yılından itibaren Mekkelileri İslam 

dinine açıktan davet etmeye başladı. Çünkü “Ey Muhammed! Şimdi sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah’a ortak koşanlara 

aldırış etme” (Hicr Suresi, 15/94) ayeti inmişti ve bu ayet, gizli tebliğ döneminin sona erdiğini bildiriyordu. Peygamberimiz açık 

tebliğe, “önce en yakın akrabalarını uyar” (Şuarâ Suresi, 26/214) ayeti doğrultusunda akrabalarından başladı. Bu sebeple 40-50 kişi 

kadar yakın akrabasına bir ziyafet verdi ve ardından onları İslam‟a davet etti.  

Soru- 47 Peygamberimizin yakın akrabalarının davete tepkisi ne olmuştur? 

Cevap-47 Amcası Ebû Leheb, onun sözünü kesti ve “kabilesine  senden  daha kötü bir şey getiren birini görmedim” deyince herkes 

dağıldı. Buna çok üzülen peygamberimiz birkaç gün sonra bir toplantı daha düzenleyerek, onlara bir konuşma yaptı. Bu 

konuşmasında Allah‟ın bir olduğunu, O‟nun eşi ve benzerinin bulunmadığını, O‟na inanıp güvendiğini belirterek davetlilerine asla 

yalan söylemeyeceğini açıkladıktan sonra konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Ben özellikle size ve bütün insanlara gönderilmiş  olan 

Allah elçisiyim. Allah‟a yemin ederim ki uykuya daldığınız gibi öleceksiniz, uykudan uyandığınız gibi de diriltileceksiniz; 

yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz, iyilikleriniz karşılığında iyilik, kötülükleriniz karşılığında da ceza göreceksiniz. Cennet de 

cehennem de ebedîdir. İlk uyardığım da sizlersiniz.” Hz. Peygamberin amcası Ebû Tâlib onun sözlerini güzel bulduğunu ve sağ 

olduğu sürece kendisini destekleyeceğini, ancak atalarının dininden ayrılamayacağını bildirdi. Diğer amcası Ebû Leheb ise 

peygamberimizin karşısında olduğunu tekrarladı.  

Soru-48 Peygamgamber Efendimiz Mekke halkını ilk olarak açıktan nasıl davet etmiştir? 

Cevap-48 Peygamber Efendimiz İslam‟ı bütün Mekke şehrine açıkça tebliğ etmeye karar verdi. Safâ tepesine çıktı ve orada 

toplananlara seslenerek; “Ey Kureyşliler! Size şu dağın arkasında bir düşman birliği var desem, inanır mısınız?” dedi. Kureyşliler, 

“Evet, senin yalan söylediğine şahit olmadık” cevabını verdiler. Bu cevap üzerine Peygamberimiz, “Öyleyse ben Allah‟a inanıp ona 

gereği gibi kulluk etmediğiniz sürece büyük bir azaba uğrayacağınızı size haber veriyorum... Allah, bana en yakın  akrabamı 

uyarmamı emretti. “Lâ ilâhe İllallâh=Allah‟tan başka ilâh yoktur” demedikçe size ne bu dünyada ne de ahirette bir faydam doku nur 

...” dedi.  

Soru-49 Mekke müşriklerinin islam davetine karşı çıkmalarının sebepleri neler labilir? 

Cevap-49 Mekke Müşriklerinin Tebliğe Karşı Çıkış Sebepleri  İnsanı ve toplumu tek Allah‟a dayalı bir inanç içerisinde değişime 

çağıran İslam, kurumsallaşmış adaletsizliklere de savaş açmıştı. 1.Dinî Sebepler Araplar, atalarından gelen her türlü geleneğe bağlı 

idiler. Putperestlik de bu gelenekler arasındaydı ve tartışmasız kabul ediyorlardı. İslam ise her çeşit putu reddediyor ve yalnızca 

Allah‟a kulluk edilmesini emrediyordu. Ayrıca ölümden sonraki sonsuz ahiret hayatı ve hesap günü İslam inancının temellerinde n 

biriydi. Hz. Peygamberin önerdiği ahlâk sisteminden uzaktı. İslam, o toplumda yaygın biçimde yaşanan birçok kötü alışkanlığı kabul 

etmiyordu. Bazı insanların kendisini zenginlik ya da soya dayalı olarak üstün görmesi, kumar, zina, içki, yalan söylemek gibi  kötü 

anlayış ve alışkanlıkları eleştiren ve reddeden İslam, insanların birbirine üstün olma ölçülerini de tümüyle altüst ediyordu.  

2.Siyasi ve Ekonomik Sebepler Kabile bağına büyük önem veren Arap toplumundaki bir kişinin, yeni bir dini kabul etmesi oldukça 

zordu. Çünkü bu, kabilesi tarafından dışlanma, yalnızlaştırılma ve korumasız bırakılma anlamına geliyordu.  

Soru-50 Ebu Cehilin İslamı kabul etmemesinin sebeblerini nasıl açıklıyor? 

Cevap-50 İslam düşmanlarının önde gelenlerinden biri olan Ebû Cehil ise şöyle diyordu: «Haşimoğulları ile yarışabiliriz. Onlar ne 

yaparsa biz de aynısını yapabiliriz. Ama şimdi „bize kendisine vahiy inen bir peygamber geldi‟ diyorlar. Bizim kabilemiz Bu Kur‟an, 

iki şehrin birinden bir büyük adama indirilmeli değil miydi?”  (Zuhruf Suresi, 43/31) „„ bunun dengi bir peygamberi nasıl bulsun? 

Vallahi onun peygamberliğini asla kabul etmeyeceğiz.” 
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Soru-51 Yetim ve Fakir olan Peygamberimizin davetini kabul etmeyem Mekkeli müşriklerin gerekçesi nedir? 

Cevap-51  Kur‟an‟ın haber verdiğine göre müşrikler şöyle diyordu: Mekke‟nin zenginlerinden Velîd b. Mugîre de bu mantıkla şöyle 

soruyordu: “Kureyş‟in büyüğü ve efendisi olan ben yahut Taif‟te Sakîf kabilesinin ileri gelenlerinden Urve dururken Kur‟an 

Muhammed‟e mi inecek?” Peygamberimizin çağrısı olan İslam, kalpleri değiştirmeye başlamıştı. Ama Mekkeli zenginlerin ve iktidar 

sahiplerinin olaya bakışları, kalplerle değil, daha çok, mal ve statüleriyle ilgiliydi. 76 İslam, insanların birbirine üstün olma ölçülerini 

tümüyle altüst ediyordu. Üstünlük, ancak Allah‟a kullukta (takva) söz konusu olabilirdi. Var olan ekonomik ve putperest düzenin 

değişmeden devamını istiyorlardı.  

Soru-52 İslam daveti Mekkeli müşriklerin ticari hayatına etkisi nasıl olmuştur? 

Cevap-52  Ticarî ve dinî bir merkez olan Mekke‟ye yarımadanın her yerinden insanlar gelirdi. Çünkü Kâbe‟de müşriklerin saygı 

duyduğu çok sayıda put vardı. Ayrıca Mekkeliler, burada kendi yaptıkları putları da dışarıdan gelenlere satardı. Mekke müşrikleri, 

İslam gelirse, bu putlar sebebiyle oluşan ekonomik canlılığın, yani gelirlerinin azalacağını düşünüyorlardı.  

Soru-53 Mekkeli müşriklerin Peygamberimizin Tebliğini Engelleme Çabaları nelerdir? 

Cevap-53 . Peygambere inananlar çoğalmaya başlamıştı. Kureyşliler bu gelişmeyi önlemek için, küçümseme ve hakaretten başlayarak 

fiilî şiddete kadar değişik yollara başvurmaktan çekinmediler. Alay ve İftira Bütün hayatı doğrulukla geçen Hz. Peygamberin tebliğ 

ettiği İslam‟a inananlar artmaya başlayınca, Kureyşli müşrikler yeni bir yöntem olarak onunla alay etmeyi seçtiler. Peygamber 

Efendimize rastlayınca şöyle şeyler söylüyorlardı: “İşte Abdülmuttalib oğullarından gökten kendisine vahiy geldiğini söyleyen  

kimse”, “Bugün yukarıyla konuştun mu Ey Muhammed!”, “Allah senden başka peygamber olarak gönderecek birini bulamadı mı?” 

Bazen de onu gördüklerinde birbirlerine kaş göz işareti yaparak gülüşüyorlardı. 

Soru-54 Mekkeli müşriklerin inanmak için ileri sürdükleri tuhaf ta lepler nelerdir? 

Cevap-54 Mekke‟nin içinden ırmaklar akması, ölmüş atalarının diriltilmesi, saraylar ve hazineler, hatta kendilerinin cezalandırılması 

bu isteklerden bazılarıydı. Peygamber Efendimiz ise bu olur-olmaz isteklere karşılık, her şeyin Allah‟ın dilemesiyle olacağını 

söylüyor ve «Ben ancak Allah’ın insanlar arasından seçtiği bir peygamberim” diyordu. 

Soru-55 Mekkli müşriklerin  İslam davetini karalamak için öne sürdükleri iddialar nelerdir? 

Cevap-55 Onun kâhin, deli veya şair olduğunu ,Kur‟an‟ın bir masal olduğunu, Hz. Peygamber tarafından uydurulduğunu veya bir 

Hristiyan‟dan öğrendiğini, Allah sözü olmadığını söyleyerek İslam‟ı ve Kur‟an‟ı çürütmek istediler. Bütün bu iftira ve yalan 

kampanyası  Hz. Peygamberi üzüyordu. Ama Allah, gönderdiği ayetlerle onu ve ona inananları teskin etti ve müşriklere kıyamete dek 

meydan okuyan şu ayetlerle cevap verdi: “Andolsun, senden önce de birçok peygamberle alay edildi de, sonuçta alay edenleri, alay 

ettikleri şey kuşatıverdi.” (Enbiyâ Suresi, 21/41) “(Ey Resûlüm!) Artık sana emredileni açıkça ortaya koy ve müşriklere aldırış etme, 

onlardan yüz çevir. Allah’a ortak koşan alaycılara karşı biz sana yeteriz. Yakında ne olduğunu bilecekler.” (Hicr Suresi, 15/94-96)  

Soru-56 Kuran Mekkeli müşriklerin asılsız iddialarına nasıl cevap vermiştir? 

Cevap-56  “Kur’an, şerefli bir elçinin âlemlerin Rabbi olan Allah’tan getirdiği bir sözdür. O şair ve kâhin sözü değildir.” (Hâkka 

Suresi, 69/40-43) “Onu (Kur’an’ı) kendi uydurdu diyorlar, öyle mi! Hayır, inanmıyorlar. Eğer iddialarında samimi iseler Kur’an’ın 

benzeri bir söz getirsinler.” (Tûr Suresi, 52/33-34) “Yoksa Kur’an’ı kendisi uydurdu mu diyorlar! De ki: Eğer doğru iseniz Allah’tan 

başka çağırabildiklerinizi yardıma çağırın da siz de onun benzeri on sure getirin . Eğer onlar size cevap veremiyorlarsa bilin ki, o 

ancak Allah’ın ilmiyle indirilmiştir ve O’ndan başka ilah yoktur. Artık siz Müslüman oluyor musunuz?”  (Hûd Suresi,11/13-14) 80 

“Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız haydi, onu n benzeri bir sure getirin. Eğer iddianızda doğru 

iseniz Allah’tan başka şahitlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın.” (Bakara Suresi, 2/23)  

Soru-57 Mekkeli müşrikler Peygamberimizle  anlaşma yoluna başvurarak vazgeçirmek istediler.? 

Cevap-57 Utbe, Hz. Peygamberin yanına gelerek “...Şayet maksadın zengin olmaksa sana mal mülk verelim. Makam ve itibar 

peşindeysen seni başımıza yönetici yapalım” dedi. Hatta daha da ileriye gidip “Eğer ruhsal bir rahatsızlık sonucu böyle davra nıyorsan 

seni tedavi ettirelim” diye teklifte bulundu. Utbe sözlerini bitirdikten sonra Hz. Peygamber Fussilet suresinin ilk ayetlerini okuyarak 

(Fussılet, 41/1-6) Allah tarafından görevlendirilmiş bir peygamber olduğunu söyledi.  
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Soru-58 Mekkeli müşriklerin teklifleri üzerine inen süre hangisi ve mealini belirtiniz? 

Cevap-58  “Ey Muhammed! Biz senin ibadet ettiğine ibadet edelim. Sen de bizim ibadet ettiğimiz putlara tap,” dediler. Müşriklerin 

bu uygunsuz teklifine karşı Kâfirûn Suresi indi: “(Resûlüm!) De ki: Ey kâfirler! Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam. Siz de 

benim taptığıma tapmıyorsunuz. Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim. Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Sizin 

dininiz size, benim dinim de banadır.” (Kâfirûn Suresi, 109/1-6)  

Soru-59 Mekke müşriklerin Peygamberimizi davetinden vazgeçirmek için  ne gibi Fiilî Saldırılarda bulunmuşlardır. 

Cevap-59 Ona eziyet etmek, fiilen saldırıda bulunmak ve hatta öldürmek istediler. Müşrikler tarafından Hz. Peygamberin geçtiği 

yollara pislikler ve dikenler atıldı, evi taşlandı. Hatta namaz kılarken üzerine deve işkembesi atılarak secdede boğulmak ist endi. 

Peygamber Efendimiz bir gün Kâbe‟yi tavaf ederken Mekke müşriklerinden bir grup onun üzerine saldırdı. Olaya şahit olan Hz. Ebû 

Bekir hemen müdahale ederek “Rabbim Allah‟tır diyen bir kişiyi öldürecek misiniz!” diyerek onlara karşı çıktı ve uzaklaştırma ya 

çalıştı. Ama bu arada kendisi de yaralandı. Başka bir gün Hz. Peygamber Kâbe‟de namaz kılarken Ebû Cehil büyük bir taş alarak 

onun üzerine atıp öldürmek istemiş, ancak başarılı olamamıştır. Amcası Ebû Leheb ile karısı Ümmü Cemîl Hz. Peygamberin geçeceği 

yollara pislik atmak veya dikenler koymak suretiyle eziyet ettiler.  

Soru-60 Tebbet Süresinin iniş sebebi hakkında bilgi veriniz?  

Cevap 60 Ebû Leheb ve karısı hakkında Tebbet suresi nazil olmuştur:  

Soru-61 Peygamberimizin davetinden vazgeçirmek için Kureyş‟in Ebû Tâlib‟e Başvurusu hakkında bilgi veriniz? 

Cevap-61 Kureyşli müşrikler, Hz. Peygambere engel olmak için amcası Ebû Tâlib‟e başvurdular. Ebû Tâlib, bunları yatıştırıcı 

sözlerle savuşturdu. İkinci görüşmede tehdit edilince Peygamber Efendimizi çağırarak, daha fazla direnemeyeceğini belirtti.  

Peygamberimiz, “Bu işten vazgeçmem için güneşi sağ elime ayı da sol elime verseler hiçbir şey değişmez. Allah bu dini üstün 

kılıncaya kadar çalışacağım veya bu uğurda öleceğim,” dedi. Bu kararlı tutum üzerine Ebû Tâlib, onu “Git istediğini söyle, Allah‟a 

andolsun ki seni asla onlara teslim etmeyeceğim,”  

Soru-62 Kureyşlilerin  Ebû Tâlib‟e çirkin teklifini belirtiniz? 

Cevap-62  “Yeğenini bize teslim et, onun yerine Mekke‟nin en yakışıklı gençlerinden Umâre‟yi sana evlat olarak verelim” diye bir 

teklif sundular. Ebû Tâlib bu teklifin çok kötü bir teklif olduğunu söy ledi ve şiddetle reddetti.  

Soru-63 Mekkeli müşriklerin Müslümanlara Baskılarını belirtiniz ? 

 Cevap-63 Baskılar, alay etmekten öldürmeye kadar uzanmıştı. Zengin aileler, Müslüman olan çocuklarını bütün maddî haklardan 

mahrum ediyordu. Yoksul ve güçsüz Müs lümanlara ise utanç verici işkenceler yapılıyordu. Daha çok Mekke dışından gelen köle ve 

cariyelere yapılan işkenceler görenleri dehşete düşürüyordu. Aç bırakılmak, kızgın kumlara yatırılmak, üzerine ağır kayalar koyulmak 

bu işkencelerden bazılarıydı. Yalnızca güçsüzlere değil, itibar sahibi Müslümanlara da çeşitli yaptırımlar uygulandı. 

Soru-64 Mekkeli müşriklerin Ebubekir Efendimize baskıları nasıl olmuştur? 

Cevap-64 Hz. Ebû Bekir‟in açıkta namaz kılması ve duyulacak şekilde Kur‟an okuması yasaklanmıştı. Hz. Ebû Bekir, evinin 

bahçesine kalın duvarlı bir mescit yaptırarak, müşriklerin ibadetle ilgili yasağını bu şekilde aştı. İşkence yapan müşriklerin başını Ebû 

Cehil, Ebû Leheb, Ebû Süfyan ve Ümeyye b. Halef gibi güçlü isimler çekiyordu.  

Soru-65 İşkencelere maruz kalan ve islamın ilk şehitleri arasında olan yasir ailesi hakkında bilgi veriniz ? 

Cevap-65 Müşrikler tarafından Müslümanlara uygulanan işkencelerin en ağırını Yâsir ailesi yaşadı. Kaybolan kardeşini aramak için 

Mekke‟ye gelen Yâsir burada Sümeyye adlı cariye ile evlenmişti. Bu evlilikten meşhur sahabî Ammâr dünyaya geldi. Yâsir, 

Sümeyye ve Ammâr, ilk Müslümanlardan oldular ve müşriklerin işkencelerine sabırla karşılık verdiler. Ama en sonunda  Sümeyye, 

Ebû Cehil‟in acımasız işkenceleri altında can vererek İslam tarihinde ilk şehid unvanını kazandı. Yâsir de aynı gün işkence ile şehid 

edildi. Sağ kalan Ammâr, müşriklerin ağır işkencelerine tahammülü kalmadığı bir anda, Lat ve Uzza putları lehinde, Hz. Peygamberin 

de aleyhinde konuşmak zorunda kaldı.Ama müşriklerin elinden kurtulur kurtulmaz soluğu Hz. Peygamberin yanında aldı ve olanları 

anlattı. Ammâr‟ın büyük bir sıkıntı yaşadığını gören Resûlullah ona bu sözleri söylerken neler hissettiğini sordu. Ammar da iman dolu 

kalbinde herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. Bunun üzerine Hz. Peygamber, imanını koruduğu sürece zor durumda kaldığı için 

böyle davranmasında bir sakınca bulunmadığını belirtti. Aynı durumda kalırsa yine aynı şekilde davranmasını tavsiye etti.  
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Soru-66 Mekkeli müşriklerden ilk işkence gören köle ve yoksullar hakkında bilgi veriniz? 

Cevap-66 Köleler içerisinde İslam‟ı kabul eden ilk kişi olan ve daha sonra  “Müezzinlerin Efendisi” olarak anılacak olan Bilâl-i 

Habeşî, özellikle efendisi Ümeyye b. Halef tarafından ağır işkencelere tabi tutuldu. Boynuna ip takılıp çocukların eline verildi ve 

Mekke sokaklarında dolaştırıldı. Efendisi onu öğle vakti sıcak kumların üzerine yatırıp göğsüne kızgın ve büyük taşlar koyar,  tek 

Allah‟a imandan vazgeçmesini, Lat ve Uzzâ putlarına iman etmesini isterdi. Bilâl ise güçlükle nefes alır bir vaziyette “ahad!” “ahad!” 

(Allah birdir) diyerek imanındaki kararlılığı vurgulardı. Nihayet Hz. Ebû Bekir, efendisinden Bilâl-i Habeşî‟yi satın alarak işkenceden 

kurtardı. Habbâb isimli Müslüman, müşrikler tarafından öylesine ağır işkencelere uğradı ki, işkence izleri yıllar boyunca üzerinden 

silinmedi. İlk Müslümanlardan Zinnîre de gördüğü şiddet ve işkence sebebiyle gözlerini kaybetmiştir. Korumasız olduğu için işkence 

gören köle ve cariyelerden bir kısmını Hz. Ebû Bekir, efendilerinden satın alarak kurtarmıştır. Ayrıca Abdullah b. Mes„ûd, Kâbe 

avlusunda Allah‟ın ayetlerini açıkça okuduğu için bayılıncaya kadar dövüldü; Ebû Zer el-Gifârî, Müslüman olduğunu açıkladığında 

müşrikler tarafından üç kere bayıltılıncaya kadar dövüldü. 

Soru-67 Habbabın gördüğü işkenceyi anlatınız ? 

Cevap- 67 İlk Müslüman kölelerden olan Habbâb, demircilik yapıyordu. Bir gün  Âs b. Vâil isimli bir müşrike birkaç kılıç sattı fakat 

parasını alamadı. Habbâb alacağını istediğinde Âs ona “Muhammed‟in dinini terk etmedikçe borcumu ödemeyeceğim” dedi. Bunun 

üzerine Habbâb “Sen ölüp ahirette tekrar dirilinceye kadar bunu yapmam” cevabını verdi. Buna karşılık Âs “O halde kıyamet 

gününde gel, o gün benim malım da olacak, evladım da. Borcumu sana o zaman öderim,” diyerek Habbâb‟ın inancıyla alay etti. 

Bunun üzerine Meryem Suresinin 77-80. ayetleri indi ve Âs b. Vâil‟in ahirette büyük bir ceza alacağı belirtildi.  

Soru-68 Hz.Osmanın gördüğü işkenceyi anlatınız ? 

Cevap-68  Hz. Osman ticaretle uğraşıyordu. Müslüman olunca amcası Hakem çok kızdı ve önce onun parasını kısıtladı. Sonuç 

alamayınca Hz. Osman‟ın ellerini ve ayaklarını iple bağlayarak İslam‟dan  dönünceye kadar ipleri çözmeyeceğini söyledi. Hz. Osman, 

“vallahi ne yaparsan yap Müslümanlıktan vazgeçmem” deyince, bu kararlılık karşısında amcası yenildi. Ama bu defa da Hz. 

Osman‟ın annesi baskıya başladı, fakat o da başarılı olamadı. 

 Soru-69 Sa„d b. Ebû Vakkas‟ın gördüğü işkenceyi anlatınız ? 

Cevap-69 Annesi “Sa„d İslam‟dan dönmedikçe yemek yemeyeceğine, su içmeyeceğine, hatta gerekirse kendisini öldüreceğine” 

yemin etti. Bu olay üzerine “Allah‟ı inkâra zorlayan anne-babalara itaat etmek gerekmediği” ayet indi (Lokman Suresi,15).  

Soru-70 İslamın ilk öğretmeni olan Mus„ab b. Umeyr‟in gördüğü işkence ve sıkıntıları anlatınız ? 

Cevap-70 Mus„ab b. Umeyr zengin bir ailenin refah içinde yetişmiş bir oğlu idi. Müslüman olduğu için ailesinin şiddetli tepkisi ile 

karşılaştı. Ailesi Mus„ab‟ın hiçbir maddî ihtiyacını karşılamadığı gibi elbiselerini bile elinden aldı. Yapılan her türlü bas kı, tehdit ve 

işkence Müslüman olanları yolundan çeviremedi. Tersine, onlar, ne kadar değerli bir şeye sahip olduklarını anlad ılar. İçlerindeki 

Allah inancı daha da arttı, imanları daha da kuvvetlendi.  

Soru-71 İşkence gören Müslümanlara peygamberimizin tavsiye ve çözüm önerileri ne olmuştur? 

Cevap-71  Hz. Peygamber, “sabredin” diyordu ve Müslümanlar sabrediyordu. Geçmiş peygamberler döneminde de ağır işkenceler 

yapıldığını ve onların sabrederek o süreci atlattığını bildiren Peygamberimiz, sabredenlere yakındaki kurtuluşu ve öbür dünya da da 

cenneti müjdeliyordu. Hz. Ebû Bekir gibi bazı varlıklı Müslümanlar da işkence gören köle ve cariyeleri satın alarak bu acıları 

hafifletiyordu.Yapılan saldırılar artmaya başlayınca, Resulullah yeni bir çözüm olarak Habeşistan‟a hicret etmeyi önerdi. 

Soru-72 I.Habeşistana hicreti ne zaman ve önemini  anlatınız ? 

Ceva-72 Habeşistan kralı Necaşî, adaletli bir yöneticiydi. Orada can güvenliği ve inanç hürriyeti de vardı. Peygamberimiz bu gerçeğe 

işaretle ashabına şu teklifi yaptı: “Eğer isterseniz Habeşistan‟a gidin. Çünkü orada ülkesinde hiç kimseye zulmetmeyen bir hükümdar 

iş başındadır. Orası bir doğruluk ve dürüstlük ülkesidir. Allah bir kolaylık verinceye kadar orada kalın.” Efendimizin bu tav siyesi 

üzerine on bir erkek ile dört kadından oluşan ilk Müslüman kafilesi, 615 yılında Habeşistan‟a hareket etti. İslam‟da ilk hicret olarak 

önem taşıyan bu gelişme Kafilede Hz. Osman ve eşi Resulullah‟ın kızı Rukıyye, Zübeyr b. Avvâm, Mus„ab b. Umeyr, Abdurrahman 

b. Avf, Ebû Seleme ve eşi Ümmü Seleme gibi İslam tarihi açısından önemli isimler yer almaktaydı.  
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Soru-73 II.Habeşistana hicreti ne zaman oldu ? 

Cevap-73 Bir yıl sonra ikinci bir büyük kafile Ca„fer b. Ebû Tâlib başkanlığında Habeşistan‟a hicret etti. Sonuçta Habeşistan‟a göç 

edenlerin sayısı 100‟ü geçti. Hicret eden Müslümanların sayısının gittikçe arttığını gören Kureyşliler, bu durumdan rahatsız olarak 

Habeşistan kralına bir heyet gönderdi. Bu heyet, krala giderek, hicret eden Müslümanların Mekke‟ye iade edilmesini istedi.  

Soru-74 II.olarak Habeşistana hicret eden Müslümanlar adına Ca„fer b. Ebû Tâlib Kral Necâşî‟ye ne dedi  ? 

Cevap-74  şöyle dedi: “Ey Hükümdar! Biz cahiliye karanlıkları içinde yüzen bir kavimdik. Putlara tapar, ölü hayvan eti yer, günah 

işlerdik. Akrabalarla ilişkiyi keser, komşulara kötü davranırdık. Aramızda güçlü olanlar zayıfları ezerdi. Allah bize aramızd an soyunu, 

doğruluğunu, güvenilirliğini ve iffetini bildiğimiz bir elçi gönderinceye kadar bu şekilde yaşamaya devam ettik. Allah‟ın elçisi, bizi 

tek Allah‟a inanmaya, O‟na ibadet etmeye, bizim ve atalarımızın O‟nun dışında ibadet ettiğimiz putları ve taşları terk etmeye  davet 

etti. Bize doğru söylemeyi, emaneti yerine getirmeyi, akrabaları ziyaret etmeyi, komşulara iyi davranmayı; haramlardan sakınmayı ve 

insanları öldürmemeyi emretti. Bize kötü ve günah fiiller işlemeyi, kötü söz söylemeyi, yetimlerin malını yemeyi, iftira etme yi 

yasakladı. Allah‟a ibadet etmeyi ve O‟na herhangi bir şeyi ortak koşmamayı, namaz kılmayı, zekât vermeyi ve oruç tutmayı emretti . 

Böylece sadece Allah‟a ibadet ettik ve O‟na hiçbir şeyi ortak koşmadık. Bize haram kıldığını haram, helal kıldığını helal kab ul ettik.  

Soru-75 Hz.Hamzanın Müslüman olmasını anlatınız ? 

Cevap-75 Bir gün avdan dönüp Kâbe‟yi tavaf ederken, bir cariye ona gördüklerini anlattı: Ebû Cehil, Hz. Peygambere yine hakaret 

etmiş ve incitici şeyler söylemişti. Hz. Hamza öfkeye kapıldı ve orada Kureyş‟in ileri gelenleriyle oturan Ebû Cehil‟in yanın a gitti. 

Elindeki yayla onun başına vurup yaralayarak “İşte ben de Muhammed‟in dinini kabul ediyorum, hadi bana da söv  bakalım, cesareti 

olan varsa gelsin dövüşelim” diyerek Müslümanlığını ilan etti. Bu açık meydan okuma karşısında Ebû Cehil sessiz kaldı.  

Soru-76 Hz. Peygamber insanları dine davet ederken çektiği  zorluklar karşısında Allah‟a nasıl  dua etmiştir? 

Cevap-76  “Allah‟ım, İslamiyeti ya Ebu‟l-Hakem (Ebû Cehil), ya da Ömer b. Hattab eliyle güçlendir.” Bu duada ismi geçen iki şahıs 

da Mekke‟nin güçlü ve etkili kişileriydi. Müslüman olma onuru, bu iki isimden Ömer b. Hattab‟a nasip olmuştur.  

Soru-77 Hz. Ömerin Müslüman olmasını anlatınız ? 

Cevap-77 Ömer, ciddi bir İslam düşmanıydı. Bir gün Hz. Muhammed‟i öldürmeye karar verdi. Kılıcını kuşandı ve kararlı şekilde 

yola çıktı. Yolda karşısına Nuaym çıktı. Nuaym Müslüman olmuş, ancak bunu gizleyen biriydi. Ömer‟in yüzündeki öfkeyi görünce, 

ona nereye gittiğini sordu. Ömer‟in cevabı sert ve kararlıydı: “Kureyş‟in bütünlüğünü bozan, ilahlara hakaret eden Muhammed‟i  

öldürmeye gidiyorum.” Bu sözler üzerine Nuaym, böyle bir şey yaparsa kendisinin de sağ bırakılmayacağını belir tti ve “sen önce 

kendi eniştene ve kız kardeşine bak, onlar da Müslüman oldu.” dedi. Nuaym‟ın bunu söylemekteki amacı ihbar değil, Ömer‟in 

yönünü değiştirerek zaman kazanmaktı. Ömer öfkeyle kız kardeşinin evine yürüdü. Onlar o sırada Kur‟an okuyordu ve Öme r seslerini 

duymuştu. Çok kızan Ömer içeri girip her ikisini de dövmeye başladı. Kız kardeşi Fâtıma kanlar içinde kalmıştı. Fakat İslam‟dan 

vazgeçmeyeceğini söyleyince, Ömer okuduklarının getirilmesini istedi. Tâ-hâ suresinin yazılı olduğu kâğıdı getirip okudular. Ömer 

ayetleri dinledikçe etkilendi ve değişti. Sonra da Peygamber Efendimize gitmek için evden ayrıldı. Onu kılıçla Dârülerkam‟a 

gelirken görenler tedirgin oldular. Hz. Hamza, Ömer‟in kötü niyetle gelmesi hâlinde gerekenin yapılacağını belirtince, Hz. 

Peygamber kapının açılmasını istedi. Ömer, Allah‟a, Resûlüne ve Kur‟an‟a inanmak için geldiğini belirtince, Peygamberimiz tekbir 

getirdi. Bu tekbire bütün Müslümanlar katıldı ve herkes Ömer‟in Müslüman oluşuna çok sevindi. Sonra hep birlikte Kâbe‟ye g ittiler.  

Soru-78 Boykot Kararını açıklayınız ? 

Cevap-78  Kureyşliler, Haşimoğullarıyla  kız alıpvermeyi ve alışverişi kestiler. Bu şartları yazıp Kâbe‟nin duvarına astılar. Amaçları 

karşı tarafta tepki uyandırıp peygamberimizi yalnızlaştırmaktı. Toplumsal ilişkilerden soyutlanan kabile üyelerinin uzun süre 

dayanamayıp pes edeceğini düşünüyorlardı. Hz. Peygamber ve onunla birlikte hareket eden herkes, üç yıla yakın bir süre (616-619) 

boykot altında yaşadılar. Hz. Hatice ile Ebû Tâlib bu sıkıntılı günlerde bütün servetlerini tükettiler. Ticarî faaliyetlerde bulunmak, hac 

mevsimi ve haram aylar dışında dışarı çıkıp alışveriş yapmak mümkün olmuyordu.  

Soru-79 Boykotun Kalkması için çaba sarfeden mekkelililer kimlerdir?  

Cevap-79 Boykotun kalkması için çaba sarfedenler:Mutim b.Adi, Ebul-Bahteri b.Hişam, Zem’a    b.Esvedi 
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 Soru-80 Hüzün Yılı ne demektir açıklayınız?  

Cevap-80 Hüzün yılı : Ebû Tâlib ve Hz. Hatice‟nin Vefatı Peygamberliğin 10. yılında (Miladî 620) peş peşe gerçekleşen iki ölüm 

Müslümanları çok üzdü. Hz. Peygamberi her zaman desteklemiş olan amcası Ebû Tâlib ve kendisiyle yirmi beş yıl mutlu bir hayat  

sürdüğü hanımı Hz. Hatice üç gün arayla vefat ettiler. Onların ölümü Peygamber Efendimizi ve Müslümanları çok sarstı. Bu sebeple 

bu yıla “hüzün yılı” (senetü‟l-hüzn) adı verildi.  

Soru-81 Taif yolculuğu hakkında bilgi veriniz ? 

Cevap-81  Peygamberliğin 10. yılından sonra Efendimiz gözlerini Mekke dışına çevirdi. Bir gün yanına Zeyd b. Hârise‟yi alarak 

Taif‟e gitti. Taif şehrinde Sakîf kabilesi yaşıyordu. Efendimiz şehrin ileri gelenleriyle buluştu ve onları İslam‟a çağırdı. Fakat 

Taiflilerin hiçbirisi bunu kabul etmediler. Bunun üzerine peygamberimiz, onlardan hiç olmazsa çağrısını gizli tutmalarını istedi. Ama 

onlar bunu da kabul etmeyerek, şehirdeki alt tabakadan insanlara, peygamberimizi ve Zeyd‟i taşlamalarını söylediler. 

Peygamberimizin geçeceği yolun iki yanına dizilen birtakım cahil, kaba ve düşük düzeyli kişiler ellerindeki taşları iki taraftan 

Efendimizin ve Zeyd‟in üzerine atmaya başladı. Atılan taşlar Hz. Peygamberin ayaklarını kanattı. Zeyd ise Efendimizi taşlarda n 

korumaya çalışırken başından yaralanmıştı.  

Soru-82 Taif yolculuğunda umduğunu bulamayan ve zorluklara maruz kalan hz.Peygamber nasıl dua etmiştir? 

Cevap-82 Yaşadığı durum sebebiyle vücudu ve kalbi acı çeken Peygamber Efendimiz bu halde iken ellerini kaldırıp şöyle dua etti: 

“Allah’ım! Güçsüzlük ve çaresizliğimi, ancak sana arz ve şikâyet ederim. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Sen sıkıntı ve zulüm 

altında ezilenlerin rabbisin. Sen benim rabbimsin. Beni kimlerin eline bırakıyorsun! ... Bana gelen bu musibet şayet senin ba na karşı 

bir gazap ve öfkenden kaynaklanmıyorsa ben bunu dert edinmem ve gönülden katlanırım. Fakat senden gelecek bir himaye ve koruma 

benim için her zaman daha hoştur. Hem bu dünyada, hem ahirette her işi düzene sokan ve karanlıkları aydınlatan ilahî nuruna 

sığınıyorum. Allah’ım! Senin öfken  ve gazabından yine senin merhametine sığınıyorum. Sen razı oluncaya kadar af diliyorum. Tevbe 

ve dua yalnız sanadır.Gerçek kuvvet ve kudretin kaynağı ancak sensin Allah’ım!” 

 Soru-83 Taif yolculuğunda Müslüman olan Addası anlatınız? 

Cevap-83 üzüm bağı sahibinin Hristiyan kölesi Addâs, Hz. Peygambere bir tabak üzüm getirip ikram etti. Hz. Peygamber üzüm 

yemeye başlarken “Bismillâh” deyince bu kelime Addâs‟ın dikkatini çekti ve bu kelimenin anlamını sordu. Bunun üzerine 

konuşmaya başladılar. Peygamber Efendimizin sözlerinden ve davranışlarından etkilenen Addâs iman ederek Müslüman oldu.  

Soru-84 Akabe görüşmeleri hakkında bilgi veriniz ? 

Cevap-84  Peygamberliğin 11. yılında (620) Medine‟den gelenlerle yaptığı görüşme çok olumlu bir sonuç doğurmuştu. Hac 

mevsiminde Kâbe‟ye 3 km. uzaklıkta bulunan Akabe mevkiinde altı Medineli ile yapılan görüşme, hepsinin Müslüman olmasıyla 

sonuçlanmıştı. Hazrec kabilesine mensup bu altı kişi Medine‟deki ilk Müslümanlar oldu.  

Soru-85 Birinci Akabe Biatı  hakkında bilgi veriniz ? 

Cevap-85 Peygamberliğin 12. yılı (Miladî 621) hac mevsiminde Medine‟den 12 kişi geldi. Peygamber Efendimizle gizlice Akabe‟de 

buluştular. Bunlardan 10‟u Hazrec kabilesinden 2‟si ise Evs kabilesinden idi. Hz. Peygamber onlara İslam‟ın ilkelerini a nlattı ve bu 

ilkelere uyma konusunda onlardan kesin söz aldı. Bu toplantıya katılanlar, tam bir bağlılıkla Hz. Peygambere şu hususlarda biat 

ettiler, söz verdiler: • Allah‟a hiçbir şeyi ortak koşmamak. • Hırsızlık yapmamak. • Zina etmemek. • Çocuklarını öldürmemek. • Yalan 

uydurarak hiç kimseye iftira etmemek. • İyi olan hiçbir hususta Allah Resûlü‟ne isyan etmemek.  

Soru-86 Hz. Peygamber, Medine halkına Kur‟an‟ı ve İslam‟ı öğretmesi için kimi Öğretmen olarak Medine‟ye gönderdi.? 

Cevap-86  Hz. Peygamber, Medine halkına Kur‟an‟ı ve İslam‟ı öğretmesi için Mus„ab b. Umeyr‟i onlarla birlikte Medine‟ye 

gönderdi. Mus‟ab henüz Müslüman olmayanları dine davet edecek, ayrıca namaz kıldıracaktı. Akabe görüşmelerine katılan Es„ad b. 

Zürâre‟nin evinde misafir olan Mus„ab‟ın gayretleri neticesinde Medine‟de bir yıl içinde önde gelen birçok kişi İslam‟ı kabul etti. 
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Soru-87 İkinci Akabe Biatı hakkında bilgi veriniz ? 

Cevap-87  İkinci Akabe Biatı Peygamberliğin 13. yılının hac mevsiminde (Miladî 622), 2‟si kadın 75 Medineli Müslüman, bir kafile 

ile Mekke‟ye geldi. Yanlarında henüz Müslüman olmayanlar da vardı. Hacdan sonra Akabe denilen yerde Hz. Peygamberle yine 

gizlice buluştular. Bu görüşmede Medineliler Peygamber Efendimizi şehirlerine davet ettiler. Resûl-i Ekrem önce Kur‟an-ı Kerim‟den 

bazı ayetler okudu. Onların, İslam‟a kuvvetli bir şekilde bağlanmasını isteyen sözler söyledi. Sonra da İkinci Akabe Biatı‟nın 

şartlarını sıraladı ve Medinelilere Hicret ettiği takdirde kendisini ve Mekkeli bütün Müslümanları kendi canlarını, çocuklarını, 

kadınlarını ve mallarını korudukları gibi koruyacaklarına, iyi günlerde de sıkıntılı zamanlarda da kendisine itaat edeceklerine, bollukta 

da darlıkta da malî yardımda bulunacaklarına, iyiliği emredip kötülüğe engel olacaklarına, kimseden korkup çekinmeden hak üzere 

bulunacaklarına dair söz verip biat etmelerini söyledi.  

Soru-88 İkinci Akabe Biatı sonunda yapılan biatla birlikte kaç kişi temsilci seçildi ve başkanlığına kim getirildi? 

Cevap-88 Peygamberimiz 12 temsilci (nakîb) seçmelerini istedi. Onlar da 9‟u Hazrec kabilesinden, 3‟ü de Evs kabilesinden olmak 

üzere temsilcilerini seçtiler. Hz. Peygamber, Hazrec kabilesinden Es„ad b. Zürâre‟yi diğer 11 temsilcinin temsilcisi ve başkanı 

(nakîbü‟n-nükebâ) olarak seçip tayin etti. 

Soru-89 İsra ve Mirac olayı hakkında bilgi veriniz ? 

Cevap-89 Bir gece Peygamber Efendimiz Mekke‟de Mescid-i Haram‟da ibadet ederken Cebrail geldi. Onu Mescid-i Haram‟dan 

alarak Kudüs‟teki Mescid-i Aksâ‟ya götürdü. Peygamberimiz oradan da yine Cebrail ile birlikte Sidretü‟l-müntehâ adı verilen yüce 

makama yükseltildi. Bundan sonra Hz. Peygamber, Yüce Allah‟ın huzuruna çıkartıldı. Peygamberimizin Mescid -i Haram‟dan 

Mescid-i Aksâ‟ya götürülmesine İsrâ; oradan Allah katına yükseltilmesine Mi„râc adı verilir. Kur‟an‟da İsra suresi 1. ayette bu olay 

hakkında şöyle buyrulur: “Bir gece, kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid -i Haram’dan, 

çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir.”. 

Mi„rac hadisesinin hicretten bir yıl önce Receb ayının 27. gecesi gerçekleştiği kabul edilmektedir.  

Soru-90 İsra ve miraç olayının Peygamberimiz ve Müslümanlar açısından önemi ne olmuştur.? 

Cevap-90 Mi„rac yolculuğu Hz. Peygamberin maneviyatını yükseltmiş, mü‟minlerin imanını güçlendirmiş, müşriklerin ise 

düşmanlıklarını arttırmıştır. Hz. Peygamber bu olayı Mekkelilere anlattığı zaman  onlar Mi‟rac‟ı gerçek dışı bulup inkâr etmiştir. 

Ayrıca onu güç durumda bırakmak için Kudüs‟ten Mekke‟ye dönmekte olan bir kervanın yeri hakkında sorular sormuşlar; ama Hz. 

Peygamber onlara doğru cevap verdiği halde, inkâr etmeye devam etmişlerdir. Müşrikler daha sonra alaycı bir tavırla olayı Hz Ebû 

Bekir‟e de anlattıklarında, o, “Bu söylediklerinizi Hz. Muhammed mi anlatıyor? O söylüyorsa doğrudur” diyerek İsra ve Mi‟rac‟ ı 

tasdik etmiştir. Bu olay Hz. Ebubekir‟in “Sıddîk (doğrulayan)” lakabını almasına sebep olmuştur. 

 Soru-91 İsra ve Miraç olayında verilen hediyeler nelerdir? 

Cevap-91 Mucize yolculuğun geçtiği gece beş vakit namaz farz kılınmış, Bakara suresinin son ayetleri (Bakara, 2/285-286) 

indirilmiş, Allah‟a ortak koşmayanların affedileceği müjdesi verilmiştir.  

Soru-92 İsrâ suresinde bütün Müslümanlar için önemli olan bazı temel ilkeler nelerdir?  

Cevap-92 İslam‟ın ana karakterini göstermesi bakımından da önemli olan bu ilkeler şunlardır: 

• Allah‟tan başkasına kulluk etmemek, •Ana-babaya iyi davranmak, •Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hakkını vermek, •Cimri 

olmamak ve israf etmemek, •Yoksulluk endişesi ile çocukları öldürmemek, •Fuhuş ve zinaya yaklaşmamak, •Cana kıymamak, • 

Yetim malına el uzatmamak, •Verilen sözü yerine getirmek (ahde vefa), •Ölçü ve tartıda doğruluğa dikkat etmek, • Hakkında bilgi 

sahibi olunmayan bir konunun peşine düşmemek, •Yeryüzünde gurur ve kibirle yürümemek, büyüklük taslamamak (İsrâ , 22-29). 

Soru-93 Hicret ne demektir ,İslam tarihi açısından önemini belirtiniz ? 

Cevap-93 Hicret, din uğruna bir yerden bir yere göç etmek demektir. Hz. Peygamberin ve ona inanan Müslümanların 622 yılında 

Mekke‟den Medine‟ye göç etmelerine “Hicret” adı verilmiştir. Peygamber Efendimiz İkinci Akabe Biatı‟ndan sonra, Mekke‟de zor 

şartlarda yaşayan ashabına Medine‟ye hicret için izin verdi. ilk defa Âmir b. Rebîa ile hanımı Leylâ buraya göç ettiler; daha sonra da 

diğer sahâbîler kafileler hâlinde Mekke‟den ayrılmaya başladılar. Bu hicret başlamadan önce  Medine‟ye gitmiş birkaç sahabî d e 

bulunmaktaydı. Bunlar Akabe biatlarından önce Medine‟ye hicret eden Ebû Seleme ve hanımı Ümmü Seleme ile Birinci Akabe 

Biatı‟ndan sonra İslam‟ı anlatmak için gönderilen Mus„ab ve Abdullah b. Ümmü Mektûm isimli sahabelerdi.  
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Soru-94 Hicret etmek isteyen Müslümanlar açısında görülen zorluklar ve baskıları anlatınız? 

Cevap-94 Hicret, genel olarak gizlice yapılmaktaydı. Çünkü Kureyşli müşrikler Müslümanların Mekke‟de ne hür şekilde yaşamasına 

müsaade ediyor, ne de Mekke‟den ayrılmalarına izin veriyorlardı. Bu yüzden, hicret başlayınca müşrikler çeşitli zorluklar çıkartarak 

hicreti engellemeye çalıştılar. Hatta bazı Müslümanları hapsettiler. Mesela, Hişâm b. Âs, hicret için hazırlık yapmış, ancak babası Âs 

b. Vâil başta olmak üzere müşrikler tarafından zincire vurulup hapsedilmişti. Ayyâş b. Ebû Rebî„a ise hicret için yola çıkıp Kubâ‟ya 

kadar gelmişti. Ancak burada kendisine yetişen kardeşleri Ebû Cehil ve Hâris, yaşlı annesinin onun ayrılığı yüzünden perişan hâle 

geldiğini söyleyince Mekke‟ye döndü. Ama dönünce onu hapsetmişlerdi. Suheyb b. Sinân er-Rûmî‟nin hicret edeceğini öğrenen 

Mekkeliler ona olan borçlarını ödemedikleri gibi mal varlığına da el koymuşlardı. Suheyb ancak, bütün mal varlığını Mekkelile re 

bırakarak hicret edebilmiştir. 

 Soru-95 Hz. Ömer‟in hicreti nasıl olmuştur? 

Cevap-95  Hz. Ömer‟in, Kâbe‟yi tavaf edip iki rekât namaz kıldıktan sonra “eğer karısını dul, çocuklarını yetim bırakmak isteyen 

varsa arkamdan gelsin ve beni engellesin” diyerek müşriklere açıkça meydan okumuş ve hicretini gerçekleş tirmiştir.  

Soru-96 Müslümanların Medineye hicret etmesinden endişelenen Mekkeli müşrikler ne gibi bir önlem almaya kalkıştılar ?  

Cevap-96 Kimi Hz. Peygamberin hapsedilmesini, kimi sürgüne gönderilmesini ancak Ebû Cehil‟in ileri sürdüğü fikri kabul ettiler. 

Ebû Cehil‟in teklifi Hz. Peygamberin öldürülmesi idi. Hâşimoğulları‟nın kan davası gütmemesi için her kabileden bir kişi seçilecek ve 

Hz. Peygamber onların hepsi tarafından öldürülecekti. Bu suikast planı yüce Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Peygamber 

Efendimize bildirilince, Efendimiz hemen Hz. Ebû Bekir‟in evine giderek hicret hazırlıklarına başlanmasını istedi.  

Soru-97 Hicret hazırlığını ve alınan tedbirleri anlatınız? 

Cevap-97 Abdullah b. Uraykıt isimli kılavuz ile üç gün sonra Sevr mağarasında buluşmak üzere sözleştiler. Kendisine bırakılan 

emanetleri sahiplerine verilmek üzere Hz. Ali‟ye teslim etti ve sonra peşlerinden gelmesini istedi. O gece Hz. Peygamberin yatağında 

Hz. Ali yattı. Hz. Peygamber evinden Yâsîn suresini okuyarak çıktı ve Hz. Ebû Bekir‟in evine gitti. 26 Safer Perşembe (9 Eylül 622) 

gecesi Hz. Ebû Bekir‟le birlikte Mekke‟den gizlice ayrılan Peygamberimiz Mekke‟nin güneybatısındaki 5 km.lik mesafede bulunan  

Sevr mağarasına gitti. Hz. Ebû Bekir‟in koyunlarını güden Âmir b. Füheyre‟nin sürüyle mağara önüne gelerek gizlice verdiği sütle 

sağladılar. Hz. Ebû Bekir‟in oğlu Abdullah ise geceleri gizlice gelerek Mekke‟deki gelişme ve haberleri onlara iletiyordu.  

 Soru-98 Hz. Peygamberin hicret ettiğini sezen Mekkeli müşriklerin tepkisi ne olmuştur.? 

Cevap-98 Hz. Peygamberi öldürmek için evini kuşatan müşrikler onun yatağında Hz. Ali‟yi bulunca şaşırdılar ve çok öfkelendiler. 

Sorularına cevap alamayınca Hz. Ali‟yi önce dövüp tutukladılar, sonra da serbest bıraktılar. Hz. Ebû Bekir‟in kızı Esma da sorulara 

cevap vermeyince Ebû Cehil tarafından tartaklandı. Derhal geniş çaplı bir arama-tarama faaliyeti başladı. Her yere haberciler 

gönderildi ve Hz. Peygamber aranmaya başlandı. Ayrıca, Hz. Peygamberi yakalayana 100 deve ödül verileceği açıklandı.  

Soru-99 Sevr mağarsında çekilen zor anlar karşısında Ppeygamberimizin tevekkülünü anlatınız? 

Cevap-99 Müşriklerden birileri bir ara gizlendikleri mağaranın önüne kadar gelince Hz. Ebû Bekir endişelenerek, “baksalar bizi 

görecekler” dedi. Peygamber Efendimiz ise mağara arkadaşını Kur‟an‟da da belirtildiği gibi “Üzülme, Allah bizimle beraberdir” 

(Tevbe Suresi, 9/40) diyerek sakinleştirdi.  

Soru-100 Sevr mağarasından sonra izlenen hicret yolu ve tedbirler nelerdir ? 

Cevap-100 Mağarada geçen üç günün ardından kılavuz, develerle Sevr‟e geldi. Medine‟ye doğru yola çıktılar. Ama bilinen ana yol 

yerine değişik ve sarp yolları kullanıyorlardı. Üç gün geçmiş ve onlar bulunamamıştı. Ama  100 deve ödülü hâlâ  geçerliydi. 

Soru-101 Hicret yolunda Peygamberimiz için verilecek ödülü almak isteyenler ve akıbetleri hakkında bilgi veriniz ? 

Cevap-101  Sürâka, kafileyi görüp hızla onlara yaklaştı... Sürâka, Hz. Peygamberin bir şeyler okuduğunu duydu ve aynı anda atının 

ön ayakları kuma batmaya başladı. Sürâka, Hz. Peygamberin diğer insanlardan farklı bir özelliği olduğuna inandı.  Ondan eman ve 

merhamet diledi. Kabile reisi Büreyde kafilenin önünü kesti ve kimliklerini öğrenmek istedi. Fakat Resulullah ile yaptığı kısa 

sohbetten sonra, kendisi ve kabilesi Müslüman oldu. Ona kendi topraklarından çıkıncaya kadar muhafızlık yapan Büreyde, 

peygamberimizin Medine‟ye bayraksız girmesini doğru bulmadığı için, kendi sarığını çıkarıp bir mızrağa bağlayarak bayrak yapt ı.  
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Soru-102 Hicret yolunda Peygamber Efendimize dostluk ve misafirperverlik gösterenler hakkında bilgi veriniz? 

Cevap-102 Hicret yolunda Peygamber Efendimize misafirperverlik gösterenler de oluyordu.. Hz. Peygamber ve yanındakiler yiyecek 

bir şeyler almak için Ümmü Ma‟bed isimli kadının çadırına uğradılar. Kadının sütten kesilmiş zayıf bir keçisi vardı. Peygamberimiz o 

keçiyi besmele çekerek sağmaya başlayınca, keçi oradaki herkese yetip artacak kadar süt verdi. Ümmü Ma‟bed, kocası gelince 

olanları anlattı ve Peygamber Efendimizin şeklini tarif etti “Hilye” denilen ve Peygamberimizin dış görünüşünü anlatan özel hat 

levhalarında Ümmü Ma‟bed‟in sözleri hâlâ yer alır.  

Soru-103 Hicret Yolunda Mekkeden ayrılan hz. Peygamber hüzünlenince hangi ayet nazil oldu ? 

Cevap-103 Cuhfe adlı mevkiye geldiklerinde, Resulullah Mekke‟ye giden yolu görünce şehrine duyduğu özlemle hüzünlendi. Bu 

sırada, uğradığı zulümden dolayı hicrete mecbur bırakıldığı Mekke‟ye tekrar döneceği ve düşmanlarına galip geleceğini müjdele yen 

ayet indi (Kasas Suresi, 85).  

Soru-104 Hicret yolunda Medineye varış hangi zamanda  oldu ve nasıl karşılandı ? 

Cevap-104 8 Rebîülevvel (20 Eylül 622) Pazartesi günü.  Gündüzleri gizlenip geceleri yol alarak Kuba‟ya ulaşan Hz. Ali, burada 

peygamberimizle buluştu. Yollarını gözledikleri peygamber, yanındakilerle birlikte gelmişti. Ama o, Medine‟ye girmeden 3 km önce 

Kuba kasabasında Evs kabilesinin bir koluna mensup Külsûm b. Hidm isimli Müslümanın evine misafir oldu. Birkaç günü burada 

geçiren peygamberimiz, ilk mescit olan Kuba Mescidi‟ni burada inşa etti.  

Soru-105 İlk Cuma namazı ne zaman ve nerede kılınmıştır? 

Cevap-105 Peygamberimiz ve arkadaşları 12 Rebîülevvel (24 Eylül 622) Cuma günü Kubâ‟dan Medine‟ye doğru yola çıktılar. Cuma 

namazı farz kılındı. Rânûnâ vadisinde Sâlim b. Avf kabilesine uğrayan Efendimiz, burada ilk Cuma hutbesini okudu ve yaklaşık 100 

kişiye Cuma namazını kıldırdı. İnsanların ahirette mutlaka hesaba çekileceğinden, -Herkesin emri ve gözetimi altındakilerden sorumlu 

tutulacağından, -Öldükten sonra insan için dünyada yaptığı iyi davranışlardan başka bir şeyin fayda e tmeyeceğinden bahsetti. -

insanların  iyilik yarışına girmesini ve ahiret için hazırlıklı olmalarını tavsiye etti.. Herkesin dilinde “Allah‟ın Resûlü geldi” sözü 

dolaşıyordu. Bu sırada defler çalınıyor ve bazı Medineliler de onun için bir karşılama şarkısı söylüyordu:  

Soru-106 Medineye hicret eden hz. Peygamber kimin evinde misafir kalmıştır? 

Cevap-106 Herkesin misafir etmek istediği Efendimiz, Ebû Eyyûb el-Ensârî‟nin evine misafir oldu.Eşi Ümmü Eyyûb 

Soru-107 Hicretle birlikte ortaya çıkan kavramlar nelerdir? 

Cevap-107 Daha önce adı Yesrib olan şehir artık „peygamber şehri anlamında‟ Medînetü‟r-Resûl veya el-Medînetü‟lMünevvere 

ya da kısaca Medine adıyla anılmaya başladı. Hicret, Müslümanlar için iki önemli toplumsal kavramı tarihe kazandırdı; bunlard an 

birisi “ensar”, diğeri ise “muhacir”dir. Ensar, her şeyleriyle yardım edenler anlamında Medineliler için kullanılmıştır. Muhacir ise, 

Mekke‟den göç eden, hicret eden Mekkeliler için kullanılan bir kavram olmuştur.   Medine‟nin eski adı Yesrib‟di. Anlam olarak 

fesat, kötülük ve zarar gibi olumsuz çağrışımlara sahipti. Şehre, hoş ve güzel anlamına gelen “Taybe” adını verdi. Burasını bilinen 

anlamda bir şehir hâline getiren şey peygamberimizin yaptığı düzenlemeler olduğu için, şehre “Medinetü Resûlillah” (Allah 

Resûlünün şehri) de denildi. Bundan hareketle şehrin kalıcı ismi Medine oldu.  

Soru-108 Medine şehrinin islam tarihinde önemini belirtiniz ? 

Cevap-108 Peygamberimiz ve sonraki dört halife döneminde başkent olan Medine, İslam‟ın dünyaya yayılmasının da merkezidir. 

Bugün, her yıl milyonlarca Müslümanın ziyaret ettiği Hz. Peygamberin camii olan Mescid-i Nebevî ile, Hz. Peygamberin kabri olan 

Ravza-i Mutahhara (Temiz Bahçe) Medine‟dedir.  

Soru-109 Medine de Toplumsal yapı hakkında bilgi veriniz?  

Cevap-109 Medine‟de hicretten önce parçalı bir toplum yapısı vardı. Yahudiler; Kaynukâ, Nadîr ve Kurayza isimli üç kabileden 

oluşuyordu. Araplar ise Evs ve Hazrec adında iki ayrı kabileye mensuptu. Kan davaları ve savaşlar şehrin ekonomik ve sosyal 

yapısını bozmuştu. Ortak bir otorite ve düzen olmadığı için günlük hayat da zorlaşmıştı.  

Soru-110 Peygamberimizin Medinede ilk icraatları hakkında bilgi veriniz? 

Cevap-110  Peygamber Efendimizin Medine‟de ilk yaptığı işlerden biri Müslümanların bir araya gelip namaz kılabilecekleri bir 

mescit yaptırmak olmuştur. Bu mescidin yeri olarak Medine‟ye girişinde devesinin ilk çöktüğü yeri seçti. Buradaki arazi Sehl ve 
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Süheyl isimli iki yetim kardeşe aitti. Onlar burayı bağışlamak istediler ama peygamberimiz kabul etmed i. Arsanın değeri olan 10 bin 

dinarı Hz. Ebubekir ödedi ve mescidin yapımına hemen başlandı.  

Soru-111 Suffe okulu hakkında bilgi veriniz ?   

Cevap-111 Mescid-i Nebevî‟nin bitişiğine Suffe adı verilen, üzeri hurma dallarıyla örtülü özel bir gölgelik bölüm yapıldı.  Burası 

fakir, kimsesiz ve barınacak yeri olmayan Müslümanlara ayrıldı. Ayrıca ilim tahsil etmek isteyen sahâbîler için de barınma me kânı 

burası oldu. Burada barınarak eğitim-öğretim görenlere ehl-i suffe veya ashâb-ı suffe denilmiştir. Peygamberimiz İslam‟ı öğretmek 

için Medine dışına göndereceği sahabîleri veya çeşitli amaçlarla gönderdiği elçileri genellikle ashâb -ı suffe arasından seçiyordu. 

Soru-112 İnşa edilen Mescidi Nebevinin Fonksiyonunu anlatınız? 

Cevap-112 Beş vakit namaz ve cuma namazları burada kılınıyordu. Her şeyden önce eğitim-öğretim faaliyetleri burada yapılıyordu. 

Peygamberimiz  bu mescide bitişik yaşadığı için, burası Medine‟nin kalbi gibi olmuştu. Siyasî ve askerî gelişmeler burada 

konuşuluyor, kararlar burada alınıyordu. Yaralıların tedavisi, savaş esirlerinin veya suçluların gözaltında tutulması, ganimetlerin 

saklanması, Müslüman olan kabile heyetlerinin, elçi ve misafirlerin kabul edilip ağırlanması, adlî davaların görülmesi, nikâh ların ilanı 

veya çeşitli gösteri ve merasimlerin yapılması gibi sosyal olayların merkezi bu mescit idi. yeni nazil olan (inen) Kur‟an ayetlerini 

burada tebliğ ediyor, Medine‟deki mescit şehir yaşamının eğitim, sağlık, adalet ve yönetim merkezi olmuştu.  

Soru-113 Ensar-Muhacir Kardeşliğini anlatınız ? 

Cevap-113 Mekkeli Müslümanlar Medine‟ye hicret ederken, inançları uğruna evlerini ve her şeylerini geride bırakmışlardı. 

Peygamber Efendimiz, hicret edenler (Muhacir) ile Medineliler (Ensar: yardım edenler) arasında bir kardeşlik ilan etti ve bu konuda 

bazı düzenlemeler yaptı. Buna göre, her Mekkeli ile bir Medineli kardeş olmuştu. Bu kardeşliğe muâhât adı verilmiştir. Medineliler 

evlerini, yiyecek ve giyeceklerini kısacası bütün varlıklarını kardeşleriyle gönülden paylaştılar. Ensar-Muhacir kardeşliğinin içtenliği 

ve sınırları tarihte benzeri görülmemiş bir boyut kazanmıştır. 

Soru-114 Ensar ve Muhacir kardeşliğinin Kuranda övülmesini belirten ayet mealini söyleyiniz? 

Cevap-114  Kur‟an-ı Kerim‟de Yüce Allah, bu kardeşliği büyük mükâfatla müjdelemiştir: “İslam’ı ilk  önce kabul eden muhacirler ve 

ensar ile, iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş; onlar da O’ndan razı olmuşlardır. Allah onlara içinden ırmaklar 

akan, içinde ebedî kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır .” (Tevbe Suresi,100) “Daha önce Medine’yi yurt 

edinmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar, kendilerine hicret edip gelenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı  içlerinde 

bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin 

cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.”  (Haşr Suresi, 9) İman edip hicret edenler, Allah 

yolunda cihat edenlerle onlara kucak açıp yardım eden Ensar var ya, işte gerçek müminler bunlardır. Onlar için mağfiret ve bol rızık 

vardır.” (Enfâl Suresi, 74-75) „„ 

Soru-115 İslam Kardeşliğinin olşumunu ve önemini anlatınız?  

Cevap-115 Peygamberimiz Müslümanlar arasında selamın yayılmasını, fakirin gözetilmesini, akraba ziyaretini ve  gece kalkıp namaz 

kılınmasını isteyen peygamberimiz, bunları yapanları cennetle müjdeledi. Kur‟an‟da, Allah Müslümanlar arasındaki bu kardeşliğ i 

“Şüphesiz müminler kardeştir.” (Hucurât Suresi, 49/10) ayetiyle belirtmektedir. Bugün yeryüzündeki 1.5 milyardan fazla 

Müslümanın kardeşliği ve birlikteliği bu çerçevede önemli ve değerlidir. Hz. Peygamber, Ensar ve Muhacirîni birbirine kardeş 

yapacak temelleri atarak, Medine‟yi bir barış ve esenlik yurduna dönüştürmüştü.  

Soru-116 Medinede oluşturulan Medine sözleşmesi hakkında bilgi veriniz ? 

Cevap-116  Peygamberimiz  şehirdeki bütün etnik ve inanç gruplarını kapsayan “Medine Sözleşmesi” isimli ayrıntılı bir anlaşma ile 

şehrin tümünde geçerli olan barışçı, dayanışmacı, hukuksal ve idarî bir yapının temellerini attı. Böylece Medine bir şehir devleti 

olarak Peygamber Efendimizin önderliğinde örgütlenmiş ve kurulmuş oldu. Bu sözleşmenin her şeyden önce barış ve şehrin güvenliği 

için önemli olduğu açıktır. Mekkelilerin her an Medine‟ye saldırmasının beklendiği bir ortamda, bu anlaşma ile şehirdeki herkesin 

savunmaya katılacak olması stratejik bir önemdedir. Şehirde yaşayan herkesin inanç, hak ve özgürlüklerini belirten temel bir anlaşma 

olarak ortaya çıkan bu belge yaklaşık 50 maddeden oluşuyordu. Günümüzde Medine Anayasası, Medine Vesîkası, Medine Belgesi 
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ve Medine Sözleşmesi gibi isimlerle adlandırılan bu anlaşmaya göre; Medine‟ye bir saldırı olması durumunda Müslümanlar ve 

Yahudiler birlikte savunma yapacaktı. Medine dışında yapılacak bir savaşta ise ortak hareket mecburiyeti yoktu.  

 

Soru-117 Medine Sözleşmesinin Hukuki ve siyasi önmini belirtiniz ? 

Cevap-117 Enes b. Malik‟in evinde toplanan kabile reisleri, kabul edilen bu sözleşme ile Medine‟nin bir şehir devleti olarak 

kurulmasını da onaylamış oldu. Anlaşma ile, şehirde bir ihtilaf çıkarsa, herkes için kanunların ve adaletin yegâne kaynağı Allah kabul 

ediliyordu. Hz. Muhammed ise, anlaşmazlığı çözecek en yüksek hakemdi. Bu sözleşme ile Medine‟deki bütün müşrik Araplar ve 

Yahudiler, Müslümanları dinî, siyasi ve sosyal açıdan tanımış  oldular. Müslümanlar da onlara inanç ve fikir hürriyeti, mal ve can 

güvenliği sağlıyordu. Tarafların birbirleri aleyhine hile ve tuzak kurması bu sözleşme ile yasaklanıyordu. Her türlü zorbalığ ın ve 

hukuksuzluğun hâkim olduğu o günün dünyasında gerçekleşen bu sözleşme, her bakımdan önemli ve üst düzey bir hukuk belgesidir.   

Soru-118 Medine sözleşmesinin sonucu hakkında bilgi veriniz? 

Cevap-118 Müslümanlar Medine Sözleşmesine bütünüyle uydular. Yahudiler ise zaman zaman sözleşme şartlarını ihlal ettiler. Onlar 

ne zaman sözleşme şartlarına aykırı davransa, Hz. Peygamber onları uyarıyordu. Ama Yahudilerin vefasız davranarak Müslümanlar ın 

azılı düşmanı olan Kureyş‟i tahrik etmeleri, çeşitli hileleri, Evs ve Hazrec‟in aralarını bozmaya çalışmaları ve Hz. Peygambere suikast  

tertiplemeleri gibi davranışları sebebiyle en sonunda Yahudi kabileleri cezalandırılmıştır. Medine‟de bir İslam devleti kurulmuş, 

Peygamber Efendimiz de devlet başkanı olmuştur.  

Soru-119 Kıblenin değişmesi ne zaman ve hangi sebeple olmuştur? 

Cevap-119 İslam kaynaklarına göre Kâbe, Hz. İbrahim‟den beri kıble idi. Peygamber Efendimiz Mekke döneminde önceleri Kâbe‟ye, 

daha sonra Kudüs‟e yönelerek namaz kılmıştı. Onun Mekke‟de iken Kâbe‟yi önüne alarak Kudüs‟e doğru namaz kıldığı da 

nakledilir.. Hicretten sonra 16-17 ay kadar Müslümanlar namazlarını Kudüs‟e doğru kıldılar. Ancak Kıblenin Değişmesi  bu sırada 

Yahudiler, „‟Hz. Muhammed ve ashabı kıblelerinin neresi olduğunu bilmiyorlardı, biz öğrettik‟‟, „‟Muhammed bize muhalefet ediyor, 

ama kıblemize uyuyor‟‟ şeklinde küçümseyici sözler söylemeye başladılar. Bu sözlere üzülen Peygamber Efendimiz, Kâbe‟nin kıble 

olmasını istemekte ve bu hususta Allah‟tan bir vahiy beklemekteydi. Zaten, Kâbe Hz. İbrahim‟in kıblesi olduğu için Arapları İslam‟a 

davet etmek için daha uygundu. Peygamberimiz bir gün Benî Selime Mescidi‟nde öğle (veya ikindi) namazını kıldırdığı sırada 

Allah‟tan vahiy gelerek kıblenin değiştiği bildirildi. Bunun üzerine namazın ilk iki rek„atı Kudüs‟e, son iki rek„atı da Mekke‟ye 

doğru yönelerek kılınmıştır. Bu sebeple adı geçen mescide, Mescid-i Kıbleteyn (iki kıbleli mescid) ismi verilmiştir.  

Soru-120 Kıble değişikliği Müşrik ve Yahudiler tarafından nasıl bir karşılık bulmuştur? 

Cevap-120 Kıblenin bu şekilde değişmesi Yahudiler, münafıklar ve müşrikler tarafından önemli bir polemik konusu yapıldı. 

Yahudiler „‟Muhammed bizim kıblemizi kıskançlıktan dolayı terk etti, çünkü bizim kıblemiz peygamberlerin kıblesidir. Bizim 

kıblemiz üzere kalsaydı beklediğimiz peygamber olmasını umardık‟‟ diyerek yine tenkit ve alay ettiler. Gerçekte inanmadıkları halde 

Müslüman gözüken münafıklar ise „„Muhammed doğum yerini özlediği için kıblesini değiş tirdi. Bir zaman bir kıble, sonra başkası, ne 

oluyor?‟‟ dediler. Müşrikler ise „‟Dinini şaşırdı” şeklindeki sözlerle Müslümanları tereddüde sürükleyip tahrik etmeye çalışt ılar. 

Kur‟an-ı Kerim, bu dedikodu ve alay sahiplerini „‟süfehâ” (dar kafalı, beyinsiz) olarak niteleyerek onları sert bir dille eleştirdi. 

Doğunun da batının da Allah‟a ait olduğunu ve Allah‟ın dilediğini doğru yola ileteceğini, Müslümanların başlı başına seçkin b ir 

ümmet kılındığını, kıble değişikliğinin de Hz. Peygambere içten bağlı olan larla ikiyüzlüleri ayırt etmek için yapıldığını, bu sebeple 

kıble değişikliğinin inanmayanlara ağır geleceğini (Bakara Suresi, 2/142-143) bildirdi.  

 Soru-121 Medinede yeni Dinî ve Sosyal Düzenlemeler emirler nelerdir? 

Cevap-121 Beş vakit namaz, hicretten önce Mirac gecesinde farz kılınmıştı. Cuma namazı ise hicret sırasında farz kılındı. Hicretin 

ikinci yılında Ramazan orucu farz kılındı. Aynı yılın Ramazan bayramından bir iki gün önce Hz. Peygamber fıtır sadakası (fitre) ile 

ilgili hükümleri açıkladı. Şevval ayının girmesiyle birlikte peygamberimiz bayram namazı kıldırdı. Zilhicce ayının onuncu günü de 

kurban bayramı namazı kılındı.Hicretin ikinci yılında zekât vermek Müslümanlara farz kılındı.  

Soru-122 Namaz vakitlerini duyurmak için nasıl bir yol izlendi? 

Cevap-122 Hicretin birinci  yılında namaz için ezan tespit edildi. Bir müddet, namaz vakitlerinde sokaklarda “Namaz! Namaz!” 
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(esSalâh, es-Salâh) şeklinde çağrıda bulunuldu. Namaza çağırmak için ateş yakılması, çan çalınması gibi fikirler ileri sürüldü. 

Ancak hiçbiri beğenilmedi. Bu sırada sahabeden Abdullah b. Zeyd b. Sa‟lebe‟ye rüyasında ezan öğretilmiş ve o da ertesi gün 

peygamberimize gelerek durumu anlatmıştı. Hz. Peygamber, “Bu sadık (doğru) bir rüyadır” diyerek Bilâl-i Habeşî‟ye ezan 

cümlelerini öğretti.  

Soru-123 Medinede yapılan toplumsal düzenlemeler hakkında bilgi verini? 

Cevap-123 Peygamber Efendimiz Medine‟de Müslümanların ilk nüfus sayımını yaptırmıştır. Bu sayımda tespit edilen Müslüman 

sayısı 1500‟dür. Peygamber Efendimiz, Medine sınırlarını belirleyerek burayı harem bölge ilan etti. Artık Mekke haremi gibi Medine 

haremi de can ve mal güvenliği bakımından dokunulmazdı. Burada kan dökmek yasaktı. Böylece Mekke ve Medine şehirlerinin 

ikisine birden “Haremeyn” (iki harem bölgesi) adı verildi. Uluslararası ticareti çok iyi bilen muhacirler Medine‟de bir çarşı ve pazar 

yeri ihtiyacını hemen hissettiler. Hz. Peygamber, Kaynukâ çarşısının yanında Müslümanlara ait bir pazar yeri kurmak istediyse  de 

Yahudiler bundan rahats ız oldu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, Medine pazar yerini belirledi ve Müslümanlar artık orada 

rahatça alışveriş yaptılar. Mezarlık için de Mescid-i Nebevî‟ye yakın bulunan ve Cennetü‟l-Bakî ismi verilen yer belirlendi.  

Soru-124 Müslümanların Mekkeli müşriklerle savaşa izin verilmesinin sebeb ve şartlarını açıklayınız ? 

Cevap-124 Hz. Peygamber Mekke döneminde, kendisine ve Müslümanlara düşmanlık yapan Kureyşli müşriklere karşılık vermemiş, 

onlardan intikam alma yoluna gitmemişti. Çeşitli hakaret, işkence ve sıkıntılara maruz bırakılan Müslümanlara hep sabır tavsiye 

etmiştir. Bu dönemde inen ayetler de devamlı olarak sabrı tavsiye etmiştir. Hicretten sonra Mekkeli müşrikler Müslümanları 

Medine‟de de rahatsız etmeye başladılar. Ebû Süfyân ve diğer Mekke  ileri gelenleri Medineli Müslümanlara mektup göndererek 

tehdit ettiler. Mektuplarında, Hz. Muhammed‟e ve ona inananlara desteğin kesilmesini istiyorlar ve savaşla tehdit ediyorlardı . Bu 

gelişmeler üzerine, zulme maruz kalan müminlerin silahla karşılık vermelerine izin veren ayet nazil oldu: Kendilerine haksız yere 

saldırılan kimselere savaşma izni verilmiştir ve şüphesiz Allah onlara yardım ulaştıracak güçtedir. Onlar ki, sadece „bizim rabbimiz 

Allah‟tır‟ dedikleri için yurtlarından çıkarıldılar...” (Hac Suresi, 22/39-40)  

Soru-125 İslamın savaşa bakışı,amacı ve meşru müdafa hakkında bilgi veriniz ? 

Cevap-125 „„Savaşa izin verilmesinin en önemli sebebi Müslümanların canlarını, mallarını, din ve namuslarını korumalarına imkân 

tanımaktır. Daima barıştan yana olan ve çağrısını hep iyi davranış ve güzel sözle yapan peygamberimizin savaşa karar vermesin in 

arkasında meşru savunma yanında şu gerçekler de vardır: *Bütün insanlığa gönderilen İslam dininin hayatta kalabilmesi için onu 

savunmak amacıyla, saldıranlara karşı savaşmak. *Özgür iradesiyle İslam‟ı kabul eden insanların canlarını ve temel insan haklarını 

korumak. *Yapılan anlaşmaları bozanları ve hainlik yapanları cezalandırmak. *İslam topraklarını yabancı devletlerin saldırılarından 

korumak.  

Soru-126 „gazve‟ ve seriyye kavramlarını açıklayınız ? 

Cevap-126 Peygamber Efendimizin bizzat komutan olarak katıldığı seferlere ve savaşlara „gazve‟ (savaş) denir. Bunların sayısı İslam 

tarihçilerine göre 27‟dir. Gazvelerin tümünde silahlı çatışma olmamış, bazıları seferden ibaret kalmıştır. Peygamberimizin bizzat 

katılmadığı, bir sahabenin komutasıyla gönderdiği askerî birliklere ise „seriyye‟ adı verilir. Seriyyelerin sayısı da 50 civarındadır.  

Soru-127 Bedir Savaşının sebeplerini açıklayınız ? 

Cevap-127 Müslümanlar Mekke‟den hicret edince, Mekkeli müşrikler onların taşınır-taşınmaz bütün mallarını gasp etmişler ve her 

şeye el koymuşlardı. Müslümanların mallarını kendi mallarına katarak ticaret kervanları  düzenleyen müşrikler, Suriye‟de tica ret 

yapmış ve kervanlarıyla Mekke‟ye dönüş yoluna geçmişlerdi. Peygamberimiz, Ebû Süfyân idaresindeki 1000 develik ve malî olarak 

50.000 dinarlık malla giden Kureyş kervanının haberini alınca, Bedir‟de bu kervana bir baskın düzenleme kararı aldı.  

Soru-128 Bedir Savaşı hakkında bilgi verinz ? 

Cevap-128 Hz. Peygamber, 12 Ramazan 2 (9 Mart 624) tarihinde Medine‟den hareket etti. Yerine Abdullah b. Ümmü Mektûm‟u 

vekil olarak bıraktı. İslam ordusu 305 kişiden oluşuyordu. Sancaktarlık görevine Mus„ab b. Umeyr, Hz. Ali ve Sa„d b. Muâz tayin 

edildi. Ebû Süfyân Hicaz topraklarına girince Müslümanların baskın fikrini öğrenmiş ve yardım istemek üzere Mekke‟ye adam 

göndermişti. Kureyşliler, Ebû Süfyan‟dan gelen yardım isteği üzerine yoğun şekilde hazırlıklara başladılar. Daha sonra kervanın 

kurtulduğunu öğrenmelerine rağmen, Ebû Cehil kumandasında 1000 kişilik bir kuvvetle Bedir‟e doğru hareket ettiler. 17 Ramazan 2 

(13 Mart 624) Cuma sabahı erken saatlerde her iki ordu Bedir‟e doğru ilerledi. 
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Soru-129 Peygamberimizin Bedir savaşında  yaptığı dua nedir? 

Cevap-129 Savaş için yapılması gereken bütün hazırlıkları yapan ve gerekli tedbirleri alan Peygamber Efendimiz, Allah‟a yönelerek 

dua şöyle etti : “Ey Allah‟ım! İşte Kureyş, bütün kibir ve gururuyla geldi; sana meydan okuyor ve peygamberini de yalanlıyor.  

Ey Allah‟ım! Peygamberlere yaptığın yardım vaadini, bana da hususi olarak yaptığın zafer sözünü yerine getirmeni diliyorum.  

Ya Rabbi! Şayet şu küçük ordu eriyip giderse sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmayacaktır.” 

Soru-130 Peygamberimiz Hangi sahabenin teklifiyle Bedirde  ordunun karargahını belirlemiştir? 

Cevap-130 Peygamberimiz başlangıçta Medine tarafına en yakın ve düşmana da en uzak olan kuyunun çevresine yerleşti. Sahâbeden 

Hubâb b. Münzir buraya yerleşilmesini uygun bulmadı ve Hz. Peygambere bu kararının vahye dayanıp dayanmadığını sordu. 

Peygamberimiz bunun kendi görüşü olduğunu söyleyince düşmana en yakın kuyunun yanına yerleşilmesini ve diğer kuyuların 

kapatılmasını teklif etti. Hz. Peygamber bu görüşü uygun buldu ve Hubâb‟ın işaret ettiği kuyunun çevresine yerleşerek diğer kuyuları 

kumla  kapattırdı.  

Soru-131 Peygamberimiz savaşa başlamadan önce Mekkeli müşriklere hangi sahabiyi elçi olarak  göndermiştir? 

Cevap-131 Savaştan önce Hz. Peygamber cahiliye devrinde de elçilik görevini yürüten  Hz. Ömer‟i Kureyşlilere elçi olarak gönderdi 

ve onlara, savaş yapılmadan Mekke‟ye dönmelerini teklif etti. Ama Kureyşliler savaşmakta ısrar ettiler.  

Soru-132 Mübareze kavramını açıklayınız ? 

Cevap-132  Eski Arap savaş geleneğine göre savaşı kızıştırıp başlatmak üzere her iki taraftan birer kişi meydana çıkardı. 

“Mübareze” adı verilen bu meydan okuyuş Bedir‟de de yapıldı. Müslümanların safından Hz. Hamza, Hz. Ali ve Hz. Ubeyde 

meydana çıktı. Karşılarına çıkan müşriklerle bire bir yapılan çarpışmada, üçü de rakiplerini öldürerek galip oldu. 

 Soru-133 Bedir savaşının sonuçları hakkında  bilgi veriniz ? 

Cevap-133 Savaş aynı gün ikindiye doğru Müslümanların kesin zaferiyle sonuçlandı. Müşriklerden, başta İslam‟ın ve Hz. 

Peygamberin en büyük düşmanı Ebû Cehil olmak üzere yetmiş kişi öldürüldü, yetmiş kişi esir alındı. Müslümanlardan ise on dört 

kişi şehit olmuştu. Peygamberimiz şehitlerin namazını kılarak onları defnettirdi. Kureyş‟in ölülerini de gömdürdü. Esirlere öncelikle 

iyi muameleyi emrettikten sonra, ashabının görüşlerini aldı. Sonra, Hz. Ebû Bekir‟in teklifini benimseyerek esirleri malî durumlarına 

göre ödeyecekleri 1000-4000 dirhem fidye karşılığında serbest bıraktı. Bazı esirler karşılıksız, okuma yazma bilenler ise on 

Müslümana okuma öğretmeleri şartıyla serbest bırakıldı Müslümanlar, o gün peygamberimizin emrine uyarak müşrik esirlere o kadar 

iyi davrandılar ki, bazıları kendi ekmeğini esirlere verdi. Bazıları da Medine‟ye dönerken devesinden inip yorgun esirleri bindirdi. 

Soru-134 Bedir savaşı ve  katılan sahabilerin Kuranı Kerimde övülmesi hakkında bilgi veriniz ? 

Cevap-134 Kur‟an-ı Kerim, Bedir‟de elde edilen zaferin Allah‟ın yardımıyla gerçekleştiğini ve Müslüman ordusunun meleklerle 

desteklendiğini ifade etmektedir (Enfâl Suresi, 8/8-12; Âl i İmrân Suresi, 3/123- 127). Bedir Gazvesi‟ne katılan sahabîler Kur‟an-ı 

Kerim‟de ve Peygamber Efendimizin hadislerinde övülmüş, Müslümanların en faziletlileri olarak anılmıştır.  

Soru-135 Bedir savaşının siyasi sonucunu açıklayınız? 

Cevap-135 Sayıca az bir toplulukla kazanılan Bedir zaferi, Müslümanların hayatını çok olumlu biçimde etkiledi. Müslümanlar Arap 

yarımadasında büyük itibar kazanırken, Mekkeliler tam tersine küçük düştüler. Peygamber Efendimiz, Bedir‟den sonra İslam dave tini 

daha rahat yapabilme imkânlarına kavuşmuştur. Bedir zaferi, Arap yarımadası dışında da yankılanmış, mesela Habeşistan Necâşîsi 

sonuca çok sevinmiştir. Diğer taraftan, bu yenilgi ile şok olan müşrikler derhal toparlanıp intikam için bazı girişimlerde bu lunmuşlar, 

ancak sonuç alamamışlardır.  

Soru-136 Bedir savaşını Yahudi ve münafıklar nasıl karşıladılar ? 

Cevap-136 Bazı münafıklar ve İslam düşmanları da Bedir zaferinden sonra büyük üzüntü içine girmiştir. Medineli Yahudiler ise 

Bedir Savaşı‟ndan önce tarafsız kalmaya söz verdikleri halde, Müslümanların bu zaferinden rahatsız olup kıskançlığa kapılmıştır. 

Hatta şair Ka‟b b. Eşref üzüntüsünden “Yerin altı üstünden iyidir” demiştir.  

Soru-137  Uhud Savaşının sebeblerini açıklayınız ? 

Cevap-137 Mekke-Suriye ticaret yolunun tehlikeye girmesi ayrı bir endişe kaynağı idi. Bütün bu düşüncelerin birleşmesi sonucu 

Mekkeli müşrikler, dost ve akraba  kabilelerden de yardım alarak 3.000 kişilik bir ordu topladılar ve Bedir‟den bir yıl sonra  
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Medine‟ye saldırmak için yola çıktılar. Müşrikler, yenilmişlik ve intikam duygusundan doğan bir kin ve nefret hissiyle geliyorlardı. 

Soru-138 Peygamberimiz Uhud savaşı için yaptığı hazırlığı açıklayınız? 

Cevap-138 Peygamberimiz, Kureyşliler ile Medine dışında savaşmak istemiyordu. Ancak, Bedir Gazvesi‟ne katılamamış bazı gençler 

ve ekili bahçelerinin düşmanlarca ezileceğini düşünen ensardan bazıları düşmanla şehir dışında karşılaşma konusunda ısrar ett iler . 

peygamberimiz 1.000 kişilik orduyla Uhud‟a gitmeye karar verdi. Yolda, münafıkların reisi Abdullah b. Übey 300 kadar adamıyla 

ordudan ayrılıp şehre geri döndü.  

Soru-139 Uhud savaşını anlatınız?  

Cevap-139  Müslümanların en büyük sancağını Mus„ab b. Umeyr‟e teslim etti. Arka tarafı emniyete almak için Ayneyn tepesine  

Abdullah b. Cübeyr komutasında elli okçu yerleştirdi ve onlara kesin biçimde şöyle emretti: “Savaşta düşmanı yendiğimizi ve yırtıcı 

kuşların düşman askerlerini parçaladığını görseniz bile benden ikinci bir emir gelmedikçe yerinizden asla ayrılmayınız.” İki ordu 7 

Şevval 3 (23 Mart 625) Cumartesi günü Uhud meydanında karşılaştı. Önce mübarezeler yapıldı ve bire bir çarpışmalarda yine 

Müslümanlar galip geldi. Sonra savaş birden kızıştı. Müslümanlar sayı olarak yine azdı ve müşriklerin dörtte biri oranında bile 

değildi. Buna rağmen başlangıçta Kureyşlileri püskürtüp geri çekilmeye mecbur bıraktılar. Bu sırada düşmanın bozulup kaçmaya 

başladığını gören okçular, ganimet için yerlerinden ayrılmaya başladılar.  

Soru-140 Uhud savaşının kaybedilmesine vesile olan okçular meselesini açıklayınız ? 

Cevap-140 Abdullah b. Cübeyr, yerinden ayrılanlara peygamberimizin kesin emrini hatırlattı. Ama okçular savaşın kazanıldığını 

söyleyerek, onu dinlemediler. Abdullah b. Cübeyr on kadar arkadaşıyla Okçular Tepesi‟nde kaldı. Bu sırada Kureyş ordusunun sü vari 

birliği komutanı Hâlid b. Velîd, Müslüman okçuların yerlerinden ayrıldığını görünce, yerinde kalan okçuları şehit ederek İslam 

ordusuna arkadan saldırdı. Kureyş ordusu da bu durumu görünce, geri döndü ve Müslümanlara saldırdı.  

Soru-141 Uhud Savaşının acı kayıpları ve peygamberimizin duyduğu sıkıntıları  anlatınız? 

Cevap-141 Peygamber Efendimizin amcası Hz. Hamza olmak üzere Abdullah b. Cahş, Mus„ab b. Umeyr ve Abdullah b. Cübeyr 

gibi yetmiş Müslüman şehit oldu. Resulullah‟ın miğferinin halkaları, aldığ ı bir kılıç darbesiyle iki şakağına battığı için yüzünden 

yaralandı, alt dudağı kanadı ve dişi kırıldı. Ayrıca Resulullah‟ın öldürüldüğüne dair yayılan yalan haberler Müslümanların sa vaş 

gücünü azalttı. Bir süre sonra Müslümanlar ,Hz. Peygamberin yanında toplandılar. kişi  kayıp Kureyşlile30 verdikleri .  

Soru-142 Hz.Hamzanın şehit edilmesi ve başına gelen eziyetleri anlatınız ? 

Cevap-142 Ebû Süfyân‟ın karısı Hind, Bedir‟de öldürülen babası Utbe, kardeşi Velîd ve amcası Şeybe‟nin intikamını almak üzere 

Hz. Hamza‟nın ciğerini alıp çiğnemişti. Şehitlerin cesetleri müşrikler tarafından parçalanmış, kulak ve burun gibi uzuvları kesilmiş, 

bu durum Müslümanları büyük acıya boğmuştu. Bazı Müslümanlar da buna karşılık olmak üzere müşrik cesetlerine aynı şeyleri 

yapmak isteyince, Nahl suresinin 126. ayeti ve Hz. Peygamberin uyarısı üzerine bu düşüncelerinden vazgeçmişlerdir.  

Soru-143 Peygamberimizin uhud şehitlerine gösterdiği vefayı anlatınız ? 

Cevap-143 Hz. Peygamber, Uhud şehitlerini ve Uhud‟da yaşananları hayatı boyunca unutmamış, Uhud şehitlerini her yıl ziyaret 

etmiş, ömrünün son günlerinde bile bu ziyaretini yapmıştır. Uhud Gazvesi daha sonraki dönemlerde de Müslümanlar tarafından 

gerekli derslerin çıkarılması açısından ibretle anılmıştır.  

Soru-144 Uhud savaşına katılan hanım sahabiler ve gösterdikleri yararlılıkları belirtiniz ? 

Cevap-144 Uhud Savaşına on civarında kadın sahabî katılmış ve as kerlere su dağıtımı, yaralıların tedavisi gibi hizmetlerde 

bulunmuşlardır. Ümmü Umâre, Hz. Peygamberin azatlısı Ümmü Eymen, Peygamberimizin kızı Hz. Fâtıma ve hanımı Hz. Âişe 

bunlar arasındadır. Özellikle Ümmü Umâre Müslümanların zor durumda kaldıkları sırada Hz. Peygamberin etrafında düşmanla yalın 

kılıç vuruşmuş, Hz. Fâtıma da yaralandığı sırada Hz. Peygamberi tedavi etmiştir.  

 Soru-145 Hamraulesed seferinin hakkında bilgi veriniz ? 

Cevap-145 Uhud Savaşı‟ndan Medine‟ye dönen Hz. Peygamber, ertesi gün, Kureyşlilerin geri dönüp Medine‟ye baskın 

düzenleyeceklerine dair bir haber aldı. Bunun üzerine hem muhtemel bir baskını önlemek hem de Müslümanların zayıf düşmediğini  

göstermek üzere Kureyş ordusunu takip etmeye karar verdi. Uhud‟a katılanlardan 500 kişilik bir kuvvetle, Medine‟ye 8 mil 
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uzaklıktaki Hamrâülesed‟e kadar gitti. Bu, hem bir tedbir, hem de meydan okuma idi. Durumu öğrenen Kureyşliler Medine‟ye 

dönmekten vazgeçip gerisin geriye Mekke‟ye gittiler. 

Soru-146 Uhud Savaşının sonuçlarını belirtiniz ? 

Cevap-146  Uhud Savaşı‟nda Müslümanlar başlangıçta müşriklere karşı zafer elde etmişlerse de Müslümanların ganimet toplamaya 

başlaması ve okçuların Hz. Peygamberin kesin emrini terk edip yerlerinden ayrılmasıyla felakete dönüşmüştür. Öte yandan Mekkeli 

müşrikler herhangi bir ganimet veya toprak elde edemeden geri dönmüştür. Kur‟an -ı Kerim‟de Uhud Savaşıyla ilgili birçok ayet 

vardır. (Âl-i İmran Suresi, 3/122, 139-140, 144, 165-167, 169-170; Enfal Suresi, 8/36) 174  

 

Soru-147 Hendek savaşının sebeplerini belirtiniz ? 

Cevap-147 Hendek Savaşı Bu savaş, ismini Medine‟yi savunmak için şehrin etrafına kazılan hendeklerden alır. Bu savaşın diğer ismi 

de “Ahzâb” (gruplar) savaşıdır. Ahzâb isminin nedeni de Mekke müşrikleri ile bölgedeki bütün İslam düşmanı Arap ve Yahudi 

kabilelerinin birleşerek saldırmasıdır. Bedir savaşından sonra geçen üç yıl içinde Medine‟deki Yahudi Benî Kaynukâ ve Benî Na dîr 

kabileleri Medine anlaşmasını bozmuşlar, Mekke müşrikleriyle işbirliği yapmışlar, hatta peygamberimizi öldürmeye teşebbüs 

etmişlerdi. Bu  iki Yahudi kabile Medine dışına çıkarılmıştır. yerleşim için Hayber‟ve Suriye‟yi  seçmişlerdir.  

Soru-148 Hendek savaşının stratejik ve siyasi oluşumu hakkında bilgi veriniz ? 

Cevap-148 Hendek Savaşı, hem siyasî hem de strateji ve taktik bakımından diğer savaşlardan farklı bir savunma savaşı olmuştur. 

Arap yarımadasındaki Müslüman karşıtı bütün Arap ve Yahudi kabileleri güçlerini birleşt irmiş ve 10.000 kişilik büyük bir ordu ile 

yola çıkmıştı. Bu ittifakın temelinde Hayber‟e yerleşen Yahudilerin kışkırtması vardı.  

Soru-149 Hendek savaşı için Peygamberimiz nasıl bir hazırlık yapmıştır ? 

Cevap-149 Durumdan haberdar olan Resulullah ashabıyla yaptığı istişare sonucunda Selmân-i Fârisî‟nin tavsiyesine uyarak 

Medine‟nin, düşman süvari birliklerinin hücumuna açık bulunan kuzey kısmında hendek kazılmasına karar verdi. Peygamberimizin 

belirlediği ölçülere göre kazılan hendek, yaklaşık 5 km. uzunluğunda olup genişliği 9 m. derinliği ise yaklaşık 4 m. kadardı.  

Soru-150 Hendek savaşı hakkında bilgi veriniz ? 

Cevap-150 Ebû Süfyân‟ın başkanlığında, sayıları 10.000‟e  ulaşan birleşik düşman kuvvetleri de Medine‟ye ulaşmış ve karargâhını 

şehrin kuzeyindeki Uhud savaşının yapıldığı alanda kurmuştu. Müslüman askerlerin sayısı 3.000 kadardı. Düşman askerinin sayıc a 

üstünlüğünü göz önüne alan Hz. Peygamber, kan dökülmesini de istemediği için bir meydan savaşı yapılmasını doğru bulmadı. Kadın 

ve çocukların kale ve hisarlara yerleştirilmesini emretti. Karargâhını ise ordunun arkası dağa, ön tarafı da hendeğe bakacak şekilde 

Sel„ dağının eteklerine kurdu. Hendeğin derin olmayan zayıf noktaları ile bazı geçiş yerlerine nöbetçiler yerleştirdi. Hendek. Böylece 

taraflar birbirlerine ok ve taş yağdırmaya başladılar.  

Soru-151 Hendek savaşını sonlandıran sebepler nelerdir? 

Cevap-151 Abdüved mübareze (teke tek mücadele) için bir savaşçı istedi. Karşısına henüz genç yaşta bulunan Hz. Ali çıktı. 

Peygamber Efendimiz Hz. Ali‟ye kılıcını verdi ve sarığını sardı. Amr, başlangıçta küçümsediği Hz. Ali tarafından bir kılıç da rbesiyle 

yere serildi. Onunla birlikte hendeği geçenlerden Nevfel b. Abdullah ise hendeğe düşerek öldü. Yirmi gün kadar süren kuşatma. Bu 

sebeple hem savaşçıların hem de binek hayvanlarının yiyecekleri tükenmişti.. Bu arada Hayber Yahudilerinin aralıklarla gönderdiği 

yardımlardan yirmi deve yükü yiyecek maddesi ve hayvan yemi Müslümanların eline geçmişti. Bu yetmezmiş gibi hava iyice 

soğuduğundan Mekkeliler zor durumda kalmış, şiddetli bir fırtınada çadırları da alt üst olunca paniğe kapılmışlardı. O sırala rda Şevval 

ayının sonuna gelinmişti; yani, haram aylardan Zilkade girmek üzereydi ve hac mevsimi başlayacaktı. Bütün bu şartlar altında Ebû 

Süfyân sonuç alınamayacağını anlayıp Mekke‟ye dönmek üzere kuşatmayı kaldırdı (Zilkade 5/Nisan 627). 

Soru-152 Hendek savaşının sonuçları hakkında bilgi  veriniz ? 

Cevap-152  İslam tarihinde bir dönüm noktası olan Hendek Gazvesi‟nde altı Müslüman şehit olmuş, buna karşılık sekiz düşman 

askeri öldürülmüştü. Hiçbir zaman namazını geçirmeyen Peygamber Efendimiz, kuşatma sırasında bir gün öğle, ikindi, akşam ve y atsı 
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namazlarını geceleyin topluca kılmak zorunda kalmıştı. Allah‟ın, Müslümanları görünmeyen ordularla desteklediği ifade edilmiştir 

(Ahzâb Suresi, 33/9-12, 25).  

Soru-153 Peygamber Efendimizin Rüyasında kabeyi ziyaret etmesi? 

Cevap-153  Efendimiz rüyasında Kâbe‟yi tavaf ettiğini görünce Mekke‟ye gitmeye ve umre ziyareti yapmaya karar verdi. Bu kararını 

ashabına açarak, Mekke‟ye doğru yola çıkmak için hazırlanmalarını istedi. Bu kararı sevinçle karşılayan Müslümanlar, hızla ha zırlık 

yaptılar ve yaklaşık 1500 kişi Medine‟den Mekke‟ye doğru yola çıktı. Müslümanlar umreye niyet edip ihramlarını giymiş ve 

yanlarına yetmiş adet kurbanlık deve almışlardı. Savaş amacında olmadıkları için yanlarında sadece yolcu kılıcı vardı. 

 

 Soru-154 Beyaturrıdvan hakkında bilgi verini? 

Cevap-154 Peygamberimiz. Hz. Osman‟ı  elçi olarak gönderdi. Hz. Osman, Mekkelilere amaçlarının savaşmak değil, sadece umre 

ziyareti yapmak olduğunu açıkça anlattı. Mekkeliler, Hz. Osman‟a Müslümanların Mekke‟ye girmelerine izin vermeyeceklerini, 

ancak isterse kendis inin Kâbe‟yi tavaf edebileceğini söylediler. Hz. Osman “Hz. Peygamber tavaf etmeden ben asla tavaf etmem” 

diyerek bu teklifi reddedince onu tutukladılar. Hz. Osman‟ın tutuklanması, Resulullah‟a, Osman‟ın öldürüldüğü şeklinde ulaştı . 

Habere son derece üzülen Peygamber Efendimiz, müşriklerle kanlarının son damlasına kadar savaşacaklarına dair ashabından biat 

aldı. Bu biata Fetih suresinde belirtildiği üzere (Fetih, 48/18) “Allah‟ın razı olduğu biat” anlamında Bey„atürrıdvan denildi. Ayrıca 

bu biat “semure” denilen bir çeşit çöl ağacının altında yapıldığı için Bey„atü‟ş-şecere (ağaç altında yapılan biat), biat eden sahâbîlere 

de Ashâbü‟ş-şecere (ağaç altında biat edenler) adı da verilmiştir. 

Soru-155 Hudeybiye antlaşmasında Mekkeli müşriklerin ve Müslümanların elçileri kimlerdir? 

Cevap-155  Süheyl b. Amr başkanlığında bir heyeti barış yapmak üzere Hz. Peygambere gönderdiler. Yapılan müzakerelerden sonra 

Hz. Ali‟nin kaleme aldığı barış antlaşması metni Hz. Peygamber ve Mekke adına Süheyl b. Amr tarafından imzalandı.  

Soru-156 Hudeybiye antlaşmasının maddeleri nelerdir? 

Cevap-156  Müslümanlar bu yıl Mekke‟ye girmeksizin geri dönecekler, umre için ertesi yıl gelecek ve şehirde üç gün 

kalabileceklerdir. Mekkeli biri Medine‟ye kaçarsa iade edilecek, Medine‟den Mekke‟ye kaçanlar ise iade edilmeyecektir. Her iki taraf 

da hâkimiyeti altındaki toprakları ticaret kervanlarının geçişi, hac ve umre için emniyet altında tutacaktır. Diğer Arap kabileleri, 

istediği tarafla ittifak yapabilecek ve onlar da bu şartlara uyacaktır. Bu barış antlaşması on yıl süre ile geçerlidir. Bu süre içinde 

Müslümanlar ve Kureyşliler birbirine saldırmayacaktır. Taraflardan biri bu ittifaka dâhil olmayan herhangi bir kabile ile sav aşa girerse 

diğeri pasif kalacaktır. 

Soru-157 Hudeybiye antlaşmasının Müslümanlar için önemini belirtiniz ? 

Cevap-157  Hudeybiye Antlaşması İslam tarihinde bir dönüm noktasıdır. Hz. Peygamber ve ashabı Medine‟ye giderken bu antlaşma 

ile ilgili olarak Fetih suresi indi. Ayetlerde Müslümanların buradaki biatının güzelliğinden ve antlaşmanın bir zafer olduğun dan 

bahsediliyordu: “Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik.” (Fetih, 48/1-5) “Şüphesiz Allah, ağaç altında sana biat ederlerken 

inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih ve elde  

edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Fetih Suresi, 48/18-19)  

 Soru-158. Hudeybiye antlaşmasının siyasi sonuçlarını açıklayınız ?   

Cevap-158 Hudeybiye dönüşünde Hayber üzerine sefer yapma imkânı elde edilmiştir. Diğer taraftan Kureyş‟in Müslümanlara karşı 

fiilî düşmanlığı sona ermiş, o güne kadar Müslümanları tanımayan, onları muhatap saymayan Kureyşli müşrikler, bu antlaşma ile  

Müslümanları kendileriyle eşit bir taraf olarak kabul etmiştir. Bu sonuç hem müşrik kabilelerin hem de Müslüman olan kabilelerin 

Hz. Peygamberle iletişim kurmalarını kolaylaştırmış, İslam davetinin hızlı ve kolayca yayılmasının da önünü açmıştır. Öyle ki sadece 

iki yıl içinde Müslüman olanların sayısı, önceki on sekiz yılda Müslüman olanların sayısını aşmıştır.  

Soru-159 Kaza umresi hakkında bilgi veriniz? 

Cevap-159 Peygamber Efendimiz Hudeybiye Antlaşması‟ndan bir yıl sonra 2.000 sahabî ile birlikte Mekke‟ye gelip umresini kazâ 

etmiş, bu umreye Umretü‟l-kazâ adı verilmiştir.  
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Soru-160 Kaza umresi müşriklere nasıl bir etkisi olmuştur? 

Cevap-160 Umretü‟l-kazâ sırasında etraftaki dağ ve tepelerden Müslümanları seyreden müşrikler, onların heybetli, zarif ve onurlu 

davranışlarından etkilendiler. İslam‟ın onlara kazandırdığı değerleri ve geleceğin Müslümanlara ait olacağını fark ettiler.  

Hâlid b. Velid, Amr b. Âs ve Osman b. Talha bu ziyaretten kısa bir süre sonra Medine‟ye geldiler ve Müslüman oldular.  

Soru-161 Mekkenin Fethine sebep olan hadiseler hakkında bilgi veriniz? 

Cevap-161 Mekke çevresinde yaşayan Benî Bekir kabilesi ile Huzâalılar arasında cahiliye  döneminden beri devam eden bir kan 

davası vardı. Benî Bekir kabilesi Kureyş ile, Huzâalılar da Hz. Peygamberle ittifak kurmuşlardı. Ancak Benî Bekir, Kureyşlilerden de 

destek alarak Huzâalılara bir gece baskın düzenlemiş ve kabilenin reisi ile bazı mensuplarını öldürmüştü. Peygamber Efendimiz, 

Kureyşlilere bir mektup yollayarak saldırgan Benî Bekir ile ittifaktan vazgeçmelerini veya öldürülen Huzâalıların diyetini ödemelerini 

istedi. Aksi takdirde antlaşmanın ihlal edilmiş olması sebebiyle kendilerine savaş açabileceğini bildirdi. Kureyşliler hem diyet 

ödemeyi hem de Bekiroğulları‟yla olan ittifakı bozmayı reddedip Hudeybiye Antlaşması‟nı yenilemek üzere Ebû Süfyân‟ı Medine‟ye 

gönderdiler. Ancak Ebû Süfyân Medine‟deki girişimlerinden olumlu bir sonuç alamadan Mekke‟ye döndü.  

Soru-162 Mekke Fethinin hazırlığını anlatınız ? 

Cevap-162 Bu olaydan sonra Mekke seferine karar veren Peygamber Efendimiz, kan dökmemek ve düşmanı hazırlıksız yakalamak 

için gideceği yeri gizli tutarak hazırlıklara başladı. Önce Müslüman kabilelere haber gönderip Medine‟de toplanmalarını isted i. 

Ordusunun gerçek gücünü saklamak amacıyla bazı kabilelerin yol boyunca orduya katılmasını emretti. Medine‟den çıkış yasaklandı 

ve Medine-Mekke arasındaki önemli geçitlere nöbetçiler yerleştirilerek Mekke‟ye gidişe izin verilmedi. 

Soru-163 Mekkenin Fethinin hazırlığı ve zamanı  hakkında bilgi veriniz? 

Cevap-163 Peygamber Efendimiz, ordusuyla 13 Ramazan 8 (4 Ocak 630) tarihinde Medine‟den ayrıldı. Askerî harekâtın hedefini 

gizli tuttuğundan mîkat yeri Zülhuleyfe‟de ihrama girmeyerek yola devam etti ve Mekke yakınındaki Merrüzzahrân‟da konakladı. 

İslam ordusu yol boyunca katılanlarla birlikte 10.000 kişiye ulaşmıştı. Peygamber Efendimiz gece olunca her Müslümanın bir at eş 

yakmasını emretti. Gecenin içinde yakılan on bin ateş dışardan bakanlarda müthiş bir etki yapmıştı. İslam ordusunun Mekke kapısına 

dayandığını bu sırada öğrenip paniğe kapılan Kureyşliler Ebû Süfyân başkanlığında bir heyeti Resulullah‟a gönderdiler.  

Soru-164 Mekkenin teslim alınması  nasıl olmuştur? 

Cevap-164 Böyle bir orduyla savaşmayı göze alamayan Ebû Süfyân ve heyet üyeleri İslam‟ı kabul etmiş olarak Mekke‟ye döndüler. 

Mekke halkı İslam ordusuna karşı konulamayacağını anlamıştı. Ebû Süfyân, Kâbe‟nin avlusunda toplanan Kureyşlilere kendisinin 

Müslüman olduğunu ve teslim olmaktan başka çarelerinin kalmadığını, herkesin  Mescid-i Harâm‟a veya kendi evine sığınmalarını 

tavsiye etti. Bu bir bakıma Mekke‟nin teslim olması anlamına geliyordu. Hz. Peygamber, başta Ebû Süfyân olmak üzere bazı 

Mekkelilerin evine sığınanlara himaye hakkı verip bu kişileri onurlandırdı ve kalplerini İslam‟a yakınlaştırmak istedi.  

Soru-165 Mekkenin Fethinde gösterilen stratejiyi anlatınız? 

Cevap-165  Peygamberimiz, komutanlarına mecbur kalmadıkça savaşmamalarını, kaçanları takip etmemelerini, yaralı ve esirleri 

öldürmemelerini ve Safâ tepesinde kendisiyle buluşmalarını bildirdi. Kendisi merkezî birliğin başında bulunan Hz. Peygamber, 

Mekke‟nin yukarı kısmından kuzeybatı yolunu takip edip etrafındaki muhacirîn ve ensarla birlikte, Allah‟a hamd ve şükürler ederek 

Mekke‟ye girdi ve diğer birliklerle Safâ tepesinde buluştu (20 Ramazan 8/11 Ocak 630). Kimsenin onuru kırılmadan, ciddi bir 

direnişle karşılaşmadan, çok kan dökülmeden, Mekke fethedilmişti. 

Soru-166 Mekkeyi fetheden peygamberimiz bu zafer karşsında ne yapmıştır. 

Cevap-166 Mescid-i Harâm‟a giden Peygamber Efendimiz Hacer-i Esved‟i selamlayıp öptü ve Kâbe‟yi tavaf etti. Yaptığı konuşmada 

Mekke‟nin harem olduğunu ve bu statüsünün devam edeceğini; hac ve Kâbe idaresiyle ilgili “sidâne” (Kâbe‟nin bakımı) ve “sikâye” 

(hacılara su temini) dışındaki bütün görevleri kaldırdığını belirtti. Arkasından genel af ilan etti. Peygamber Efendimiz yapt ığı 

açıklama ile; Mescid-i Harâm‟a sığınanların, daha önce belirtilen kişilerin evlerine sığınanların ve silahlarını bırakıp evlerine 

dönenlerin emniyette olduğunu, esir alınanların öldürülmeyeceğini ve hiç kimsenin takibata uğramayacağını bildirdi.  

Soru-167 Hz. Peygamberin Mekke halkına gösterdiği vefa ve iyiliği anlatınız ? 

Cevap-167 Resulullah, cezalandırma imkânı bütünüyle ve haklı olarak eline geçtiği halde, yirmi yıldır her fırsatta kendisine ve 

Müslümanlara düşmanlık yapmış olan Kureyşlileri affederek insanlık tarihinde eşine az rastlanır bir merhamet örneği göstermiş ti. 
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Mekke fethi günü, aynı zamanda gerçek bir “merhamet günü” oldu. Kimsenin malına dokunulmadı ve esirler serbest bırakıldı. Sadece 

Hz. Peygamber ile Müslümanlara karşı şiddetli düşmanlıklarıyla tanınan on kadar kişi genel af kapsamının dışında bırakıldı. 

Mekke‟de kimsenin malına mülküne el konulmadı ve onlara mağlupluk hissi yaşatılmadı. Tersine kısa süre sonra fethedenlerle 

Mekkeliler eşit konuma geldi. 

Soru-168 Peygamberimizin Mekkeyi fethettikten sonra halka konuşmasını anlatınız? 

Cevap-168 Hz. Peygamber, başından beri tevhid inancının sembolü olan Kâbe‟nin, içindeki ve çevresindeki bütün putları ve diğer 

şirk alametlerini temizlettikten sonra Kâbe‟nin içinde iki rekât namaz kıldı. Sonra Bilâl-i Habeşî‟den Kâbe‟nin damına çıkıp ezan 

okumasını istedi. Bilâl-i Habeşî‟nin ezan okumasıyla Kureyşliler, kadınlı erkekli Peygamber Efendimizin huzuruna gelerek 

Müslüman oldular. Hz. Peygamber (s.a.s.), fetih sonrası yaptığı konuşmasında özellikle Allah‟ın varlığı ve birliği üzerinde d urdu. 

Cahiliye döneminin faiz, kan ve mal davalarının kaldırıldığını belirtti ve bazı hukukî konuları açıkladı. Sonrasında cahiliye dönemi 

kibrinin ve atalarla övünmenin kaldırıldığını, herkesin Âdem‟in nesli olduğunu, onunsa topraktan yaratıldığını söyleyerek, “A llah 

katında en iyiniz, takva sahibi olanınızdır” dedi.  

Soru-169 Hz. Peygamber, Mekke fethinden sonra  Mekke ve çevresinde hangi faaliyetleri yaptırmıştır? 

Cevap-169 Bazı sahâbîleri şehrin çevresindeki kabilelere ait putları yıkmak üzere görevlendirdi. Yıkılan putlar arasında Menât, Süvâ„ 

ve Uzzâ da bulunuyordu. Ardından yine şehre yakın bazı kabileleri İslamiyet‟e davet etmek için bazı sahabîler kumandasında 

seriyyeler düzenledi. Fetihten sonra bir süre daha Mekke‟de kalan Peygamber Efendimiz Attâb b. Esîd‟i Mekke‟ye  vali tayin edip 

Muâz b. Cebel‟i de yeni Müslüman olanlara Kur‟an‟ı ve dinî esasları öğretmekle görevlendirdi.  

Soru-170 Mekkenin fethinin siyasi sonuçları nelerdir? 

Cevap-170 Mekke‟nin fethiyle birlikte Kureyş müşriklerinin Hz. Peygamber ve Müslümanlara karşı olan düşmanlığı s ona ermiş, 

yarımadada İslam‟ın yayılışının önündeki engeller kalkmıştı. Müşriklere Son Çağrı Mekke‟nin fethiyle şehrin ve Kâbe‟nin idare si 

Müslümanların eline geçmiş ve birçok müşrik Arap kabilesi İslam‟a girmiş olmakla birlikte putperest inançlarını devam ettiren 

kabileler de kalmıştı.  

Soru-171 Hicretin 9. yılında (631) hac ibadeti farz kılındığı  halde Peygamberimiz niçin hacca bizzat kendisi gitmemiştir? 

Cevap-171 Hz. Peygamber, henüz İslam‟a girmeyen müşriklerin de hacca geleceğini ve bazılarının, âdetleri olduğu üzere, Kâbe‟yi 

çıplak tavaf edeceğini bildiğinden o yıl bizzat hacca gitmedi ve Hz. Ebû Bekir‟i hac emiri olarak görevlendirdi. Hz. Ebûbekir‟in, 300 

hacı adayıyla birlikte Mekke‟ye hareket etmesinden kısa bir süre sonra, Tevbe suresinin müşriklerle daha önce yapılmış olan 

antlaşmaları konu alan ilk ayetleri nazil oldu. Bunun üzerine Resulullah, bu ayetlerdeki müşriklere yönelik bir tür ültimatom içeren 

hükümleri bildirmesi için kendi ailesinden Hz. Ali‟yi Mekke‟ye gönderdi.  

Soru-172 Hz.Ebubekirin hac emirliği sırasında Hz. Alinin tebliğ ettiği ayetlerin muhtevasını açıklayınız.? 

Cevvap-172 Hac ibadeti Hz. Ebû Bekir‟in idaresinde ifa edilirken, Hz. Ali bayramın birinci günü Minâ‟da Tevbe suresinin ilk 

ayetlerini okuduktan sonra müşriklere dört maddelik şu ültimatomu açıkladı: 1.Müşrikler bu seneden sonra Kâbe‟ye 

yaklaştırılmayacaktır. 2. Kâbe‟yi çıplak tavaf etmek yasaktır. 3.Mü‟minlerden başkası cennete giremeyecektir. 4.Önceden yapılmış 

olan antlaşmalar, süresi doluncaya kadar bozulmayacak, süre bitince Müslüman olmadıkları takdirde can güvenlikleri kalkacaktır.  

Soru-173 Tevbe süresinin putperestliğin tamamen temizliğinde temel fonksiyonu ne olmuştur? 

Cevap-173 Müşriklere son çağrı olan bu ültimatom etkisini gösterdi. Başta itiraz edenler olmakla birlikte, bir süre sonra müşrik 

kabilelerin tamamı Müslüman oldu. Böylece Arap yarımadasındaki putperestlik bütünüyle ortadan kalkmıştı. Kâbe, Hz. İbrahim ile 

Hz. İsmail‟in kurduğu ilkelere uygun olarak yalnızca tevhid inancına sahip müminlere tahsis edilmiş oldu. Tevbe Suresinin 29. 

ayetiyle de başta Ehl-i kitap olmak üzere “diğer din mensuplarına cizye ödemeleri şartıyla can ve mal güvencesi sağlanması ve kendi 

dinlerinde kalma hürriyeti” verilmesi şeklindeki temel İslamî anlayış uygulamaya koyuldu. 

Soru 174 Recî vakası hakkında bilgi veriniz ? 

Cevap-174 Recî Vak„ası Adal ve Kâre kabilelerinden bir grup Medine‟ye gelerek peygamberimizden kabilelerine İslam‟ı öğretecek 

kimseler göndermesini istemişti. Bu isteğe olumlu bakan peygamberimiz, on kişiyi öğretici olarak gönderdi. Bu heyet Mekke ile 

Usfan arasında Hüzeyl kabilesine ait Recî‟ suyuna vardıklarında Hüzeyl kabilesinin bir kolu olan Lihyân oğullarından yüz kadar 
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silahlı bir birlik onlara saldırdı. Amaçları on Müslümanı esir alıp Mekke müşriklerine satmaktı. On Müslümandan Hubeyb b. Adiy, 

Abdullah b. Târık ve Zeyd b. Desine dışındakiler teslim olmayı reddederek müşriklerle çarpıştılar ve şehit edildiler. Müşrikler 

Hubeyb ile Zeyd‟i Mekke‟ye götürerek, Bedir‟de öldürülen yakınlarının intikamını almak isteyen Mekkelilere sattılar. Mekke 

müşrikleri ise bu iki sahâbîyi bir müddet hapiste tuttuktan sonra şehir dışındaki Ten‟îm mevkiine götürdüler ve onları  şehit  ettiler.  

Soru-175 Reci vakasına peygamberimizin tepkisini anlatınız? 

Cevap175 Peygamber Efendimiz “misillemede bulunmak” (aynı şekilde karşılık vermek) amacıyla 200 kişilik bir kuvvetle Benî 

Lihyân kabilesi üzerine sefer düzenledi (Rebîülevvel 6/Temmuz-Ağustos 627). Ancak İslam ordusunun gelişini haber alan 

Lihyânoğulları dağlara çekilmiş olduklarından Peygamber Efendimiz iki gün onların topraklarında kaldıktan sonra Medine‟ye dön dü.  

Soru-176 Bir‟i Maûne Faciasını anlatınız ? 

Cevap-176 Bir‟i Maûne Faciası Âmir b. Sa„saa kabilesinin reisi Ebû Berâ Âmir b. Mâlik Medine‟ye gelerek peygamberimizden 

İslamiyet hakkında bilgi aldı. kabilesine İslam‟ı anlatacak bazı kimselerin gönderilmesini istiyordu. Peygamber Efendimiz, ca n 

güvenlikleri konusunda kesin söz aldıktan sonra Münzir b. Amr başkanlığ ında Kur‟an‟ı iyi bilen, çoğu ensâr ve Ehl-i Suffe‟den 70 

(veya 40) kişilik bir grubu görevlendirdi. Fakat öteden beri Hz. Peygambere ve Müslümanlara karşı kin besleyen Âmir b. Tufeyl 

elçiyi öldürttüğü gibi Bir‟i Maûne‟de bulunan İslam heyetine saldırmak üzere kabile mensuplarını da kışkırttı. Bunun üzerine Âmir b. 

Tufeyl, aralarında dostluk bulunan Benî Süleym kabilesinin bazı kollarını kışkırtarak silahlı bir grup topladı. 70 kişilik Mü slüman 

topluluğun 3 kişi hariç hepsi şehit edildi. Bu üç kişinin ikisi o sırada kafilenin develerini otlattığı için sağ kalmıştı.  

Soru-177 Peygamberimiz Bi‟ri Maune olayına tepkisini anlatınız? 

Cevap-177 Peygamber Efendimiz, ashabının uğradığı bu acı olaya o kadar üzüldü ki, yaklaşık kırk gün her sabah namazında bunu 

yapanlara beddua etti. Bu faciaya sebep olan Benî Âmir b. Sa„saa‟nın cezalandırılması için Peygamberimiz bir birlik gönderdi. Ani 

bir gece baskını düzenleyen birlik, birçok kadını esir aldı. Ayrıca kabileye ait hayvanları da ele geçirdiler. Bir süre sonra  Benî Âmir b. 

Sa„saa‟dan Müslüman olan bir heyet peygamberimizin huzuruna geldi ve esir alınan kadınların iade edilmesini istedi. Peygamber imiz 

arkadaşları ile bu isteği görüştü. Kadınların da İslamiyet‟i kabul etmeleri üzerine onlar serbest bırakıldı.  

Soru-178 Benî Müstalik Savaşı hakkında bilgi veriniz ? 

Cevap-178  Müstalik kabilesi reisi Hâris b. Ebû Dırâr, Medine‟ye saldırma kararı almıştı. Peygamberimiz, önce Hz. Ömer‟i 

göndererek onları İslam‟a davet etti. Müstalikoğulları bu daveti kabul etmeyince savaş başladı ve Müslümanlar galip geldiler (h. 5/m. 

627). Benî Müstalik‟tan alınan esirler arasında kabilenin lideri Hâris‟in kızı Cüveyriye de bulunmaktaydı. Müslümanlığı kabul etmesi 

üzerine Hz. Peygamber Cüveyriye‟yi azat etti ve onunla evlendi. Bu evlilik, savaşın doğurduğu düşmanlığı bir anda hafifletti. Evlilik 

dolayısıyla Müstalikoğullarının Hz. Peygamberin akrabası durumuna geldiğini düşünen Müslümanlar, zarif bir hareketle kendi 

paylarına düşen bütün esirleri serbest bıraktılar. Müslümanların bu beklenmeyen güzel davranışı karşısında Benî Müstalik kabilesinin 

tamamı Müslüman oldu; kabilenin reisi Hâris b. Ebû Dırâr Hz. Peygamberin yanına gelerek İslam‟ı kabul ettiğini açıkladı.  

Soru-179 Huneyn Savaşını anlatınız ? 

Cevap-179  (Hevâzin) Savaşı  Hevazin ve  Taif‟te oturan Sakîf kabilesi, Sıranın kendilerine geldiğini düşünen bu iki büyük kabile, 

Müslümanlara karşı birleşerek, Bunun üzerine Peygamber Efendimiz 12.000 kişilik büyük bir ordunun başına geçerek Mekke‟den 36  

km. uzaklıktaki Huneyn vadisine hareket etti (6 Şevval 8/27 Ocak 630). Bazıları ordunun büyüklüğüne bakarak, “bu ordunun 

yenilmesi mümkün değil” diyordu. Sakifliler de Uzzâ putunun yıktırılması üzerine kendi putları Lat‟ın da tahrip edileceğinden  korkup 

Hevâzinlilere katılmışlardı. Düşman, Huneyn vadisinin dar bir noktasındaki yamaçlara okçularını yerleştirerek İslam ordusuna pusu 

kurmuş, bekliyordu. 4 Müslüman şehit düşmüş, müşrikler ise 70 kayıp vermişti. Tevbe suresinin 25 ve 26. ayetlerinde, savaş 

sırasındaki bozgunun ve sonunda kazanılan zaferin sebeplerine işaret edilerek şöyle denilmektedir: Andolsun ki Allah, size çok 

yerlerde ve Huneyn gününde yardım etmiştir. ….(Tevbe Suresi, 9/25-26) „„  

Soru-180 Hüneyin savaşı sonunda elde edilen ğanimetler nerede muhafaza edildi? 

Cevap-180 Huneyn Gazvesi‟nde Peygamber Efendimiz, kaçan düşmanın takip edilmesi için, esirler ve ganimetlerin Ci‟râne 

mevkiinde kurulacak bir kampta koruma altına alınmasını emretti. Peygamber Efendimiz Taif kuşatmasının ardından Huneyn‟de ele 

geçirilen esir ve ganimetlerin bekletildiği Ci‟râne‟ye vardı ve burada ganimetleri paylaştırdı. Bu sırada Hevâzinlilerden gelen bir 



                    281  Soru-cevap  Formatında     Hazreti Muhammed’in Hayatı                               Şahinbey   /   Gaziantep    2021 

 Kaynak Eser:              Hz Muhammedin Hayatı                ( Pr.Dr.Cas im Avcı ve Mevlana İdris),                       Derleyen: Mesut Öcalan 
 

25 
      

heyet Müslüman olduklarını söyleyip esirlerin ve mallarının iade edilmesini istedi. Peygamberimiz esirleriyle malları arasınd a tercih 

yapmalarını söyleyince esirlerini geri aldılar. 

Soru-181 Taif Kuşatmasını anlatınız ? 

Cevap-181 Taif halkı, peygamberliğin 10. (M. 620) yılından itibaren İslam‟a karşı olan tavrını ortaya koymuştu. Peygamber 

Efendimizi ve Müslümanları hicveden şairler, İslam aleyhine çalışan çeşitli kişiler Taif‟e kaçıp sığınıyordu.. Peygamber Efendimiz, 

Huneyn Gazvesi‟nin ardından Taif üzerine yürümeye karar verdi. Bu arada kaçan düşman kuvvetlerinin takibi için Evtâs‟a gönder ilen 

birlik Hevâzinlilerle yaptığı savaşı kazanmıştı. Burada ele geçirilen ganimetler ve esirler de Ci„râne kampına götürüldü. Taif, 

müşrikler için âdeta cahiliye dönemi Mekke‟si gibi yeni bir merkez olmuştu. Peygamber Efendimiz, Taif kalelerine sığınan Sakıflileri 

ve Hevâzinlileri bir ay kadar süren bir kuşatma altına aldı. Fakat, haram ayların yaklaşmasıyla kuşatmayı kaldırdı (H. 8/M. 630).  

Soru-182 Taif halkı için beddua etmesini isteyenlere peyggamberimiz ne cevap verdi? 

Cevap-182 Peygamberimiz Taif‟ten ayrılırken, bazıları ondan Taifliler aleyhinde bedduada bulunmasını istedi. O ise Allah‟a dua 

ederek Taifliler için hidayet ve onları Müslüman olarak kendisine göndermesini istedi. Bu duadan bir yıl sonra Sakifliler Med ine‟ye 

bir heyet göndererek İslam‟ı kabul ettiler.  

Soru-183 Kelimei tevhidi getirdiği halde öldüren sahabiye peygamberimiz ne tepki verdi? 

Cevap-184 Adamın kalbini yarıp da içine mi baktın? Peygamber Efendimizin durmadan tekrarladığı bu soru karşısında son derece 

üzülen Üsame kendi kendine, “Keşke yeni Müslüman olsaydım da Resulullah‟ı bu kadar üzüp ondan  bu azarı işitmeseydim”dedi.  

Soru-184 Peygamberimiz Medineye hicret edince Yahudilerle nasıl bir ilişki içerisine girdi 

Cevap-184 Peygamber Efendimiz Medine‟ye hicret ettikten sonra burada yaşayan Benî Kaynukâ, Benî Nadîr ve Benî Kurayza 

yahudileriyle Medine Sözleşmesi adı verilen, barış ve birlikte yaşamayı öngören antlaşma imzalamıştı. Ancak zamanla Yahudiler  bu 

antlaşmaya aykırı davranmaya başladılar ve Müslümanlara karşı cephe aldılar. Benî Kaynukâ, Benî Nadîr ve Benî Kurayza 

yahudileriyle Medine Sözleşmesi imzanlandı.  

Soru-185 Peygamberimizin beni Kaynuka ile mücadelesinin sebep ve sonuçlarını belirtiniz? 

 Cevap-185 Benî Kaynukâ çarşısına giden Müslüman bir kadının tacize uğraması ve yardım için gelen sahâbînin tacizi yapan 

Yahudiyi öldürmesi, kendisinin de orada bulunan Yahudiler tarafından şehit edilmesi üzerine antlaşma bozulmuş oldu. Kaynukâ 

Yahudileri, “Sen bizi, savaş bilmeyen Mekkeliler mi sanıyorsun? Biz savaşa hazırız...” diye Hz. Peygambere meydan okudular. İslam 

ordusu, Hicretin ikinci yılı Şevval ayı ortalarında Benî Kaynukâ‟yı kuşattı. Kuşatma 15 gün sürdü. Kaynukâ oğulları diğer Yahudi 

kabileleri ve münafıklardan bekledikleri yardımı göremeyince, teslim olmaya mecbur oldular (Şevval 2/Nisan 624). Antlaşmayı 

bozdukları, vatana ihanet ettikleri için ciddi bir ceza gerekiyordu. Resulullah, onların Medine‟den çıkarılmalarını emretti. Böylece, 

700 kişiden ibaret Kaynukâ Yahudileri, Medine‟den Suriye tarafına sürüldüler. Ele geçen ganimetin beşte biri devlet hazinesin e 

(Beytü‟l-mâl) ayrıldı. Geri kalanı gazilere paylaştırıldı. Kaynukâlıların toprakları da topraksız Müslümanlara verildi.  

Soru-186 Peygamberimizin beni Nadr yaudileriyle mücadelesinin sebep ve sonuçlarını belirtiniz? 

Cevap-186 Yahudi kabilesi Başlangıçta Müslümanlara karşı olumsuz bir tavır içine girmemekle birlikte Bedir Gazvesi‟nden sonra ve 

Benî Kaynukâ‟nın şehirden sürülmesiyle açıktan düşmanlık yapmaya başladılar. Özellikle meşhur şairleri Ka‟b b. Eşref güçlü şiir 

kabiliyeti ve etkili hitabetiyle Hz. Peygamberi ve ashabını hicvetmekte, Mekke‟ye kadar giderek Ebû Süfyan ve diğer müşriklerin 

intikam duygularını harekete geçirip Müslümanlara karşı kışkırtmakta . Ayrıca Müslümanların hanımları için aşk şiirleri  

okumaktaydı. Peygamber Efendimiz ortak ödenmesi gereken bir diyet konusunu görüşmek üzere Benî Nadîr yahudilerine gitti. 

Nadîroğulları, peygamberimizi iyi karşılamakla birlikte oturdukları yerin damından taş yuvarlamak suretiyle onu öldürmeye teş ebbüs 

ettiler. Benî Nadîr‟in bu son suikast teşebbüsleriyle Medine antlaşması açıkça ihlal edilmişti.. Nadîroğulları Medine‟yi terk etmek 

üzere hazırlıklara başlamışken, münafık Abdullah b. Übey kendilerine yardımcı olacağını söyleyerek onları vazgeçirdi. Bunun ü zerine 

Resulullah onları kuşatarak antlaşmaya davet etti (625). Önceleri direnmeye karar veren Yahudiler on beş gün süren kuşatmadan 

sonra götürebilecekleri mallarıyla birlikte kadın ve çocuklarını da yanlarına alarak 600 deve yükü ile kafile hâlinde Medine‟yi terk 

etmeye razı oldular.  

Soru-187 Peygamberimizin beni Kurayza Yahudileriyle mücadelesinin sebep ve sonuçlarını belirtiniz ? 
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Cevap-187 Benî Kurayza yahudileri Medine sözleşmesine göre şehrin savunmasına katılmaları gerektiği halde Hendek Gazvesi 

sırasında bu şartı ihlal etmiş ve sürgünden sonra Hayber‟e yerleşen Benî Nadîr‟in reisi Huyey b. Ahtab‟ın etkisiyle onlarla ittifak 

kurmuştu. Benî Kurayza‟nın ihanet etmesi Müslümanları zor durumda bırakmıştı. Hz. Peygamber Hendek Gazvesi‟nden sonra evine 

döndüğünde öğle vakti gelen vahiy üzerine Bilâl-i Habeşî‟yi çağırarak ashabına ikindi namazını Benî Kurayza topraklarında 

kılmaların ı duyurmasını emretti. 627). Hz. Peygamberden önce Benî Kurayza kaleleri önüne varmış olan Hz. Ali burada Yahudiler in 

Hz. Peygamber ve hanımları hakkında çok kötü sözler söylediklerini  duydu. Bunları duyup üzüleceğini düşündüğü için Hz. 

Peygamberden onların bulunduğu yere yaklaşmamasını istedi. Resulullah Hz. Musa‟nın daha ağır durumlarla karşılaştığını hatırlattı 

ve kendisini görmeleri hâlinde Benî Kurayza‟nın hiçbir şey söyleyemeyeceğini ifade ederek onların kalelerine kadar ilerledi. Hz. 

Peygamber onları Müslüman olmaya davet etti. Bu teklifi de kabul ed ilmeyince çatışma başlamış oldu. Bu arada münafıklar Benî 

Kurayza‟ya giderek onları Müslümanlara teslim olmamaya çağırıyor, Yahudiler Hz. Peygamberle müzakerelerde bulunmaya karar 

verdiler.  

Soru-188 Benî Kurayza Yahudileri hangi şarlarla teslim olacaklarını ifade ettiler? 

Cevapp-188 Beni Nadîr‟in şartlarıyla, yani mal ve silahlarını bırakıp birer deve yükü eşya ile Medine‟den ayrılmayı önerdiler. İki yıl 

önce müsamaha gösterip Medine‟den ayrılmak üzere serbest bıraktığı Benî Nadîr‟in Hendek Gazvesi sırasında kendisine karşı 

düşman saflarında yer aldığını görmüş olan Hz. Peygamber bu teklifi kabul etmedi ve sadece kayıtsız şartsız teslim olabileceklerini 

söyledi. Kuşatma dolayısıyla çaresiz kalan Benî Kurayza Hz. Peygamberin vereceği hükme razı olarak teslim oldular.  

Soru-189 Beni Kurayza Yahudileri için verilen hükmü hangi sahabi vermiştir ve hükümler nelerdir? 

Cevap-189 Benî Kurayza yahudileri, “bizim hakkımızda Sa‟d karar versin” dediler. Bunun üzerine Evs kabilesinden Sa„d b. Mu„âz 

hasta yatağından kaldırılıp hakemlik için Hz. Peygamberin karargâhına getirildi. Yahudilerin kendi tayin ettikleri hakem Sa‟d, büluğ 

çağına girmiş savaşçı erkeklerin idam edilmesine, kadınların ve çocukların esir alınmasına, malların ise ganimet statüsüne ta bi 

tutulmasına karar verdi.  

Soru-190 Hayber Kuşatmasının sebep ve sonuçlarını belirtiniz? 

Cevap-190 Hayber, Medine-Suriye yolu üzerinde yer alan ve Yahudilerin yaşadığı  önemli bir ticaret ve ziraat merkeziydi. 

Medine‟den çıkarıldıktan sonra Hayber‟e yerleşen Benî Nadîr yahudileri buradaki soydaşlarıyla birlikte Medine‟ye karşı büyük bir 

düşmanlık faaliyeti içine girmiş, Mekkeli müşriklerin yanı sıra bazı Arap kabileleriyle de anlaşarak bir ittifak meydana getirmişlerdi. 

Hendek Gazvesi onların bu faaliyetlerinin bir sonucuydu. 628). Müslüman ordusu Hayber‟in kalelerini kuşattı.. Hayber kalelerinin en 

büyüğü olan Kamûs‟u fetheden Hz. Ali başta olmak üzere Müslümanların büyük kahramanlık gösterdi. Müslümanlardan şehit 

olanların sayısı ise 15-20 kadardı. Peygamber Efendimiz Hayber yahudilerinin hayatını bağışladı. Buna karşılık onlar önemli miktarda 

hurma yetiştirilen arazilerinde yarıcı (% 50 hisse) olarak kalmalarına müsaade edilmesini istediler.  

Soru-191 Hayber savaşında Müslüman olan ve hiç namaz kılmadan şehit olan kişinin ismini ve vefasını anlatınız? 

Cevap-191 Kuşatma devam ederken Hayberli bir yahudinin kölesi olan Yesâr isimli zenci bir çoban Hz. Peygamberin huzuruna 

gelerek İslamiyet hakkında bilgi aldı ve iman edip Müslümanlar safında savaşa katılmaya karar verdi. Bu sırada güttüğü koyunların 

kendisine emanet olduğu bilinciyle Hz. Peygambere koyunları ne yapacağını sordu. Resulullah ona İslam‟ın emanete riayeti 

emrettiğini belirtip sürüyü sahibinin kalesine doğru sürerek serbest bırakmasını emretti. Çoban Hz. Peygamberin dediği gibi y aptı ve 

sürünün kaleye girdiğinden emin olduktan sonra dönüp  mücahitler safında savaşa katıldı. Kısa bir süre sonra da şehit oldu. Hz. 

Peygamber şehidin yanına geldi ve ashabına onun cennetlik olduğunu bildirdi. Böylece Müslüman olduktan sonra bir vakit namaz 

dahi kılma imkânı bulamadan şehit düştü. 

Soru-192 Hayberin fethinden sonra peygamerimizin zehirlenmesi oayını anlatınız? 

Cevap-192 Hayber‟in fethinin ardından yahudi reislerinden birinin hanımı olan Zeyneb bint Hâris bir koyun keserek Resulullah‟ı 

ziyafete davet etti. Fakat asıl maksadı onu zehirlemekti. Hz. Peygamber yanına Bişr b. Berâ‟yı da alarak bu davete gitti. Ancak ilk 

lokmada yemeğe zehir karıştırıldığını anladı ve lokmasını yutmadan çıkardı. Kendisiyle beraber bulunan Bişr b. Berâ ise 

zehirlenmenin etkisiyle öldü.  



                    281  Soru-cevap  Formatında     Hazreti Muhammed’in Hayatı                               Şahinbey   /   Gaziantep    2021 

 Kaynak Eser:              Hz Muhammedin Hayatı                ( Pr.Dr.Cas im Avcı ve Mevlana İdris),                       Derleyen: Mesut Öcalan 
 

27 
      

Soru-193 Peygamberimiz Hayberin Fethinden sonra kiminle evlenmiştir? 

Cevap-193 Hz. Peygamber, Hayber esirleri arasında bulunan yahudi reislerinden Huyey b. Ahtab‟ın kızı Safiyye‟yi azat edip eş 

olarak almıştır.  

Soru-194 Peygamberimizin göndermiş olduğu elçilerden hangisi öldürülmüştür? 

Cevap-194 Hz. Peygamberin öldürülen tek elçisidir. Hâris b. Umeyr,  

Soru-195 Mûte Savaşının sebeplerini  açıklayınız ? 

Cevap-195 Hz. Peygamber, Hicrî 8. yılın başında (M. 629) Hâris b. Umeyr‟i İslam‟a davet mektubuyla birlikte Bizans‟a bağlı Busrâ 

valisine gönderdi. Elçi, Hristiyan Gassânî Emiri Şürahbîl b. Amr‟ın topraklarından geçerken bu emir tarafından öldürüldü. Hâris b. 

Umeyr, Hz. Peygamberin öldürülen tek elçisidir. Peygamber Efendimiz elçi dokunulmazlığını öngören uluslararası hukukun bu aç ık 

ihlali karşısında 3.000 kişilik bir ordu hazırladı ve kumandanlığına Zeyd b. Hârise‟yi tayin etti. Ardından Zeyd‟in öldürülmesi 

hâlinde kumandayı Ca„fer b. Ebû Tâlib‟in, Ca„fer‟in öldürülmesi durumunda da Abdullah b. Revâha‟nın ele almasını, şayet o da 

şehit düşerse Müslümanların kendi aralarından birini seçmelerini emretti ve orduyu gönderdi.  

Soru-196 Hz.Peygamberin Müslüman ordusuna vermiş olduğu savaştaki ahlaki ve insani ilkeler nelerdir? 

Cevap-196 Hz. Peygamber, önce İslam‟a davet edilmesini, bu davete olumlu cevap verilirse, savaşılmamasını istedi. Bu arada çocuk, 

kadın ve yaşlılar ile manastırlara çekilmiş insanlara dokunulmamasını, hurmalıklara zarar verilmemesini, ağaçların kesilmemes ini ve 

binaların yıkılmamasını tembih etmişti.  

Soru-197 Mûte Savaşının  sonuçlarını açıklayınız? 

Cevap-197 Bizans orduları kumandanı Theodoros‟un genel idaresinde, Şürahbîl b. Amr kumandasındaki Hristiyan Arap kabileleri 

de dâhil, sayıları 100.000 kişiye ulaştığı rivayet edilen büyük bir orduyla karşılaştı (Cemâziyelevvel 8/Eylül 629). Zeyd b. Hârise 

savaşın başında şehit düşünce sancağı Ca„fer b. Ebû Tâlib aldı şehit oldu. Ardından Abdullah b. Revâha da şehit düşünce sancak 

Hâlid b. Velîd‟e teslim edildi...En sonunda sancağı Allah‟ın kılıçlarından bir kılıç aldı.. Mûte‟de Müslümanlar on beş şehit verdiler.  

Soru-198 Peygamberimiz Mute savaşının sonuçları karşısında nasıl bir tepki vermiştir? 

Cevap-198  Hz. Peygamber şehitlerin ardından ağlamış, ancak ağıt yakıp feryat etmeyi yasaklamış, yakınlarının ve komşularının şehit 

ailelerine yemek götürmesini ve işlerine yardımcı olmasını istemiştir. Kendisi de amcasının oğlu Ca„fer‟in ev halkına üç gün yemek 

göndermiş, daha sonra çocuklarını yanına alarak bakımlarını üstlenmiş tir.  

Soru-199 Tebük Seferinin sebeplerini açıklayınız? 

Cevap-199  Hicretin 9. yılında (M. 630) Bizans İmparatoru Herakleios‟un, müttefik Hristiyan Arap kabilelerinin de desteğini alarak 

Müslümanlara karşı savaş hazırlığına başladığına dair haberler Medine‟ye ulaştı. Bunun üzerine Hz. Peygamber, kuraklık ve kıt lık 

hüküm sürmesine rağmen savaş hazırlıklarına başladı. Amacı düşman saldırılarını yerinde bastırıp muhtemel tehlikeyi savmaktı. 

Peygamber Efendimiz genellikle sefer için gideceği yeri gizli tuttuğu halde bu defa hedefin Bizans ordusu olduğunu açıkça bel irtti; 

çünkü gidilecek yol uzun, düşman güçlü ve büyüktü. Ayrıca mevsim çok sıcaktı ve ürün toplama zamanıydı.  

Soru-200 Tebük seferinde sahabilerin fedekarlık ve samimi tavırlarını anlatınız? 

Cevap-200 Sefer hazırlıkları sırasında Hz. Osman başta olmak üzere birçok sahâbî İs lam ordusunun donatımı için ciddi katkılarda 

bulundu. Hz. Osman 1.000 adet binek hayvanı verdiği gibi her birine birer altın harcayarak 10.000 askeri donattı. Abdurrahman b. 

Avf ve Talha b. Zübeyr yüklü miktarda bağışta bulundu. Hz. Ömer mal varlığının yarısını, Hz. Ebû Bekir de tamamını bağışladı. 

Hemen herkes elinden gelen gayreti gösterip İslam ordusuna yardım yarışına katıldı.  

Soru-201 Tebük seferinde Münafıkların tavrı ne olmuştur? 

Cevap-201 Her zaman olduğu gibi bu seferde  de münafıklar bozgunculuk yapmaktan geri durmadılar. Bizans‟ın gücünü hatırlatıp bu 

sıcak, kıtlık ve kuraklık mevsiminde sefere çıkmanın yersiz olduğunu söyleyerek Müslümanların morallerini bozmaya çalıştılar.  Buna 

karşılık yoksul oldukları için binek bulamayan ve bu yüzden sefere katılamadığı için gözyaşı döken samimi Müslümanlar da vardı.  

Soru-202 Tebük seferini ve sonuçlarını belirtiniz? 

Cevap-202 Peygamberimiz, kendi döneminde hazırlanan orduların en büyüğünü teşkil eden, 10.000‟i süvari olmak üzere 30.000 
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kişilik orduyla Medine‟den  hareket etti. Suriye yolu üzerinde 700 km. ilerleyip Tebük‟te karargâh kurdu (Receb 9/Ekim 630). On beş 

yirmi gün burada kalındı, ancak Bizans ordusuna rastlanmadı. Tebük‟te bulunduğu sırada Hz. Peygamber İslamiyet‟e davet iç in batı 

istikametinde çok geniş bir sahaya yayılan, çoğunluğu Hristiyan ve bir kısmı Yahudi olan Cerbâ, Eyle, Ezruh, Maknâ ve Maan‟a 

birlikler gönderdi. Onların temsilcileri gelip İslamiyet‟i kabul etmeyeceklerini ancak vergi (cizye) ödeyeceklerini bildird iler; böylece 

can, mal ve inanç hürriyetlerinin güvence altına alınması şartıyla İslam devletinin tebaası olmayı kabul ettiler. Hz. Peygamberin bizzat 

katıldığı son savaş olan Tebûk seferi Müslümanlar için ciddi bir sınav olmuş, zor bir zamanda (sâ„atü‟l-usra) yapıldığına işaret eden 

ayetten (Tevbe Suresi, 9/117) hareketle, sefere katılan orduya “zor zamanların ordusu” anlamında “ceyşü‟l-usra” denilmiştir. 

Soru-203 Dumetülcendel seferini anlatınız ? 

Cevap-203 Hâlid b. Velîd‟in kumandası altındaki 400 kişilik askerî birlik Irak yolu üzerinde önemli bir merkez olan 

Dûmetülcendel‟e gönderilmişti. Hâlid, Dûmetülcendel kalesini ele geçirdi ve Müslümanlara düşmanlık eden Hristiyan emiri Ukeydir 

b. Abdülmelik‟i esir alarak Hz. Peygambere getirdi. Hz. Peygamber, Ukeydir ile cizye ödemesi şartıyla bir anlaşma yaparak 

memleketine dönmesine izin verdi. Böylece Dûmetülcendel halkının da cizye ödemek suretiyle İslam devletinin hâkimiyetini kabu l 

etmesi sağlanmış oldu.  

Soru-204 Tebük seferine katılamayan Müslüman ve münafıklar hakkında inen ayetler hangileridir? 

Cevap-204 Kur‟an-ı Kerim‟de bu sefere katılan veya mazereti sebebiyle, ya da mazeretsiz Tebük seferi, Müslümanlar için ciddi bir 

sınav olmuştu. katılamayan Müslümanlar ile savaşa destek vermedikleri gibi katılmak isteyenleri de vazgeçirmeye çalışan 

münafıkların tavrı hakkında da birçok ayet yer almaktadır (bk. Tevbe Suresi, 9/38-106, 117-118).  

Soru-205 Peygamberimizin Hristiyan necran halkı ile mücadelesini anlatınız ? 

Cevap-205 Hz. Peygamber, Necranlı Hristiyanlara elçi ve mektup göndererek İslamiyet‟i kabul etmelerini veya İslam hâkimiyeti 

altına girip cizye ödemelerini teklif etmişti. Necran Hristiyanları  (631) yılında Medine‟ye bir heyet gönderdiler. Necran heyeti bir 

ikindi vakti Medine‟ye gelerek Mescid-i Nebevî‟ye girdiler. Peygamberimiz ve Müslümanlar ikindi namazını kılmışlardı. Bu sırada 

ibadet vakitleri gelen Hristiyanlar doğuya yönelerek ibadet etmeye hazırlandılar. Peygamber Efendimiz, onların mescitte ibadetlerini 

yerine getirmelerine müsaade etti. Görüşmeler sırasında heyettekiler özellikle Hz. İsa konusunda Hz. Peygamberle tartışmaya g irdiler. 

Bu sırada Hristiyanlık ve Hz. İsa hakkında bilgi veren Âl-i İmrân suresinin ilk seksen ayeti nazil oldu.  

Soru-206 Mübahale kavramını ve kimler için nazil olduğunu açıklayınız? 

Cevap-206 Hristiyanlar Hz. İsa‟nın Allah‟ın oğlu olduğunu iddia ederken Hz. Peygamber ilgili ayetleri okuyarak Hz. İsa‟nın Allah‟ın  

kulu ve peygamberi olduğunu, Hz. Âdem nasıl ki, annesiz ve babasız olarak yaratılmışsa Hz. İsa‟nın da Hz. Meryem‟den babasız 

olarak dünyaya geldiğini söyledi. Necran heyetinin iddialarını sürdürmeleri üzerine Hz. Peygamber, Hz. Hasan, Hüseyin, Fâtıma  ve 

Ali‟yi de yanına alıp Âl-i İmrân suresinin 61. ayetini okuyarak onları “mübâhele”ye davet etti. (Mübâhele, bir tartışma esnasında 

haksız ve yalancı olanın Allah‟ın lanetine uğraması için beddua edilmesi demektir.) Necranlılar Hz. Muhammed‟in peygamber olma 

ihtimalini göz önünde bulundurarak mübâheleye cesaret edemediler. Cizye ödemek şartıyla anlaşma yaptılar ve ülkelerine döndüler.  

Soru-207 Peygamberimizin münafıklarla mücadelesin ve münafıkların başkanını açıklayınız? 

Cevap-207 Peygamber Efendimizin Medine‟de karşılaştığı büyük problemlerden biri de nifak ve fitne hareketiydi. İslam‟a ve Hz. 

Muhammed‟in peygamberliğine inanmadıkları halde, kendilerini inanıyormuş gibi gösteren bu iki yüzlü grubun başını Abdullah b. 

Übey b. Selûl çekmekteydi. Abdullah b. Übey Hazreclilerin reisi olup Evs ve Hazrec kabileleri arasındaki savaşların sonunda 

Yesrib‟in idaresi kendisine verilmek üzere anlaşmaya varılmışken Hz. Peygamberin hicretiyle bu gelişme suya düşmüş ve bu sebe ple 

hayatının sonuna kadar ona karşı düşmanlık beslemiştir. Şehirde yaşayan yahudiler ile Mekke‟deki Kureyşli müşrikler de onun bu 

düşmanlığını hep tahrik etmişler ve kullanmışlardır. Abdullah b. Übey‟le birlikte  diğer münafıklar, hicret sırasında Medinelilere, 

muhacirlere hiçbir şekilde destek olmamalarını tavsiye ederek onların şehirden ayrılmalarını sağlamak istiyorlardı. Münafıklar 

Medine döneminde yaşanan birçok olayda her zaman fitneden yana olmuş ve Müslümanların birliğini zedelemeye çalışmışlardır. 

Kur‟an-ı Kerim‟in altmış üçüncü suresi olan Münâfıkûn suresi, bu zümre ve benzer özellikler taşıyanlar hakkında nazil olmuştur.  

Soru-208 Peygamberimize ve islama ençok zarar veren münafık ve  diğerleri hagileridir?  

Cevap-208 Mekke fethinin ardından Taif‟e kaçan ve daha sonra Suriye‟ye giden Ebû Âmir,Münafıkların reisi ile irtibatta kalarak 



                    281  Soru-cevap  Formatında     Hazreti Muhammed’in Hayatı                               Şahinbey   /   Gaziantep    2021 

 Kaynak Eser:              Hz Muhammedin Hayatı                ( Pr.Dr.Cas im Avcı ve Mevlana İdris),                       Derleyen: Mesut Öcalan 
 

29 
      

Hristiyanları Hz. Peygambere karşı kışkırtmaya çalış tı. Abdullah b. Übey, Benî Mustalik kabilesine düzenlenen askerî sefer sırasında 

ensar ve muhacirleri birbirine düşürmeyi denedi; dönüşte de Medine‟de kargaşa çıkarmak için  İfk Hadisesi diye bilinen, Hz. Âişe‟ye 

iftira olayını tezgâhladı.  

Soru-209 İfk hadisesi hakkında bilgi veriniz? 

Cevap-209 Hz. Âişe, Peygamber Efendimizle birlikte Benî Müstalik (Müreysi) Gazvesi‟ne katılmış, ancak dönüşte bir ihtiyacı için 

ayrıldığı ordudan geri kalmıştı. Bu sırada ordunun artçısı Safvan b. Muattal ona rastlamış ve birlikte Medine‟ye gelmişlerdi. 

Abdullah b. Übey bunu diline dolayarak Hz. Âişe‟ye iftira atmaktan çekinmedi. Bu olay hakkında inen ayetlerde Hz. Âişe‟ye iftira 

atanlar Münâfıkûn suresi, münafıklar ve benzer özellikler taşıyanlar hakkında nazil olmuştur.  

Soru-210 Mescidi Dırar hakkında bilgi veriniz? 

Cevap-210 Peygamber Efendimiz, Tebûk seferinin son hazırlıklarıy la meşgul olduğu sırada münafıklardan bir grup Hz. Peygambere 

gelip yağmurlu ve soğuk gecelerde yaşlı, hasta ve özürlü olanların namaz kılması için bir mescid inşa ettiklerini söylediler ve 

kendilerine namaz kıldırarak burayı ibadete açmasını istediler. Hz. Peygamber sefere çıkmakta olduğunu belirtip dönüşte namaz 

kıldırabileceğini söyledi. Bu mescid ve onu yapanların niyetleri hakkında ayetler nazil oldu (Tevbe Suresi, 9/107-110). Bu ayetlerde 

mescidi inşa edenlerin yalancı oldukları beyan edilip niyetlerinin mü‟minlere zarar vermek, hakkı inkâr etmek ve mü‟minlerin arasını 

ayırmak olduğu vurgulanıyordu. Ayrıca ayetlerde burası “Mescid-i Dırâr” (zarar, tefrika ve nifak mescidi) diye tanımlandı.  

Soru-211 Münafıkların başlıca temel hedefleri ve mescidi dırarı inşa etmelerinin  amaçları ne olabilir? 

Cevap-211 Burasının mescid adı altında Müslümanlara karşı inşa edilmiş bir fesat yuvası olduğu ortaya çıkmıştı. Hz. Peygamber bu 

binayı yıktırdı. Münafıkların faaliyetleri, barış zamanı ensar ve muhacirler arasında kavga çıkartarak İslam toplumunu birbirine 

düşürmek, Hz. Peygambere gelen vahiyleri küçümseyip yeni Müslümanlar arasında tereddüt uyandırmak, onun şahsını ve aile 

fertlerini toplumda lekeleyerek yıpratmak şeklinde yoğunlaşıyordu. Savaş zamanında ise, Müslümanların cesaretini kırmak, düşmana 

avantaj sağlayıcı yollara başvurmak, Resulullah‟a karşı kötü planlar yapmak ve İslam ordusunu içten çökertmeye çalışmak . 

Soru-212 Peygamberimizin münafıklara karşı tavrı ne olmuştur? 

Cevap-212 Peygamber Efendimiz, münafıkların bozgunculuklarının farkında olmakla birlikte hiç kimseye „münafık‟ diye hitap 

etmemiş ve bunu mü‟minlere de yasaklamıştır. Münafıklara mesafeli durmuş, kendilerine düşman muamelesi yapmamıştır. Hz. 

Peygamber önce dış desteklerini keserek onları yalnızlığa itmiş; sonra ashabı arasında kurduğu kardeşlik, tevhid ve birlik bilinciyle iç 

huzuru ve güvenliği sağlamıştır. Peygamber Efendimizin vefatına yakın dönemde münafıklar etkilerini tamamen kaybetmişlerdir.  

Soru-213 Peygamberimizin gönderdiği elçilerde bulunmasını istediği özellikler ve mektuplarında imza yerine kullandığı mühür  

hakkında bilgi veriniz?  

Cevap-213 Elçiler özel olarak seçiliyordu. Elçilerin, gidecekleri bölgeyi ve insanlarını tanıması, fizikî ve ahlakî güzelliklere sahip, 

hitabet ve temsil açısından yetenekli olmalarına dikkat ediliyordu. Resulullah diplomatik geleneği dikkate alarak ilk defa 

“Muhammed Resulullah” (Allah‟ın elçisi Muhammed) yazılı bir mühür yaptırmış ve mektupları bununla mühürlenmişti. 

Mektuplardan ikisi dönemin iki büyük devleti ve süper gücü sayılan Bizans ve Sâsânî imparatorlarına gönderildi.  

Soru-214 Rum süresinde anlatılan ve yakın zamanda sasanilerin yenileceği haberi nerede ve ne zaman olmuştur? 

Cevap-214 Sâsânîlerle mücadeleye devam eden Bizans İmparatoru Herakleios‟un Sâsânîler‟in ana ordusunu 627 yılı sonunda 

Ninevâ‟da (Ninova) ağır bir yenilgiye uğratmasıyla nihaî zaferi elde eden taraf olmuştu.  

Soru-215 Peygammberimiz hangi sahabiyi Sasani hükümdarına göndermiş ve nasıl bir tepki almıştır? 

Cevap-215 Sâsânî Hükümdarı (Kisrâ) II. Hüsrev Pervîz‟e Hz. Peygamberin İslam‟a davet mektubu  Abdullah b. Huzâfe tarafından 

götürüldü. Adının Muhammed isminden sonra yazılmış olmasına kızan Kisrâ, mektubu yırttı ve San„a‟daki valisi Bâzân‟dan Hz. 

Muhammed hakkında bilgi istedi. Mektubunun yırtıldığını öğrenen Resulullah üzülmüş ve bu edep dışı davranışından dolayı 

Kisrâ‟nın cezalandırılmasını Cenâb-ı Hak‟tan niyaz etmiştir. Aradan fazla bir zaman geçmeden Yemen valisi Bâzân, Kisrâ‟nın emrine 

uyarak iki adamını Medine‟ye gönderdi. Hz. Peygamber, Hüsrev Pervîz‟in, oğlu tarafından öldürüldüğünü vahiy yoluyla öğrenmişt i. 

Bu durumu gelen elçilere bildirdi ve Bâzân‟a Müslüman olduğunda valilik görevinde bırakılacağını iletmelerini istedi. Bâzân ve 

Yemen halkı Müslüman oldu. Böylece Yemen‟in ilk Müslüman valisi Bâzân ile İslamiyet bu bölgede yayılmaya başladı;  
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Soru-216 Bizans imparatoruna gönderilen elçi ve aldığı cevap hakkında bilgi veriniz? 

Cevap-216 Bizans İmparatoruna Mektup Bizans İmparatoru (Kayser) Herakleios‟a elçi olarak Dihye b. Halife el-Kelbî 

görevlendirildi.: “İmparator, Busra valisi aracılığıyla kendisine gelen  peygamber elçisi Dihye‟yi kabul etti.. Elçiyi diplomatik 

kurallar dâhilinde kabul eden  Herakleios, onu hediyelerle uğurladı.  

Soru-217 Habeşistan Kralına gönderilen elçi ve aldığı tepki hakkında bilgi veriniz ? 

Cevap-217 Habeşistan Necâşîsi‟ne Ashame‟ye Amr b. Ümeyye ed-Damrî gönderildi. Necâşî daha önce Habeşistan‟a hicret etmiş 

olan Müslümanlara iyi davranmış; Kureyşlilere karşı onları korumuş ve iade etmemişti. Hz. Peygamberin İslam‟a davet mektubu 

kendisine ulaşınca olumlu cevap vererek Müslümanlığı kabul etti. Hz. Peygambere çeşitli hediyeler gönderdi ve onun isteği üzerine 

Habeşistan‟da kalmış olan son muhacirleri elçiyle birlikte gemiye bindirip Medine‟ye uğurladı.  

Soru-218 Mısır Valisine gönderilen elçi ve aldığı cevap hakkında bilgi veriniz? 

Cevap-218 Hâtıb b. Ebû Beltea Bizans‟ın Mısır genel valisi Mukavkıs‟a (Cüreyc b. 241 gönderildi. Mukavkıs Müslüman olmadı 

ama elçiyi güzel bir şekilde ağırladı. Hz. Peygamber ve İslam hakkında bilgi aldıktan sonra cevabî bir mektup ve değerli hediyelerle 

uğurladı. Bu hediyeler arasında cariyelerinden Mâriye ile Sîrîn adlı iki kız kardeş, bir hadım köle, 1.000 miskal altın, beyaz bir katır 

(Düldül), kıymetli elbise ve kumaşlar bulunmaktaydı. Hz. Peygamber Mâriye‟yi eş olarak almış ve ondan İbrahim adlı oğlu dünya ya 

gelmiştir.  

Soru-219 Gassânî Kralına gönderilen elçi ve aldığı cevap hakkında bilgi veriniz? 

Cevap-219 Şücâ„ b. Vehb el-Esedî ile Gassânî krallarından Hâris b. Ebû Şemir‟e gönderildi. Hâris kendisine böyle bir mektubun 

gönderilmesine sinirlenerek onu yere attı ve Medine‟ye hücum tehdidinde bulundu.  

Soru-220 Beni Hanife Kabilesinin reisine gönderilen mektup hakkında bilgi veriniz? 

Cevap-220 Selît b. Amr tarafından Yemâme‟de yaşayan Benî Hanîfe kabilesinin reisi olup hatipliğiyle de tanınan Hevze b. Ali‟ye 

götürüldü. Hevze elçiye iyi davranıp ikramda bulunmakla birlikte Müslümanlığı kabul etmed iğini bildiren  bir mektup gönderdi.  

Soru-221 Peygamberimizin gönderdiği mektupların uslup ve muhteviyatı hakkında bilgi veriniz? 

Cevap-221 Veciz bir ifadeyle yazılan mektuplarda, kişilere unvanlarıyla hitap edilmiş, kendilerini tehdit eden veya küçük düş üren 

ifadelere yer verilmemiş,  tek Allah‟a ve Hz. Muhammed‟in O‟nun kulu ve elçisi olduğuna inanmaya davet edilmiştir. Özellikle 

kabile reislerine gönderilen mektuplarda, kabilenin Müslüman olması hâlinde kendi topraklarında bırakılacaklarına, mal ve can  

güvenliklerinin sağlanacağına, bazı kabilelere toprak verileceğine işaret edilmiştir. Müslüman olmayı kabul edenlerin Allah‟a ve 

Resûlüne itaat etmeleri, namaz kılmaları ve zekât vermeleri gerektiği bilhassa zikredilmiştir. Hicretin 9. (M. 630) yılında n azil olan 

cizye ayetinden (Tevbe Suresi, 9/29) sonra yazılan mektuplarda ise Müslümanların hâkimiyetini tanımakla birlikte İslam‟a girmeyi 

kabul etmeyen Yahudi, Hristiyan ve mecûsîlerden cizye alınacağına da yer verilmiştir.  

Soru-222 Medineye gelen heyetler  ve  “senetü‟l-vüfûd”  hakkında  bilgi veriniz? 

Cevap-222 Medine‟ye gelen heyetler Hz. Peygambere İslam‟a girdiklerini açıklıyorlardı. Nasr suresinde bu hususa şöyle işaret 

edilmiştir: “Allah’ın yardımı ve fetih geldiği, insanların dalga dalga Allah’ın dinine girdiklerini gördüğün zaman, Rabb’ini överek 

tesbih et. Ondan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.” (Nasr, 110/1-3) Hicretin 9. yılı (M. 630-631) İslam‟a girmek 

için gelen kabile heyetlerinin en yoğun olduğu yıl oldu. Onun için bu yıla “senetü‟l-vüfûd” (heyetler/elçiler yılı) denildi.  

Soru-223 Medineye gelen heyetlerin bakış açılarını ve izlenimlerini açıkayınız? 

Cevap-223 Medine‟de bazen on gün, bazen daha uzun süre kalan heyetler önceleri ashaptan bazılarının evlerinde ağırlanıyord u. Bazı 

evler de misafirhane olarak tahsis edilmişti. Ayrıca Mescid-i Nebevî‟nin bitişiğindeki Suffe ve mescidin yanında kurulan çadır 

misafirhane olarak kullanılıyordu. Heyetlerin büyük bir kısmı, İslam‟a girdiklerini açıklamak üzere geliyordu. Bunların a rasında Sakîf 

heyeti gibi İslam‟ı kabul etmek için bazı şartlar ileri sürenler oluyordu. Tağlib kabilesi ve Necran Hristiyanları gibi Ehl-i Kitab‟a 

mensup birkaç kabile de eski dinlerinde kalmak suretiyle, İslam devletinin hâkimiyeti altına girmeyi kabul ettiler.  

Soru-224 Peygamberimizin medineye gelen heyetlere  davranışı nasıl olmuştur.? 

Cevap-224 Hz. Peygamber, heyetleri çok iyi karşılıyor, onları Mescid-i Nebevî‟de “Üstüvânetü‟l-vüfûd” (heyetler/elçiler sütunu) 
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denilen direğin önünde kabul ederek, her biriyle, kabilelerinin âdetleri üzerine muhatap oluyordu. Onların hepsiyle yakından 

ilgileniyor ve onlara karşı çok nazik davranıyordu. Peygamber Efendimiz (s.a.s.), Müslüman olan heyet üyelerinin bir süre Medine‟de 

kalmalarını istiyor, bu süre içinde Kur‟an okumayı ve dinin temel prensiplerini ve ibadet hükümlerini öğretmeye çalışıyordu. 

Misafirlerin, muhacirler ve ensarla birlikte olarak, onların davranışlarını ve İslam‟ı nasıl yaşadıklarını görmelerini arzuluyordu. 

Bazılarına emanname (güvenlik belgesi) ve tahsis edilen arazileri bildiren yazı veriyor, bazılarına da valiler tayin ediyordu.  

Soru-225 Peygamberimiz islamı kabul eden kabilelere  gönderdiği öğretmen ve valilere neleri tavsiye etmiştir? 

Cevap-225 Hz. Peygamber, İslam‟ı kabul eden bu kabilelere, İslam dinini öğretecek sahabîler gönderiyor; onlara görevlerini ve takip 

edecekleri politikayı belirleyen ahitnameler veriyordu. Kabile halkına İslam dininin esaslarını ve Kur‟an okumasını öğretmelerini, 

onların dinî meselelerle ilgili her türlü problemlerini çözmelerini istiyordu. Vazifelerin i yürütürken Allah rızasını esas almalarını, 

halka iyi davranmalarını ve dinî kuralların uygulanmasında ihmal göstermemelerini bildiriyordu. İslam‟a giren kabilelere, idareciler, 

zekât ve vergi memurları, öğretmenler gönderiliyor; İslam‟ın evrensel çağrısı insandan ins ana, kalpten kalbe yayılıyordu. İslam dini, 

İslam Devletinin hâkimiyetini kabul eden, kendi dininde kalan birkaç Yahudi ve Hristiyan dışında tüm Araplar tarafından kabul edildi.  

Soru-226 Peygamberimizin vefatının yaklaştığını hangi davranışları  bize gösterdi? 

Cevap-226  Peygamber Efendimiz, Ramazan aylarında her gece Cebrail ile buluşur ve o zamana kadar nazil olan ayetleri okurdu. 

Hicretin 10. yılı Ramazan ayında ise (Aralık 631) Cebrail kendisine Kur‟an -ı Kerim‟i iki defa okuttu. Resulullah bunu ecelinin 

yaklaştığına işaret olarak gördü ve bu hususu kızı Hz. Fâtıma ile de paylaştı. Diğer taraftan her yıl Ramazan ayında on gün itikâfa 

giren, yani Mescid-i Nebevî‟de kalıp ibadetle meşgul olan Resulullah hayatının bu son Ramazan ayında yirmi gün itikâfta kaldı. 

Soru-227 Peygamberimizin yaptığı haccı anlatınız ? 

Cevap-227 632 yılnda Resulullah hacca gitmek için hazırlığa başladı ve bütün Müslümanların hac yolculuğuna katılmasını istedi. 

yanında hanımları ve kızı Hz. Fâtıma da olduğu halde, muhacirler, ensâr ve Med ine‟ye gelen kabilelerden oluşan Müslümanlarla 

birlikte yola çıktı. Zülhuleyfe‟de ihrama girdi. Yolda kendisine katılanlarla birlikte 4 Zilhicce‟de Kasvâ (Kusvâ) adlı devesinin 

üzerinde olduğu halde Mekke‟ye ulaştı. Umre yaptıktan sonra Ebtah mevkiinde kendisi için kurulan çadırda kaldı. Öğle ve ikindi 

namazlarını birleştirerek kıldı. Öğle üzeri Arafat vadisinde sayıları 120.000‟i aşan ashabına Vedâ Hutbesini okudu.  

Soru-228 Peygamberimizin Arafatta öğle üzeri yaptığı hutbenin ihtiva ettiği temel mesajları  anlatınız? 

Cevap-228 Hz. Peygamber, konuşmasında Allah‟a hamd ü senâdan sonra bütün insanların Allah‟ın kulu olup aynı anne  babadan 

türediklerini, Irk, renk, dil ve sınıf farkı gözetilmeksizin bütün insanların eşit olduğunu, Allah katında üstünlük ölçüsünün “takvâ” 

olduğunu, can, mal ve ırz güvenliğine vurgu yaparak kul hakkı konusunda dikkatli davranılmasını, zulümden ve haram lokmadan 

kaçınılmasını, emanete riayet edilmesini, eşler arasında karşılıklı hak, görev ve sorumlulukların gözetilmesini, Bütün Müslümanların 

kardeş olduğunu, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Kur‟an ve Sünnet‟in vazgeçilmez hidayet kaynağı olduğunu , namaz, 

oruç, zekât ve hac gibi dinî ibadetlerin yerine getirilmesi ve ahlâk kurallarına uyulması konusunda hassasiyet gösterilmesini, ribânın 

(faiz) ve kan davasının yasaklandığını, hacılara su temini vazifesi (sikâye) ile Kâbe‟nin perdedarlığı ve anahtarlarının muhafazası 

(sidâne) dışında kalan, başta nesî (ayların yerlerini değiştirmek) olmak üzere Mekke ve hac idaresine dair cahiliye çağı adetlerini 

kaldırdığını ilan etti. 

 Soru-229 Peygamberimizin veda haccında son inen ayetlerin mealini açıkayınız? 

Cevapp-229  Hz. Peygamber Arafat‟tan ayrılmadan önce inen ayet İslam dini hakkında şu hükmü içeriyordu: “Bugün size dininizi 

kemâle erdirip nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam‟ı seçtim.” (Mâide Suresi, 5/3)  

Soru-230 Peygamberimizin yaptığı haccın ve okuduğu hutbeye niçin veda ismi verilmiştir? 

Cevap-230 Hz. Peygamberin Arafat‟ta yaptığı konuşmada, “Bu yıldan sonra sizinle burada belki de bir daha buluşamayacağım” 

buyurması ve bir süre sonra da vefat etmesi dolayısıyla onun bu haccına “Vedâ Haccı”, hutbeye de “Vedâ Hutbesi” denilmiştir.  

Soru-231 Peygamberimizin son günlerinde yaptığı faaliyetler nelerdir? 

Cevap-231 Peygamber Efendimiz, Vedâ Haccı‟nı yapıp Medine‟ye döndükten sonra sağlığı bozuldu. Rahatsızlandığı günler içinde 

Uhud şehitlerini ziyaret etti. Yine bir gece evinden çıkarak Cennetü‟l-bakî„ mezarlığına gitti ve orada yatanlara Allah‟tan mağfiret 

dileyip evine döndü.  
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Soru-232 Hz. Peygamberin  Yalancı peygamberlere karşı tavrını anlatınız? 

Cevap-232 Yemen‟de Mezhic kabilesine mensup Esved el-Ansî peygamberlik iddiasıyla,  San„a üzerine yürüdü. Vali Bâzân‟ın 

yerine tayin edilen oğlu Şehr‟i öldürdü ve karısı Âzâd‟la zorla evlenerek bölgeye hâkim oldu. Hz. Peygamber bölgenin valileri  ile ileri 

gelenlerine onun ortadan kaldırılması için mektup gönderdi. Sonunda Esved, Âzâd‟ın yardımıyla öldürüldü (8 Rebîülevvel 11/3 

Haziran 632). Benî Hanîfe kabilesinin lideri Müseylimetülkezzâb,  peygamberlik iddia etmeye başladı. Resulullah bir mektup 

göndererek onu yeniden İslam‟a davet etti. Müseylime yazdığı cevab î mektupta Resulullah‟a ortaklık teklif etti ve yeryüzünün 

yarısının kendisine yarısının da Kureyş‟e ait olduğu iddiasında bulundu. Resûl i Ekrem cevabında yeryüzünün Allah‟a ait olduğ unu, 

ona kullarından dilediğini vâris kılacağını bildirdi. Müseylime Hz. Ebû Bekir‟in halifeliği döneminde ortadan kaldırıldı.  

Soru-233 Peygamberimizin hazırladığı ve gönderemediği son sefer hakkında bilgi veriniz? 

Cevap-233 Hicretin 11. yılı Safer ayının sonlarında (Mayıs 632) Hz. Peygamber, Mûte Savaşı‟nın yapıldığı Bizans topraklarına 

Üsame b. Zeyd kumandasında bir ordu göndermeye karar verdi. Hazırlanan ordu Medine‟nin dışında Cürüf mevkiinde karargâh 

kurdu. Bu sırada Resulullah‟ın hastalığı ağırlaşınca Üsame harekete geçmeyip beklemeyi tercih etti. Peygamber Efendimiz bu arada 

zaman zaman şiddetlenen baş ağrısı çekiyordu ve yüksek ateşi vardı. Hastalığı sırasında yakınlarının yardımıyla Mescid-i Nebevî‟ye 

gelip namaz kıldırıyordu.  

Soru-234 Peygamberimizin son günlerinde ashaba tavsiyeleri ? 

Cevap-234 Bir gün minbere çıkıp “Allah kulunu dünya ile kendisine kavuşmak arasında muhayyer kıldı ve kulu da ona kavuşmayı 

tercih etti” buyurdu. Söz konusu kulun Hz. Peygamber olduğunu anlamakta gecikmeyen Hz. Ebû Bekir  “Anam babam sana feda 

olsun ya Resûlallah!” diyerek ağlamaya başladı. Hz. Peygamber onu sakinleştirdi ve kendisinden memnun olduğunu söyledi. 

Ardından ensar ve muhacirlerin karşılıklı fedakârlıkların ı ve faziletlerini hatırlatarak birlikte hareket etmeleri konusunda nasihatte 

bulundu. Daha sonra kimin kendisine hakkı geçmişse gelip almasını istedi. Kul hakkı konusunda hassas davranılması, borçların 

zamanında ödenmesi ve tarihte bazı örnekleri görüldüğü gibi kabrinin tapınak hâline getirilmemesine dair uyarılarda bulundu 

Soru-235 Hz. Peygamberin, kızı Hz. Fâtıma, halası Safiyye‟ye ve diğer ashaba yaptığı  son tavsiyeler nelerdir? 

Cevap-235  “Allah katında değer taşıyan güzel işler yapınız. Yoksa helal haram konularında Allah‟ın sorgusundan ben sizi 

kurtaramam.” sorumlulukları altındaki insanlara iyi davranmaları, ahirette Allah huzurunda hesaba çekilecekleri bilinciyle ge rekli 

hazırlığa özen göstermeleri ve yabancı elçilerin güzel bir şekilde ağırlanıp hediyeler verilmesi gibi konuları içermektedir.  

Soru-236 Peygamberimiz hastalandığında namazları kıldırması için kime emir verdi? 

Cevap-236 Son günlerini Hz. Âişe‟nin yanında geçiren Hz. Peygamber vefatına üç gün kala hastalığı ağırlaşınca namazları Hz. Ebû 

Bekir‟in kıldırmasını emretti. Kendisini iyi hissettiği bir sırada Hz. Ali ve Fazl b. Abbas‟ın yardımıyla mescide gitti; halka namaz 

kıldıran Ebû Bekir geri çekilip mihrabı kendisine bırakmak isteyince devam etmesi için işarette bulundu ve yanında namaza durdu. 

 Soru-237 Hz. Peygamberin son anları ve sözleri ne olmuştur? 

Cevap-237  Hz. Peygamberin durumu birden ağırlaştı. Hz. Âişe‟nin söylediğine göre Resulullah vefat etmeden önce hafif bir sesle 

“Lâ ilâhe illallah, ruh teslimi ne zor şeymiş!”  dedi ve onun kolları  arasında “Maa‟r-refîki‟l-a„lâ” (en yüce dosta) sözüyle ruhunu 

teslim etti (13 Rebîülevvel 11/8 Haziran 632 Pazartesi).  

Soru-238 Peygamberimizin vefatını müslümanlar nasıl karşılamıştır? 

Cevap-238 Hz. Peygamberin vefatı bütün Müslümanları derinden üzmüştü.münafıkların sevindiğini hisseden Hz. Ömer gibi bazı 

sahâbîler onun ölmediğini söylüyordu. Durumdan haberdar olan Hz. Ebû Bekir  peygamberimizin naaşının başına geldi, yüzündeki 

örtüyü kaldırıp öptü ve “Anam babam sana fedâ olsun ey Allah‟ın elçisi! Sağlığında güzeldin, ölümünde de güzelsin” dedi. Ardından 

sahabîleri sakinleştirici bir konuşma yaparak şöyle dedi: “Ey insanlar! Muhammed‟e tapan biri varsa bilsin ki Muhammed ölmüştür. 

Kim de Allah‟a tapıyorsa bilsin ki, O ölümsüzdür. Sonra da şu ayeti okudu: “Muhammed sadece bir peygamberdir. Ondan önce de 

nice peygamberler gelip geçmiştir. O ölür veya öldürülürse gerisin geriye mi döneceksiniz? Şunu da bilin ki geriye dönecek kimse 

Allah‟a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah, takdirine rıza gösterenlerin mükâfatını verir.”  (Âl-i İmrân Suresi, 3/144)  

Soru-239 Peygamber efendimizin cenaze işlemleri hakkında bilgi veriniz? 

Cevap-239 Resulullah‟ın cenazesi amcası Abbas‟ın oğulları Fazl ve Kusem ile Üsâme b. Zeyd‟in yardımıyla Hz. Ali tarafından salı 
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günü yıkandı ve bulunduğu odada muhafaza edildi. Cenaze namazı cemaatle  kılınmadı; önce erkekler, ardından kadınlar, daha sonra 

çocuklar cenazenin bulunduğu yere sığabilecek gruplar hâlinde girip tek başlarına kıldılar. Naaşı, Hz. Ebû Bekir‟in Resululla h‟tan 

naklettiği bir hadise dayanılarak vefat ettiği yerde kazılan mezara Hz. Ali, Fazl, Kusem ve Üsâme tarafından indirildi.  

Soru-240 Peygamber efendimizin bıraktığı miras hakkında bilgi veriniz ? 

Cevap-240 Sade bir hayat yaşayan, elde ettiği maddî imkânları Allah yolunda harcayan Resûl-i Ekrem‟den geriye son derece 

mütevazı bir miras kalmıştır. Zira kendisi “Biz peygamberler zümresi miras bırakmayız. Bizim geride bıraktığımız her türlü serve t 

sadakadır” buyurmuştur (İbn Sa„d, II, s. 314; Buhârî, “Humus”, 1). Vefatında, mülkiyetinde beyaz bir katır, silahları ve bir miktar arazisi 

vardı. Arazilerinin gelirinin ailesi için harcanmasını ve kalanının devlet hazinesine devredilmesini emretmişti. Kendisine ait bir zırh 

da borcu karşılığında bir yahudinin elinde rehin olarak bulunuyordu.  

Soru-241 Peygamberimizin bıraktığı manevi mirası açıklayınız ? 

Cevap-241 Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) geride yalnızca Müslümanlar için değil, bütün çağlarda bütün insanlar için 

son derece değerli iki manevî miras bıraktı: Kur‟an ve sünnet. Müslümanlar bu iki mirasa değer verip sarıldılar ve kısa süre içinde 

doğudan batıya, kuzeyden güneye çok geniş bir coğrafyada İslam dininin ve medeniyetinin değerlerini yükselterek, insanlık için şifa 

ve ışık kaynağı oldular.  

 Soru-242 Peygamber Efendimizin Veda Hutbesinin temel insani ve ahlaki ilkelerini belirtiniz? 

Cevap-242 Hamd ve şükür Allah‟a mahsustur; O‟na hamdeder ve O‟ndan yardım isteriz. Allah kime hidayet nasip ederse, artık onu 

kimse saptıramaz, sapıklığa düşeni de kimse hidayete ulaştıramaz. Şehadet ederim ki, Allah‟tan başka ilah yoktur, O tektir, eşi, ortağı 

ve dengi benzeri yoktur. Yine şehadet ederim ki, Muhammed O‟nun kulu ve resûlüdür. 

 Ey insanlar! Sözlerimi iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha b uluşamayacağım. Ey insanlar! Bu 

gününüz Arife nasıl mukaddes bir gün ise, bu ayınız Zilhicce nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir ş ehir ise, 

canlarınız, mallarınız, ırzlarınız da öyle mukaddestir, her türlü taarruzdan korunmuştur. 

 Ashabım! Yarın Rabbinize kavuşacak ve bugünkü her hâl ve hareketinizden muhakkak sorguya çekileceksiniz. Sakın benden sonra 

küfre ve sapıklığa düşüp birbirinizin boynunu vurmayın. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki  

bildirilen kimse, burada işitenden daha iyi anlayarak itaat eder. 

 

 Ashabım! Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine iade etsin. Yararlanılmak üzere alınan şeyler de sahiplerine iade edilme lidir. 

Borçlar ödenmelidir. Birinin borcunu üstlenen kefil de o borcu ödemelidir. Rabbiniz olan Allah‟tan sakının; O‟na kulluk edin. Faizin 

her türlüsü kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Fakat anapara sizindir. Böylece kimseye haksızlık etmediğiniz gibi siz de ha ksızlığa 

uğramamış olursunuz. 

 Allah‟ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahiliyeden kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde 

güdülen kan davaları da tamamıyla kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası akrabalarımdan Rebîa b. Hâris b. Abdülmuttalib‟in 

oğlu Âmir‟in kan davasıdır. 

 Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet etmenizi ve bu husus ta Allah‟tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınlarınızı Allah‟ın 

emaneti olarak aldınız. Onların namus ve iffetlerini Allah adına söz vererek helâl edindiniz. Dikkat edin! Sizin kadınlar üze rinde 

hakkınız olduğu gibi, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin onlar üzerindeki hakkınız iffet ve namuslarını korumalarıdır. 

Kadınların sizin üzerinizdeki hakları geleneklere uygun biçimde yiyecek ve giyeceklerini sağlamanızdır. Kadınlar hususunda 

Allah‟tan korkun ve onlara en iyi şekilde davranın.  

Ey mü‟minler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi muhafaza ediniz. Müslüman Müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar 

kardeştirler. Bir Müslümanın malı, rızası olmadan diğer Müslümana helal olmaz. Ashabım! Sakın zulmetmeyiniz. Herkes ancak ken di 

işlediği suçtan sorumludur. Baba oğlunun, oğul da babasının suçundan sorumlu tutulamaz. Allah her vârisin mirastan payını tayin 

etmiştir. Artık bir kişinin diğer varisleri mahrum edecek şekilde vasiyette bulunması helal değildir. Çocuklar babalarından b aşkasına 

nispet edilemez. 
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 Ey mü‟minler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi muhafaza ediniz. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanların da Araplara karşı hiçbir 

üstünlüğü yoktur. Bütün insanlar Âdem‟dendir. Âdem de topraktandır. Hiç kimsenin başkaları üzerinde  soy üstünlüğü yoktur. Allah 

katında üstünlük Allah‟tan hakkıyla korkma, takvâ iledir. Benden sonra hiçbir peygamber gelmeyecektir.  

Ey mü‟minler! Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldıkça asla yolunuzu şaşırmazsınız. Bu emanetler, Allah‟ın kita bı 

Kur‟an ve O‟nun peygamberinin sünnetidir. Ey insanlar! Devamlı dönmekte olan zaman, Allah‟ın gökleri ve yeri yarattığı günkü 

durumuna dönmüştür. Bir yıl on iki aydır, bunlardan dördü, Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Receb mukaddes aylardır. Ashabım! 

Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden saltanat ve nüfuz kurma gücünü ebedi olarak kaybetmiştir. Fakat size yasakladığ ım bu 

şeyler dışında, küçük gördüğünüz şeylerde şeytana uyarsanız, bu da onu sevindirir, ona cesaret verir. Dininizi muhafaza etmek için 

bunlardan da uzak durunuz.  

Ashabım! Allah‟tan korkun, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, malınızın zekâtını ve rin, hac ibadetini yerine 

getirin. Allah‟ın kitabına uydukları sürece yöneticilerinize itaat edin. Böylece Rabbinizin cennetine girersiniz. “Ey insanla r! Yarın 

beni sizden soracaklar; o zaman ne diyeceksiniz?” deyince ashap “Allah‟ın mesajını tebliğ ettin,  görevini yaptın, bize nasihatte 

bulundun” diye şahitlik ederiz, dediler. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz, üç defa, “Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya 

Rab!” dedikten sonra, “Burada hazır olanlar, benim söylediklerimi burada bulunmayanlara t ebliğ etsinler.” buyurdu. 

 Soru-243 Peygamber Efendimizin  (s.a.s.), 23 yıllık peygamberlik dönemi boyunca Temel ilke ve mesajlarının evrensel olduğu ve 

insanlar için ebediyete kadar hayati öneme sahip olduğunu kısaca anlatınız? 

Cevap-243 Putperestliğin yerine tevhidi, zulmün yerine adaleti, düşmanlığın yerine kardeşliği, sürtüşmenin yerine dayanışmayı 

getirme gayreti içinde olmuştur. Savaşın yerine barışın hâkim olmasını hedeflemiştir. Doğruluk, nezaket, güvenilirlik, adalet, 

hoşgörü ve cömertlik gibi ahlâkî davranışlarıyla insanlara örnek olmuştur. Buna karşılık kan davası, gasp, soygun, şiddet, intikam, 

kin beslemek, içki, kumar, hırsızlık, yetim malı yemek, yalan, gıybet, bencillik, çekememezlik, koğuculuk  gibi fert ve toplumun 

huzurunu bozan davranışlarla mücadele etmiştir. Toplumsal hayat için gerekli olan temel değişiklikleri gerçekleştirmiştir. Bütün bu 

faaliyetlerinin sonucu olarak, vahyin ışığında, mükemmel kişiliğiyle ekonomik, sosyal, kültürel ve ahlâkî alanlarda gerçekleş tirdiği 

uygulamaları sayesinde “cahiliye” olarak nitelendirilen ve temel özellikleri bilgisizlik, putperestlik, kabile asabiyeti, zorbalık, 

zulüm, haksızlık, başıbozukluk, merkezî otoriteden yoksunluk, adaletsizlik, barış ve nizamdan uzak bir hayat, çocukları 

öldürmek, vahşiyane hareketler, kan davası gibi davranışlar olan bir dönemi kapatarak yerine sulh ve sükûnun hâkim olduğu 

yepyeni bir toplum oluşturmuştur.  

İnsanlar, nesiller boyu onun hamurunda yoğrulmuşlardır. Onun zamanında nüveleri oluşan yapıdan faydalanarak kısa süre sonra 

orijinal bir medeniyet, yani İslam medeniyetini kurmuşlardır. İslam sanatını, bilimini, felsefesini, ahlâkını oluşturmuşlardır. İslam 

medeniyetinin temellerinde Hz. Peygamberin faaliyetleri bulunmaktadır. Hz. Peygamberin ilme ve öğrenmeye verdiği önem İslam 

dünyasındaki ilim ve ilim kurumlarının temeli olmuştur. Sağlık ve temizliğe  verdiği önem, İslam dünyasındaki sağlık kurumlar ının 

ve tıp bilimlerin in gelişmesine yol açmıştır. Sosyal dayanışma, yardımlaşma, yetim, yaşlı, yoksul ve özürlülere verdiği değer, 

vakıf düşüncesinin ve diğer sosyal yardım kurumlarının oluşmasına katkıda bulunmuştur. Adalete verdiği önem adlî kurumların 

oluşumuna, ticarete verdiği önem ise ekonomik canlılığın gelişmesine vesile olmuştur. Aile ve akraba dayanışması ile ilgili tutumları 

bugün de aileleri ve akrabalar arası yardımlaşmayı ayakta tutmaktadır. Estetik ve güzelliğe verdiği önem, İslam sanatlarının doğuşuna 

temel olmuştur. Gayrimüslimlere verdiği dinî ve hukukî serbestlik, kültürel kimliklerin korunarak çok sayıda dinî kültürel grubun bir 

arada yaşayabileceğini göstermiş; bu hoşgörü daha sonraki Müslümanlar için bir örnek olduğu gibi, diğer medeniyetle r için de bir 

model olmuştur. Peygamber Efendimizin hayatı, kişiliği ve faaliyetleri İslam dünyasında çok sayıda esere konu olduğu gibi, Ba tı‟da 

da insanlık için Peygamberin mesajı çağımızda Hz. da edebiyatçıların, bilim adamlarının ve idarecilerin ilgi alanına girmiştir. 

önemini, değerini ve canlılığını korumaktadır. Her şeyden önce, Hz. Peygamber günlük hayatımızdaki birçok düşünce ve 

davranışımızdaki yerini muhafaza etmektedir. Mutlu aile hayatından başlayarak, iyilik yapmak, fakiri gözetmek, ticarî hayatta 

dürüstlük, özürlülere yaklaşım, büyüklere saygı, küçüklere sevgi, helal kazanç, komşuluk hakkı, hastaları ziyaret, işçinin 

hakkını zamanında ve tam verme, yalan söylememe gibi aklımıza gelebilecek pek çok konuda onun bildirdiği emir ve yasakların 

etkisi vardır. Çağımızın yükselen değeri olarak bilinen “insan hakları”, “hukukun üstünlüğü” ve “adalet” ilkeleri, Peygamber 

Efendimizin on beş asır önce bildirip uyguladığı temel değerlerdir. Ayrıca kendi çağının teknolojik gelişmelerini özellikle s avunma 
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alanında izleyip uygulamaya koyan peygamberimiz, teknolojik gelişmelerin güçlü ve dinamik ahlakî ilkelerle kontrol altında 

tutulmasına önem vermiştir. Yoksa ilkesizce, kendi başına buyruk teknolojinin insanlığa getireceği şey felaket ya da büyük ta hribat 

olabilmektedir. Günümüz dünyasının temel sorunlarına  ve iki dünya savaşına yakından bakılması durumu özetleyecek niteliktedir. 

günümüz dünyasında çok tartışılan ve arzu edilen bir değerdir. Peygamberimizin düzenlediği “Medine “Bir arada yaşama tecrübesi” 

Vesikası” olarak bilinen antlaşma, “barış içinde bir arada yaşama” fikrini hayata geçiren sağlam bir örnek olarak insanlık tarihine 

geçmiştir. Hz. Peygamberin mesajının içerdiği değerler, evrensel bir niteliğe sahiptir. Vahiy sürecinde bireysel ve toplumsal  düzeyde 

uygulama alanına konulan adalet, hoşgörü gibi değerler, bütün insanları kuşatan ve zamana göre değişmeyen, bütün coğrafyalard a ve 

her toplumda geçerli olan değerlerdir. Bu değerleri içeren mesajın kaynağı, birleştirici, kuşatıcı bir kaynak olan ve evreni 

yaratan Yüce Allah‟tır. Hz. Peygamber getirdiği evrensel değerleri bizzat kendisi yaşamış, uygulamış ve çevresine örnek olmuştur. 

Bu mesaj ve uygulaması, kendinden olmayanları dışlayarak değil, bütün insanlığı kucaklayarak evrensel olma niteliğine sahiptir. 

İslam ve sevgili peygamberimizin hayatı, bugün de insanlık için evrensel çap ve içerikte bir çağrı olmayı sürdürmektedir. Onu n 

hayata bakıştaki  ilke ve eylemlerinden yayılan kuşatıcı, birleştirici ve merhamet öncelikli bir bakış açısı bugün de dünya nın muhtaç 

olduğu bir bakış açısıdır. 

 

 

 

Soru-244 Peygamberimizin ilk eşi Hz.Haticeyi anlatınız ? 

Cevap-244 Peygamberimizin ilk eşi 25 yaşında iken evlendiği Hz. Hatice‟dir. Hz. Hatice, ölünceye kadar peygamberimize içten bir 

sevgi duymuş, İslam‟a giren ilk mü‟min olma şerefini kazanmış, çeşitli sıkıntılara karşı ona her zaman destek olmuştur. 

Peygamberimiz de onu çok sevip saymış, iyiliklerini hiç unutmamış, ölümünden sonra da onu sürekli rahmet ve minnetle anmış, 

kabrini ziyaret etmiş, geride kalan yakınları ve dostlarıyla ilgilenmiştir. Peygamber Efendimiz, Hz. Hatice ile yirmi beş yıl evli kalmış 

ve onun vefatına kadar başka bir evlilik yapmamıştır. İlk eşi Hz. Hatice vefat ettiğinde kendisi 50 yaşına ulaşmıştı 

Soru-245 Peygamberimizin çok evlilik yapmasını nasıl açıklayabiliriz? 

Cevap-245 Dolayısıyla sonraki evliliklerinde bazı art niyetli kişilerin iddia ettikleri gibi cinsellik değil, birtakım özel sebepler ve  

hikmetler vardır. Dinî, sosyal, ekonomik ve ahlakî bazı sebeplere bağlı olarak gerçekleşen bu evliliklerin dönemindeki toplumsal 

yapıda çok evlilik normal hayat tarzı idi. Ayrıca Kur‟an‟ın sınırlayıcı hükümleri de henüz inmemişti. Bu hükümler, Efendimizin 

vefatından iki yıl önce inmiştir. Peygamberimizin eşleri, “mü‟minlerin anneleri” (ümmehâtü‟l-mü‟min în) olarak kabul edilir. Bu 

hanımlardan Hz. Âişe hariç hepsi daha önce evlenmiş ve boşanma veya ölüm sebebiyle dul kalmış kimselerdi.  

Soru-246 Peygamberimizin evliliklerindeki hikmetleri açıklayınız ? 

Cevap-246 Hz. Peygamberin evliliklerinde çeşitli hikmetler vardır. Mesela Hz. Ebû Bekir‟in kızı Hz. Âişe ve Hz. Ömer‟in kızı Hz. 

Hafsa annelerimiz vasıtasıyla hanımlara bazı dinî bilgilerin aktarılması ve onların eğitimi kolaylaşmıştır. Ayrıca İslam‟a büyük 

hizmetleri olan arkadaşları Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer‟le dostluğu bu evliliklerle güçlenmiştir. Peygamberimizin bazı hanımlarla 

evliliği, onların İslam için yaptıkları fedakârlığa karşı bir vefa göstergesidir. Hz. Ümmü Habîbe ve Hz. Sevde buna örnektir. Mekke 

müşriklerinin lideri Ebû Süfyan‟ın kızı olan Ümmü Habîbe Müslüman olup kocasıyla birlikte Habeşistan‟a hicret etmiş, burada 

kocasının İslam‟dan dönmesi üzerine ondan boşanmış ve kızıyla birlikte yalnız kalmıştı. Hz. Sevde de kocasıyla birlikte Habeşistan‟a 

hicret ettikten bir süre sonra Mekke‟ye dönmüş, ancak kocası vefat edince beş çocuğuyla ortada kalmıştı. Peygamber Efendimiz bir  

kısım evlilikleriyle de bazı kabilelere dostluk mesajları vermek istemiştir. Necid bölgesinin en büyük kabilelerinden Âmir b. 

Sa„saa‟ya mensup Hz. Zeyneb bint Hüzeyme ve Hz. Meymûne ile evlenen peygamberimiz bu evlilikle, kabile ile dost olmayı 

amaçlamıştır. Peygamber Efendimizin Benî Müstalik kabilesi reisinin kızı olan Hz. Cüveyriye ile evlenmesi bu kabilenin İslam‟a 

girmesine sebep olmuştur. Yahudi reislerinden Huyey b. Ahtab‟ın kızı olan  Safiyye ile evlenmesinden maksat da Yahudilerin 

dostluğunu kazanmaktı. Bütün bu tarihsel sebepler ve gerçekler ortada  iken çok evliliği sebebiyle Peygamber Efendimizi 

eleştirenlerin önyargıları ya da düşmanca tutumları izaha muhtaçtır.  
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Soru-247 Peygamberimizin ailesine karşı zerafetini ve bakış açısını anlatınız?   

Cevap-247 Peygamber Efendimizin son derece temiz yaşamının herhangi bir anına ya da alanına yapılacak bir saygısızlık, bir 

Müslüman için düşünülecek bir şey değildir. Peygamber Efendimiz iyi bir aile reisi idi. O; “Sizin en hayırlınız ailesi için hayırlı 

olandır” ve “Sizin en hayırlınız hanımlarına karşı iyi davrananınızdır” buyurmaktadır (İbn Mâce, “Nikâh”, 50).: “İman bakımın dan en 

mükemmel mü‟min, ahlâkı en güzel olan ve aile fertlerine yumuşak davranandır.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 47) Peygamberimizin 

yanında Medine‟de on yıl kalmış olan Enes b. Mâlik şöyle demiştir: “Resulullah kadar ailesine şefkat ve merhametle davranan bir 

kimse görmedim” (İbn Sa„d, et-Tabakât, I, 136). Kişinin eşine ve çocuklarına sarf ettiği her şeyin sadaka olduğunu söyleyen 

peygamberimiz, “Sen, ev halkına bir harcamada bulunduğun zaman şüphesiz ki ondan sevap alırsın, hatta hanımına ikram ettiğin 

lokmadan bile” (Buhârî, “Nafakat”, 1) buyurmuştur. Hanımlarına nazik ve güler yüzlü davranırdı; selam verir, hâl hatır sorar, elini 

tutup yüzüne sevgi ile bakardı. Aile fertlerinin yakınlarıyla da ilgilenir, bunlardan ziyaretine gelenlere iltifat eder, hediyeler verirdi.  

Soru-248 Peygamberimizin aile eğitimine verdiği önemi anlatınız? 

Cevap-248 Allah Resulünün eşleri, “mü‟minlerin anneleri” (ümmehâtü‟lmü‟minîn) olarak kabul edilir.  

Hz. Peygamber, ailelerini vahyin ışığında eğitirdi; İslamî konularda sürekli bilgilendirir, onların din ve ibadet hayatlarıyla yakından 

ilgilenirdi. Aile bireylerinin görüşüne önem verirdi.  

 

Soru-249 Peygamberimizin ailesiyle geçirdiği vakitler ? 

Cevap-249  Peygamber Efendimiz, eş ve çocuklarına zaman ayırır, gezintiye çıkar, sohbet eder, şakalaşırdı. Dinimizce yasak olmayan 

eğlenceleri seyretmelerini teşvik ederdi. Bayramlara aile fertleriyle birlikte katılırdı. Spor amaçlı yürüyüşe çıkar, bazen Hz. Âişe 

örneğinde olduğu gibi koşu yarışı yapardı. Bir defasında Hz. Âişe ile yarışmışlar, Hz. Âişe geçmişti. Birkaç yıl sonra tekrar  

yarıştıklarında bu sefer yarışmayı peygamberimiz kazanmış ve Hz. Âişe‟ye gülümseyerek “bu önceki yarışmanın rövanşıdır” demiş ti.  

Soru-250 Peygamberimizin evinde ve dışarda geçirdiği hayatı hakkında bilgi veriniz ? 

Cevap-250 Peygamber Efendimiz ev işleriyle de yakından ilgilenirdi. Kendi elbisesinin söküğünü diker, ayakkabılarını tamir eder, 

koyunları sağar, ev işlerinde hanımlarına yardımcı olurdu. Çarşıya gittiğinde alışveriş yapar, yükünü de kendisi taşırdı. Arap 

toplumunda yaygın olarak  görülen hanımlara şiddet uygulanmasına kesinlikle karşı çıkardı. Hanımlarına kötü davrananların iyi 

kimseler olmadığını söylerdi. O hayatında hiçbir hanımına veya başka bir kadına şiddet uygulamamış, eşlerini dövenleri  azarlamıştır.  

Soru-251 Peygaberimizin çocukları ve yaşamları hakkında bilgi veriniz?  

Cevap-251 Peygamberimizin çocukları biri dışında Hz. Hatice‟den doğmuştur. Çocuklarının isimleri Kâsım, Abdullah, Zeyneb, 

Rukıyye, Ümmü Gülsüm ve Fâtıma‟dır. Oğlu İbrahim ise Mısırlı Mâriye‟den dünyaya gelmiştir. Peygamberimiz, oğlu Kâsım 

sebebiyle “Ebu‟l-Kâsım” künyesiyle anılmıştır. Kâsım, Abdullah ve İbrahim küçük yaşta vefat etmiştir. Peygamberimizin kızı 

Zeyneb, peygamberlikten 10 yıl önce doğmuş ve Mekke‟de teyzesinin oğlu Ebü‟l-Âs  ile evlenmiştir. Bedir‟de müşrikler tarafında 

savaşarak esir düşen kocası serbest bırakılırken Peygamberimiz Zeyneb‟in Medine‟ye gönderilmesini şart koştu. Hicret yolculuğunda 

bir müşrikin saldırısına uğrayan Zeyneb, bineğinden düştü ve karnındaki çocuğunu kaybetti. Daha sonra Ebü‟l-Âs, Müslüman olarak 

Medine‟ye geldi, aile birliği yeniden kurulmuş oldu. Çok geçmeden Hz. Zeyneb hicretin 8. (630) yılında vefat etti. Ebü‟l-Âs ile 

Zeyneb‟in Ali ve Ümâme adlarında iki çocukları dünyaya gelmiş, bunlardan Ali küçük yaşta ölmüştür. Peygamber Efendimizin ikinci 

kızı Rukıyye, Zeyneb‟den üç yıl sonra dünyaya geldi. Yetişkin bir kız olduğunda Ebû Leheb‟in oğlu Utbe ile kız kardeşi Ümmü 

Gülsüm de diğer oğlu Uteybe ile nişanlanmıştı. Peygamberimizin peygamberliğinin hemen ardından Ebû Leheb nişanı bozdurdu. 

Rukıyye daha sonra Hz. Osman ile evlendi ve peygamberliğin beşinci yılında (M. 615) ilk kafile ile Habeşistan‟a hicret etti. Hz. 

Osman ile Rukıyye, Hz. Peygamber henüz Mekke‟de iken Habeşistan‟dan döndüler ve ardından Medine‟ye hicret ettiler. Medine‟de 

bir süre sonra hastalanan Rukıyye hicretin 2. yılında (M. 624) Bedir zaferi kazanıldığı gün vefat etti. Hz. Osman ve Rukıyye‟nin 

Abdullah adlı bir çocukları dünyaya gelmiş, ancak küçük yaşta ölmüştür. Daha sonra Hz. Osman, Ümmü Gülsüm‟le evlenmiş, ama o 

da hicrî 9 (631) yılında Medine‟de vefat etmiştir. Hz. Fâtıma, Peygamber Efendimizin Hz. Hatice‟den dünyaya gelen çocukları 

arasında en küçüğü olup peygamberlikten bir (veya beş) yıl önce doğmuştur. Hicretten sonra 2 (624) yılında Hz. Ali ile evlenmiş; bu 

evlilikten Hasan, Hüseyin, Muhassin, Ümmü Gülsüm ve Fâtıma adlarında beş çocuğu dünyaya gelmiştir. Hz. Fâtıma, 

peygamberimizin vefatından altı ay sonra vefat etmiştir. Peygamber Efendimiz Fâtıma‟yı çok sever, kendisi henüz altı yaşınday ken 
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kaybettiği annesinin hasretini onunla gidermeye çalışırdı. Bu sebeple Fâtıma “Ümmü ebîhâ” (babasının annesi) diye de 

anılmaktadır. Ayrıca “beyaz, parlak ve aydınlık yüzlü kadın” anlamında Zehrâ, “iffetli ve namuslu kadın” anlamında “Betûl” 

lakaplarıyla da bilinir. Peygamber Efendimizin son çocuğu İbrahim‟di. Medine döneminde Mısırlı Mâriye‟den dünyaya gelen 

İbrahim, yaklaşık iki yaşında iken vefat etti. Peygamberimizin Hz. Fâtıma dışındaki bütün çocukları kendisinden önce vefat et miştir. 

Peygamber Efendimiz, çocuklarını ve torunlarını çok sever, onların her biriyle ilgilenirdi. Çocuk ve torunlarının dünyaya gelişinde 

sevincini belli eder, doğum müjdesi getirenlere bahşiş ve Allah‟a şükür için yoksullara sadaka verir, akika kurbanı keserdi. Cahiliye 

döneminde sadece  erkek çocuklar için kurban kesilirken Peygamber Efendimiz kız çocukları için de kurban keserek sevincini 

Peygamberimiz, Hz. Fâtıma‟yı çok severdi. Hz. Peygamber, onun eğitimiyle özel göstermiş ve ayırımı ortadan kaldırmak istemiştir. 

Peygamberimiz, Fâtıma‟yı görünce sevinir, onu ayakta  üzerinde toplamıştı.olarak ilgilenmiş, o da babasının tüm edep ve nezaketini 

karşılar, elini tutarak yanaklarından öper, ona iltifat ederek yanına oturturdu. Hz. Fâtıma da babası evine geldiğinde onu, s evgisine 

layık olacak bir içtenlikle karşılardı. Peygamber Efendimiz bir yolculuğa giderken aile fertlerinden en son onunla vedalaşır, 

yolculuktan dönünce de ilk önce onunla görüşürdü. Peygamberimizin bildirdiğine göre “Fâtıma, cennet ehli hanımların 

öncülerindendi. Fâtıma onun yüreğinden bir parçaydı, onu üzen peygamberimizi üzmüş  olurdu” (Buhârî, “Fedâilü Ashâbi‟n-Nebî”, 12, 31).  

 

 

Soru-252 Peygamberimizin Torunları ve diğer çocuklarla münsebetini açıklayınız? 

Cevap-252 Peygamber Efendimiz, torunları Hz. Hasan ve Hüseyin‟i çok severdi; onlar için “dünyada kokladığım reyhanlarım, 

çiçeklerim” derdi; onların “cennet gençlerinin beyefendileri olduğunu” . Peygamber Efendimiz, kızı Zeyneb‟den torunu olan 

Ümâme ile ve diğer bütün torunlarıyla ilgilenirdi. Deve taklidi yaparak onları sırtında taşır, namazda omuzuna tırmanmalarına  

müsaade ederdi. Kendisi Mescid-i Nebevî‟de iken torunları yanına gelir, peygamberimiz onlarla oyun oynardı. Kendisi oturur 

vaziyette Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin‟i kucağına alır, onları ellerinden tutarak yukarıya doğru kaldırıp yürütür ve “Badi badi y ürürmüş, 

gözleri de küçücükmüş” diye oynadıktan sonra “Allah‟ım ben bunları seviyorum sen de sev”  derdi. Hasan‟a dil çıkarır, 

peygamberimizin dilini çıkardığını gören neşelenir, onun dilini yakalamaya çalışırdı. Peygamberimiz aile fertleriyle birlikte  iken 

torunlarından biri su istese, müsaitse hemen kalkıp su verirdi. Sık sık verdiği hediyelerle onları sevindirirdi. Peygamberimiz, 

çocukların namaza alışabilmesi için büyüklerle birlikte mescide getirilmelerin i öğütlemiş, kendisi de torunlarını sırtına alıp mescide 

gelmek suretiyle örnek olmuştur. Hz. Peygamber namaz kılarken torunları Hz. Hasan ve Hüseyin o secdeye indiğinde onun sırtına 

çıkarlardı. Hz. Peygamber çocuklar düşmesin diye eliyle onları tutardı. Bir defasında da kız torunu Ümâme sırtında olduğu halde 

namaz kıldırmıştı. Peygamberimiz torunları dışında başka çocukları da sever, şakalaşır, onlarla oyunlar oynardı. Amcası Abbas‟ın 

çocukları Abdullah, Ubeydullah ve Kesîr‟i sıraya dizer, sonra da “kim birinci gelirse ona şunu şunu vereceğim” diyerek onları 

yarıştırırdı. Çocuklar peygamberimize doğru koşarlar ve ona sarılıp yere, sırtına ya da göğsüne çıkarlardı. Peygamberimiz de onları 

kucaklar, sarılıp öperdi. Peygamber Efendimizin soyu Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin vasıtasıyla devam etmiştir.  

Soru-253 Peygamberimizin akrabalarıyla ilişkilerini anlatınız? 

Cevap-253 Peygamberimiz akrabalarına, iman etmedikçe Allah katında akrabalığın bir faydası olamayacağını hatırlatıyordu. Çünkü 

sizi Allah‟ın azabından kurtarmaya benim gücüm yetmez. Ama malımdan neyi dilerseniz isteyin, ayrıca iyilik ve yardım söz konusu 

olduğunda Müslüman olmasalar bile akrabalık ilişkilerini sürdüreceğini belirtiyordu. Peygamberimiz akrabalarına son derece 

düşkündü, onların diğer problemleriyle ilgilendiği gibi, dinî yaşantılarıyla da çok yakından ilgileniyordu. Hiçbir zaman onlarla ilişkiyi 

kesmedi. Amcası Ebû Tâlib başta olmak üzere yakınlarının Müslüman olması için ümidini hiç yitirmeden sonuna kadar ilgilendi. 

Kur‟an-ı Kerim‟de akrabalık hakkında şöyle buyurulmaktadır: “(Ey Resûlüm!) De ki: Ben buna  karşılık sizden akrabalık sevgisini 

gözetmenizden başka bir karşılık istemiyorum. Kim bir iyilik işlerse onun sevabını fazlasıyla veririz. Şüphesiz Allah bağışla yan, 

şükrün karşılığını verendir.” (Şûrâ Suresi, 42/23) Bilindiği gibi peygamberimize ilk vahiy geldiğinde, peygamberimiz korkup 

endişelenmiş ve eşi Hz. Hatice onu şöyle teselli etmiştir: “Sen rahat ol, üzülme. Allah‟a yemin ederim ki, Allah seni asla 

utandırmayacaktır. Çünkü sen, akrabalık bağlarını gözetirsin. Hep doğru söylersin. Emanete hıyanet  etmezsin. Güçsüzlerin 

elinden tutarsın. Misafir ağırlamayı seversin. Zor durumda kalan mağdurların hakkını korumak için onlara yardım edersin.”  

Peygamberimiz Uhud savaşında yaralanıp dişi kırılınca bazıları yanına gelip Kureyş müşriklerine beddua etmesini istediler. 
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Peygamberimiz, “Ben „„lanetçi olarak gönderilmedim. Ya Rab! Kavmime hidayet nasip et, çünkü onlar bilmiyorlar” buyurdu. 

Hicretin 8. yılında (M. 630) Mekke on bin kişilik orduyla fethedilmişti. Mekkeliler korku içindeydi. Çünkü peygamberimize ve  ona 

inananlara her türlü kötülük ve işkenceyi yapmışlardı. Haklı bir intikam hareketi bekliyorlardı. Ama rahmet peygamberi Hz. 

Muhammed onlara, “Size bugün hiçbir şekilde başa kakma ve kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O, esirgeyicilerin en 

esirgeyicisidir. Gidiniz, hepiniz serbestsiniz!” diyerek kendi erdemine ve barış dini olan İslam‟ın ilkelerine yaraşanı yapmıştır. 

Akrabaya iyilik ve yardım etmek, akrabaları ziyaret etmek, akrabalık bağlarını canlı tutmak sıla -i rahim diye isimlendirilir. 

Peygamber Efendimiz, sıla-ı rahime çok önem verirdi. Bu konuda şöyle buyurmaktadır: “Allah‟a ve ahiret gününe iman eden kimse 

misafirine ikram etsin. Allah‟a ve ahiret gününe iman eden sıla-i rahimde bulunsun.” (Buhârî, “Edeb”, 85) Bir gün peygamberimize 

bir adam gelerek şöyle dedi: “Ya Resûlallah! Beni Cennete götürüp Cehennemden uzaklaştıracak davranışı bana söyler misin? 

Peygamberimiz ona şu cevabı verdi: “Allah‟a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekâtı verir ve akraba nı 

koruyup gözetirsin.” (Buhârî, “Edeb” 10) Akrabalarla iyi ilişkiler içinde bulunmanın faydalarını Efendimiz şöyle müjdelemiştir: 

“Rızkının çoğalmasını, ömrünün uzamasını isteyen kimse akrabasını kollayıp gözetsin.” Diğer taraftan peygamberimiz akraba ile  

ilişkileri kesenleri ağır bir dille şöyle uyarmıştır: “Akrabalık bağlarını koparan cennete giremez.” (Buhârî, “Edeb”, 11) Peygamber 

Efendimiz, ilişkiyi kesen akrabalara karşı da iyi davranmayı ve mümkün mertebe akrabalık bağlarını canlı tutmayı istemiştir. Şöyle 

buyurmaktadır: “Faziletli işlerin en üstünü senden ziyareti kesen akrabanı ziyaret ederek ilişkiyi sürdürmendir.” (Ahmed b. Hanbel, 

Müsned, III, 438) Peygamberimiz herkese iyilik yapar, yardım ederdi. Fakat akrabalarına daha fazla ikram ve ihsanda bulunmaya  

çalışırdı. Dinimize göre akrabalık sadece kan bağıyla değil, süt emzirme ya da evlilik yoluyla da oluşmaktadır.  

Soru-254 Peygamberimizin sütannesine ve sütkardeşine vefasını anlatınız? 

Cevap-254 Peygamberimiz sütannesine, sütbabasına ve sütkardeşine de iyilik ve ihsanda bulunurdu. Huneyn savaşından sonra ele 

geçen esirler arasında peygamberimizin sütkardeşi Şeyma da vardı. Sahabîler Şeyma‟yı peygamberimizin huzuruna getirdiler. 

Peygamberimiz hırkasını çıkardı, sütkardeşinin altına serdi, oturmasını söyledi. Bir anda çocukluk günleri zihninde canlandı. Gözleri 

doldu. Daha sonra Şeyma‟ya “İstersen yanımda kalabilirsin. İstersen ailenin yanına göndereyim” teklifinde bulundu. Şeyma, ailesine 

dönmeyi tercih etti. Bu sırada Müslüman olan Şeyma‟ya peygamberimiz hediyeler verd i ve uğurladı.  

Soru-255 Peygamberimizin iyilik gördüğü kimselere vefasını anlatınız? 

Cevap-255 Peygamberimiz, kıtlık zamanında amcası Ebû Tâlib‟in sıkıntısını hafifletmek için, amcasının  oğlu Hz. Ali‟yi kendi 

yanına aldı. Ona evladı gibi baktı, büyüttü, yetiştirdi, daha sonra da en çok sevdiği kızı Hz. Fâtıma‟yı onunla evlendirdi. 

Peygamberimiz, amcalarından Hz. Hamza‟yı çok severdi. Hz. Hamza Mekke‟de bulunduğu zamanlarda kendisine büyük yard ımda 

bulunmuştu. Müşriklerin çeşitli hücumlarından onun sayesinde kurtulmuştu. Hz. Hamza, Medine döneminde Uhud Savaşı‟nda şehit 

düşünce, peygamberimiz çok üzüldü, kendini tutamadı, gözlerinden yaşlar boşandı. Hz. Hamza‟nın Uhud‟da şehit edilmesiyle kızı  

Ümâme yetim kalmıştı. Hz. Hamza‟nın yeğenleri Hz. Ali ve Cafer b. Ebû Tâlib ile peygamberimizin Hz. Hamza  ile kardeş ilan ett iği 

Zeyd b. Hârise‟den her biri Ümâme‟yi yanlarına alıp bakımını üstlenmek istediler. Aralarında çıkan anlaşmazlığın çözümü için 

peygamberimize başvurdular. Peygamberimiz, Ümâme‟nin himaye ve bakımını Cafer b. Ebû Tâlib‟e verdi. Çünkü Cafer‟in hanımı 

Esmâ bint Ümeys aynı zamanda Ümâme‟nin teyzesiydi. Peygamberimiz, “Teyze anne gibidir” (Tirmizî, “Birr”, 6) buyurarak 

Ümâme‟yi Cafer‟in himayesine verdi. Peygamberimiz amcasının kızı olan Ümâme‟yi her zaman koruyup gözetti. Kendisine gelen 

hediyelerden bir kısmını ona gönderdi. Peygamberimiz diğer amcası Hz. Abbas‟a ayrı bir sevgi duyardı. Onun oğlu Abdullah‟ı da  çok 

seviyordu. Abdullah henüz küçük yaştaydı. Peygamberimiz, onu kucağına alır, sever ve ona dua ederdi. Peygamberimiz onun 

yetişmesi için ayrı bir özen gösterdi. Daha sonra Abdullah b. Abbas, ilimde en önde gelen sahabîlerden biri oldu. Peygamberimiz 

akrabalarını sık sık ziyaret eder, hâl ve hatırlarını sorar, ikramda bulunur, ihtiyaçlarını temin ederdi.  

Soru-256 Peygamberimiz komşularıyla münasebeti nasıldı? 

Cevap-256 Peygamberimiz ve Komşuları Yüce dinimiz İslam‟ın emirlerinden biri de komşularla iyi geçinmektir. Kur‟an -ı Kerim‟de 

Allah‟a ibadet edip O‟na hiçbir şeyi ortak koşmamak, ana-babaya, yetimlere ve yoksullara iyilik etmek emredildikten sonra yakın ve  

uzak komşulara iyilik de açık bir şekilde emredilmektedir (Nisâ Suresi, 4/36). Peygamber Efendimiz birçok hadis -i şeriflerinde 

komşuluk hukukuna ilişkin dikkatimizi çekmiş ve bizi hep uyarmıştır: “Allah‟a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram 

etsin. Allah‟a ve ahiret gününe iman eden, komşusuna iyilik etsin.” (Buhârî, “Edeb”, 31, 85) “Allah‟a ve ahiret gününe ima n eden 

komşusunu rahatsız etmesin.” (Buhârî, “Edeb”, 31, 85) “Cebrail, komşu hakkı üzerinde o kadar önemle durdu ki, neredeyse komşu yu 
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komşuya mirasçı yapacak sandım.” (Buhârî, “Edeb”, 28) Peygamberimizin dikkat çekici bir sözü de şudur: “Komşusunun kendis ine 

kötülük yapmasından korktuğu, kötülüğünden emin olmadığı kimse  gerçek mü‟min olamaz.” (Buhârî, “Edeb”, 29) “Allah katında en 

hayırlı komşu, komşularına en çok iyilik edendir.” (Tirmizî, “Birr”, 28) Peygamberimiz komşuların, en yakınlarından başlamak üzere 

birbirine hediye vermelerini de tavsiye etmiştir (Buhârî, “Hibe”, 16). O, bir evde yemek pişirildiği zaman komşularla  da 

paylaşılmasını isterdi. “Ey Müslüman hanımlar! Alıp verdikleri bir koyun paçası olsa bile komşu hanımlar birbiriyle hediyeleş meyi 

küçümsemesin” (Buhârî, “Hibe” 1) buyurmuştur. Hz. Âişe bir gün Peygamber Efendimize şöyle sordu: “Ya Resûlallâh! İki komşum 

var. Hediye ve ikram konusunda hangisine öncelik vermem uygun olur?” Peygamberimiz, “Kapısı sana en yakın olan komşundan 

başla.” (Buhârî, “Edeb”, 32) buyurdu. Yine Peygamber Efendimizin şu sözü meşhurdur: “Komşusu açken kendisi tok yatan gerçek 

mü‟min olamaz.” (Buhârî, Edebü‟l-Müfred, s. 52) Bu güzel uygulama bugün de ülkemizin hemen her yerinde yaşatılmaya 

çalışılmaktadır. Komşuya yardım etmek, ihtiyacı varsa karşılamak, isterse borç vermek, sevinç ve üzüntüsüne ortak olmak, 

yiyeceğini onunla paylaşmak, herhangi bir şekilde onu sıkıntıya sokmamak ve zarar vermemek, rahatsız etmemek, güler yüzle 

selam verip hâl hatır sormak, bir eşyayı ödünç istediğinde vermek, hastalığında ziyaret etmek, vefatında cenazesiyle 

ilgilenmek, peygamberimizin tavsiye ettiği tutum ve davranışlar arasındadır. “Allah katında en hayırlı komşu, komşularına en 

çok iyilik edendir.” (Tirmizî, “Birr”, 28) 295  

 

 

Soru-257 Peygamberimizin Ashabı ile iletişimini anlatınız? 

Cevap-257 Sahabe kelimesinin terim anlamı, “Peygamberimizi mü‟min olarak gören ve Müslüman olarak ölen kimse” demektir. 

Kadın olsun erkek olsun peygamberimizin sahabîleri, ona gönülden inanıp bağlanmış, savaşta ve barışta her zaman onun yanında yer 

almış ve İslam dininin sonraki nesillere ulaşmasında büyük hizmetler yapmışlardır. Bu nedenle sahabîlerden birinin adı 

zikredildiğinde “radıyallâhu anh” denilir. Bu “Allah ondan razı olsun” demektir. Sahâbîler, manevî değeri yüksek, faziletli 

insanlardır. Çünkü onlar zor zamanlarda bütün kalpleriyle peygambere iman etmiş; bu imanlarını yaşamak, korumak ve yaymak için 

gerektiğinde hayatlarını çekinmeden ortaya koyabilmiş kimselerdir. Kur‟an -ı Kerim‟de sahâbîler Allah tarafından “insanlık için 

ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmet” olarak tanımlanmıştır (Âl-i İmrân Suresi, 3/110). Başka bazı ayetlerde de sahabîler Allah 

tarafından övülmüşlerdir. (Âl-i İmrân Suresi, 3/172-173). Allah onlardan, onlar da Allah‟tan razı olmuşlardır ve onlar cennette ebedi 

kalacaklardır (Tevbe Suresi, 9/100). Peygamberimiz de çok sevdiği, birlikte yaşayarak İslam uğruna büyük fedakârlıklara ve 

sıkıntılara katlandıklarını gördüğü sahâbîlerinden övgüyle bahsetmiştir. Peygamberimizin ifadelerine göre sahâbîler “insanlık tarihinin 

en hayırlı neslidir” (Buhârî, “Fezâ‟ilü ashâbi‟n-Nebî”, 1). Biz bu nesle “altın nesil”, bu neslin yaşadığı döneme ise “asr-ı saadet” 

(mutlu asır) diyoruz. Bu bakımdan sahâbîleri sevmek, onları tanımak ve saygı duyup örnek almaya çalışmak peygamberimizi 

sevmenin bir parçası ve gereğidir. Her şeyden önce o herkese değer verir ve nezaketi ihmal etmezdi. Gördüğü insanlara önce o selam 

verir, erkeklerle tokalaşır, muhatabı elini bırakmadıkça o da bırakmazdı. Karşısındakine bütün vücuduyla dönerek konuşur ve 

muhatabı yüzünü çevirmedikçe kendisi de çevirmezdi. İnsanlara güzel söz söyler, güler yüz gösterir ve böyle davranmanın sevap  

olduğunu söylerdi. 

Soru-258 Peygamberimizin ahlaki özelliklerini anlatınız? 

Cevap-258 Kendisini evlerine davet edenleri kırmaz ve gönüllerini hoş ederdi. Kimseye karşı ağzından çirkin söz çıkmaz, ahlâkı 

güzel olanın hayırlı insan olduğunu söylerdi. Hayatında hiçbir kadını, hizmetçiyi ve köleyi dövmemiş, şahsına yapılan haksızlıktan 

dolayı intikam almamıştır. Hz. Âişe, Peygamber Efendimizin ahlâkından söz ederken onun kötülüğe kötülükle karşılık vermediğini, 

insanları bağışlayıp kusurlarını görmezden geldiğini söyler. Peygamberimiz, şahsına karşı yapılan kabalıkları ve kusurları an layışla 

karşılardı. Peygamberimiz son derece cömertti. Kendisinden bir şey istendiği zaman ona kendi ihtiyacı olsa da verirdi. Yardıma 

ihtiyacı bulunan herkesin yardımına koşar, yetimlerle ilgilenilmesini teşvik eder, dul kadınlara ve yoksullara yardım edenler in Allah 

yolunda cihat etmiş gibi sevap  kazanacağını söylerdi. Kölelerin bir emanet olduğunu ifade ederek köle sahiplerinin yediklerinden 

onlara da yedirmesi, giydiklerinden giydirmesi gerektiğini belirtir ve güçlerinin yetmeyeceği işlerin onlara yaptırılmamasını isterdi. 

Şu tarihsel gerçeği unutmamalı: Düşmanları bile Peygamber Efendimizin üstün kişiliğini ve yüce ahlâkını daima takdir etmişlerdir.  
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Soru-259 Peygamberimizin genç ve yaşlılarla  iletişimi hakkında bilgi veriniz ? 

Cevap-259 Peygamberimiz  Gençlere değer verir, onları hayırlı hizmetlere teşvik eder ve çeşitli görevler vererek güven duygusunun 

gelişmesine yardımcı olurdu. Bunun içindir ki, peygamberimizin yanında yer alan genç sahabiler, çevreden gelen baskılara boyu n 

eğmediler, yılgınlık göstermediler, sabırla engelleri aştılar ve İslam‟ın yayılmasında önemli hizmetler yaptılar. Hz. Ali, Zeyd b. 

Hârise, Erkam b. Ebü‟l-Erkam, Mus„ab b. Umeyr, Muâz b. Cebel, Zeyd b. Sâbit ve Üsâme b. Zeyd  bunlardan bazılarıdır. 

“Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.” (Tirmizî, “Birr”, 15) diyerek çocuklara 

şefkatin, yaşlılara da hürmetin ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Peygamberimiz, herkese, en başta ana babaları olmak ü zere 

yaşlılara saygılı davranmalarını tavsiye ederdi. Yaşlı kimselere ikramda bulunmanın Allah‟a itaatin bir eseri olduğunu söylerdi. 

 Soru-260 Peygamberimiz, hanım sahabilerle olan iletişimi hakkında bilgi veriniz? 

Cevap-260 Peygamberimiz, hanım sahabilerle de sağlıklı bir iletişim geliştirmiştir. Bu durum, hanımlar eliyle de İslam‟ın hızlı 

yayılması sonucunu doğurmuştur. Ashabın eşleri ve kızları arasında okuma yazma bilenlerle peygamberimizin eşleri Hz. Âişe ve Hz. 

Hafsa gibileri, İslam‟ın özellikle hanımlara öğretilmesinde önemli hizmetler yapmışlardır. Peygamberimizin sağlığında hanımlar, 

istedikleri zaman cuma ve bayram namazlarına gidebiliyorlardı. Peygamberimiz, hanımlardan gelen istek üzerine Mescid -i Nebevî‟de 

onlara haftada bir gün ayırmış ve onlarla sohbet etmiştir. Hz. Peygamberin sağladığı imkânlarla hanımlar, İslamî dönemde savaşta ve 

barışta her zaman önemli sorumluluklar üstlenmişlerdir.  

Soru-261 Peygamberimizin erkek ashabını eğitmesi ve iletişimi hakkında bilgi veriniz? 

Cevap-261 Peygamber Efendimiz arkadaşlarıyla sohbet ederdi. Mescid-i Nebevî‟de namaz kıldırdıktan sonra etrafında oturup halka 

oluşturan sahabe ile sohbet edip dinî bilgiler verir, bu arada kendisine yöneltilen çeşitli soruları da cevaplandırırdı. Bazen mescitte 

arkadaşları küme küme oturup sohbet ederken o da gelip halkalardan birine dâhil olur ve sohbete katılırdı. Bazen bir grupla o turup 

konuşur, ardından başka bir grubun sohbetine iştirak ederdi. Peygamber Efendimiz konuştuğunda arkadaşla rı onu dikkatle dinlerdi. 

Bu sırada bazı sahabîler peygamberimize çeşitli sorular sorar, o da soruları cevaplardı. Bazen peygamberimiz arkadaşlarına so ru 

sorarak sohbete başlar ve onların cevaplarından sonra kendi bilgi ve görüşlerini açıklardı. Peygamberimiz sahabîlerin dilek ve 

şikâyetlerini dinler, onların ihtiyaçlarının karşılanması için elinden geleni  yapardı. Arkadaşlarında gördüğü yanlışları düzeltir, bu 

sırada onları utandırmamaya, gönüllerini incitip kırmamaya özellikle dikkat ederdi. Bazen hatalı kimseleri kendisi uyarmaz, 

arkadaşlarından onu uyarmalarını isterdi. Peygamberimiz arkadaşlarının doğru kararları ve davranışları karşısında ne kadar se vinirse, 

yanlış kararları ve davranışlarına da o kadar üzülür ve üzüntüsünü ifade ederdi. Peygamberimiz arkadaşlarıyla yakından ilgilenirdi. 

Sahabîlerden birini bir süre göremediği zaman nerede olduğunu soruşturur, haber gönderip görüşmeye çalışırdı. Evindeyse ya da  hasta 

ise ziyaretine giderdi. Özellikle fakir olan hastaları ziyaret eder, öldüklerinde cenazeleri ile ilgilenip namazlarını kıldırırdı.  

Soru-262 Peygamberimizin Mescidi Nebeviyi temizleyen kadın için vefasını anlatınız? 

Cevap-262 Mescid-i Nebevî‟nin temizliğine bakan zenci bir kadın vardı. Peygamberimiz onun hasta olduğunu öğrenince ziyaretine 

gitti ve vefat etmesi hâlinde kendisine haber verilmesini istedi. Aradan biraz zaman geçtikten sonra kadın bir gece vakti vefat etti. 

Vakit geç olduğu için peygamberimizi rahatsız etmemek düşüncesiyle kendisine haber verilmeden cenaze defnedildi. Bir süre sonra 

peygamberimiz kadını merak etti ve ashabına sordu. Onlar da “öldü” cevabını verdiler. Bunun üzerine peygamberimiz rahatsızlığını 

belli ederek “Bana haber vermeniz gerekmez miydi?” buyurdu ve kadının mezarını tarif etmelerini istedi. Ardından gidip kabri 

üzerine cenaze namazı kıldı ve ona dua etti (Buhârî, “Salât”, 72;  

Soru-263 Peygamberimizin ehli Suffe ashabıyla iletişimi hakkında bilgi veriniz? 

Cevap-263 Peygamberimiz evleri ve kalabilecek yakınları olmayan sahâbîlerin barınması için mescidin bitiş iğinde yaptırdığı, suffe  

adı verilen yerde kalan ashâb-ı suffenin eğitim ve öğretimiyle yakından ilgilenir, onlara yazı yazmayı ve Kur‟an okumayı öğreten 

hocalar tayin ettiği gibi kendisi de burada dersler verirdi. Onların yiyecek, giyecek ve yatacak ihtiyaçlarının karşılanması için çalışır, 

gelen sadakayı onlara ulaştırır, hediyeleri de paylaşırdı. Peygamberimiz arkadaşlar arasında hediyeleşmeye önem verirdi. O he diye 

almayı da vermeyi de çok severdi. Peygamberimiz hediyenin büyük veya küçük olduğuna bakmaz, samimi ve içten olmasını 

önemserdi. Peygamberimiz, kendisine yapılan ikramları ve verilen hediyeleri arkadaşlarıyla paylaşmayı severdi. Peygamberimiz 

arkadaşlarının sevinçli ve üzüntülü günlerinde yanlarında olurdu. Düğünlerine ve cenazelerine katılır,  sevinç ve üzüntülerini 
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paylaşırdı. Sahabîler yeni doğan çocuklarını peygamberimize getirirler, o da isim koyup hayır dualarda bulunurdu. Peygamberimiz 

bazen arkadaşlarıyla şakalaşır, onlarla beraber güler ve neşelenirdi.  

Soru-264 Peygamberimizin liderliği hakkında bilgi veriniz ? 

Cevap-264 Peygamber Efendimiz, kendisine peygamberlik gelmeden önce kırk yaşına kadar Mekke‟de sade bir hayat yaşamış, 

herhangi bir şekilde liderlik peşinde olmamıştır. Yüce Allah tarafından peygamber olarak görevlendirildikten sonra kendisine inanıp 

güvenen Müslümanlara doğal olarak liderlik etmiş, Mekke müşriklerinin çeşitli baskı ve zulümleri karşısında onları korumaya 

çalışmıştır. Peygamberliğin 12. yılında Mekke‟ye gelen Medinelilerle gerçekleşen Birinci Akabe biatında Medin eliler ona iyi günde 

kötü günde her türlü sıkıntıda onu dinleyip itaat edeceklerine ve iyi olan hiçbir hususta isyan etmeyeceklerine söz verdiler.  İkinci 

Akabe biatında ise Medineliler peygamberimizi şehirlerine davet ettiler ve kendi canlarını, mallarını,  aile ve çocuklarını korudukları 

gibi Peygamberimizi koruyacaklarına söz verdiler. Medine‟de muhacirlerle ensâr arasında kardeşlik kurulmasıyla peygamberimiz 

fiilen dinî ve siyasî lider hâline geldi. Kısa bir süre sonra Medine‟de Müslümanlarla, Müslüman olmayan Araplar ve yahudilerin 

birlikte yaşamasını öngören ve anlaşmazlıkların çözümünde Peygamber Efendimizin hakem olduğunu belirten Medine Sözleşmesi ile  

peygamberimizin siyasî liderliği de kabul edilmiş oldu. Peygamber Efendimiz peygamberliğinin yanında aynı zamanda Medine İslam 

devletinin başkanı idi. Hicretin ikinci yılından itibaren cihada izin verilmesiyle Peygamber Efendimiz Mekke müşrikleri başta  olmak 

üzere İslam düşmanlarına karşı savaşmış, bazı savaşlarda bizzat komutanlık yapmıştır. Peygamber Efendimiz Mekke‟de Müslüman 

cemaatin lideri, Medine‟de ise İslam Devleti‟nin başkanı ve İslam ordusunun komutanı olmak üzere dinî, siyasî ve askerî lider  

olmuştur...  

Soru-265 Peygamberimizin tevazusunu anlatıız? 

Cevap-265 Peygamberimiz, dünyanın en meşhur krallarından daha iyi imkânlara sahip olmasına rağmen krallığa özenmek şöyle 

dursun, en küçük davranışında bile krallara benzemekten kaçınmıştır. O, arkadaşlarının kendisine bir kral gibi davranmasına meydan 

vermemiş, krallar gibi lüks yataklar, kıyafetler ve saraylar istememiştir. O, alçakgönüllü kişiliği, tertemiz ahlâkı, lüks ve şatafattan 

uzak sade hayatıyla örnek bir lider olmuştur. Mekke‟nin fethedildiği günlerde Peygamber Efendimizin huzuruna bir adam geldi. 

Adam peygamberimizle konuşurken titriyordu. Peygamberimiz ona şöyle dedi: “Kendine gel! Titreme! Ben bir kral değilim. Ben 

Kureyş‟ten kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum.” Bir gün iki cariye : “Aramızda yarın ne olacağını bilen bir peygamber var” 

dediler. peygamberimiz, müdahale etti ve “bunu söylemeyin. Çünkü yarın ne olacağını ancak Allah bilir” dedi. Peygamberimiz 

arkadaşlarının yanına vardığında onlar ayağa kalkmak istemiş, peygamberimiz onlara “Siz de İranlıların krallarına yaptığı gib i ayağa 

kalkmayın” buyurmuştur. Peygamberimiz o kadar sade giyinir ve arkadaşları arasında o kadar ayrıcalıksız otururdu ki, bazen onu ilk 

defa görüp tanımak için gelenler “Aranızda hanginiz Muhammed?” diye sorardı. 

Soru-266  Peygamberimizin cesaret ve kararlılığını  anlatınız? 

Cevap266  Alçakgönüllülüğü yanında peygamberimiz azimli, kararlı ve cesur bir liderdi. Mekke döneminde İslam‟ın yayılmasını 

engellemek için müşriklerden gelen akıl almaz zorluklarla karşılaştı. Ama hiçbir zaman yılmadı ve geri adım atmadı. Hz. Ali d iyor ki: 

“Savaşlarda peygamberimiz kadar düşmana yaklaşan bir kişi olmazdı, ne zaman savaş kızışıp da darlansak ona sığınırdık.” Hz. Enes 

de, “Başımız dara düşünce Peygamber Efendimizle korunurduk” diyor. Yine Hz. Enes, peygamberimizin cesaretiyle ilgili ilginç b ir 

örnek anlatır: Bir gece Medineliler bir gürültü ile sarsılmışlar, korku içinde ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Peygamber Efendimiz, 

ashabını korkutan bu gürültüyü işitince kılıcını kuşanmış, bir ata binerek gürültünün duyulduğu tarafa doğru tek başına  gitmiş, olayı 

inceledikten sonra geride kalan Medinelilerin yanına dönüp korkulacak bir şey olmadığını söyleyerek onları rahatlatmıştı (Müslim, 

“Fedâil”, 48). Uhud Savaşında bazı Müslüman askerlerin disiplinsizliği sebebiyle meydana gelen karışıklıkta 70 şehit verilmes ine 

rağmen Peygamber Efendimiz dağılan askerlerini toplayarak düşmanı durdurmuş ve Mekkelileri dönemeyecekleri bir yere kadar takip 

etmişti. Hz. Peygamberin bu kararlılığı karşısında düşman geri dönme cesaretini gösterememişti. Benzer bir durum da Huneyn 

(Hevâzin) Savaşı‟nda yaşanmıştır: Peygamberimiz, düşman tarafından pusuya düşürülerek dağılan İslam ordusuna, “Dağılıp 

kaçmayın! Buraya gelin… Ben Allah‟ın Resûlüyüm!” diye seslenerek etrafında toplamış ve yeni taktiklerle parlak bir zafer 

kazanmıştır. Bu olaya şahit olan bir sahabi şöyle diyor: “Şehadet ederim ki Allah Resûlü, bir adım bile gerilemedi. Savaş azgın bir 

yangın gibi yayıldığı zaman hepimiz Peygamber Efendimizin çevresine sığındık.” 
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 Soru-267 Peygamber Efendimizin İbadet Hayatı hakkında bilgi veriniz? 

Cevap-267  Peygamber Efendimiz ibadet etmekten derin bir zevk alır; İslamiyet‟in temeli olan ibadetlere büyük önem verirdi. Bazen 

yoruluncaya kadar namaz kıldığı olurdu. Bazen her namaz için abdest alır, bazen de bir abdestle birkaç namaz kılardı. Farzlardan önce 

veya sonra sünnet namazları kılar, sabah namazının sünnetine hepsinden fazla önem verirdi. Gecenin bir kısmında uyur ve dinlenir , 

özellikle son üçte birinde uyanıp doğrulur ve gökyüzüne bakarak Âl-i İmrân suresinin son on bir ayetini okur, ardından bir miktar 

namaz kılardı. Ramazan ayının son on gününde mescitte itikâfa çekilerek bütün vaktini ibadetle geçirirdi. Peygamberimiz farz olan 

Ramazan orucu dışında da bazen oruç tutardı. Eline geçen para veya malları iki üç günden fazla tutmadığı ve ihtiyaç sahiplerine 

verdiği için zekât yükümlüsü olmadı. Hayatının son yılında Vedâ Haccı diye bilinen ilk ve son haccını yaptı. Her yıl Ramazan ayında 

Cebrail ile o güne kadar inen ayetleri birbirlerine okurlardı. Peygamberimiz, her gün gündüz ve yatmadan önce Kur‟an -ı Kerim‟in bir 

kısım surelerini okurdu. Kendisi veya bir başkası rahatsızlandığı zaman Felak ve Nâs  gibi bazı sure ve ayetleri okurdu. Allah‟ı her 

durumda anıp zikreden peygamberimizin günlük dua ve zikirleri vardır. Her gün yetmiş defadan fazla tövbe ve istiğ far ettiğini 

söylerdi. Yerken ve içerken, evine girerken ve çıkarken, yatarken ve kalkarken, elbisesini değiştirirken çeşitli dualar okurd u. Dua 

etmek için belli bir zamanı seçmemekle beraber gündüz ve gecenin çeşitli saatlerinde, özellikle geceleyin ibade t etmek için 

kalktığında ve mezarlık ziyaretine gittiğinde uzun uzun dua ederdi. Peygamberimizin ibadetleri ölçülüydü. Ashabına güçlerinin  yettiği 

kadar ibadet yapmayı tavsiye eder, Allah katında en değerli ibadetin az da olsa devamlı yapılanı olduğunu söy lerdi. Peygamber 

Efendimiz, Yüce Allah‟a kulluğunda samimi idi. İbadetlerini huşu içinde, Allah‟a gönülden bağlılıkla, samimiyetle ve sürekli olarak 

yapardı. Onun kulluğu, ihsan mertebesindeydi. Yani ibadetlerini, Allah‟ı görüyormuşçasına yerine getirirdi.  Gerçekten de o, namazda 

kendisini o denli Allah‟a teslim ederdi ki, okuduğu Kur‟an ayetlerinin anlamlarına göre duygulanır ve kendinden geçerdi. Sevg ili 

peygamberimiz, ibadetleri Allah‟ın sonsuz nimetlerine karşı bir şükür olarak görürdü. Namazlarını, haccını, umresini, orucunu, 

kurban ibadetini, sadakasını, teheccüd namazı ve nafile ibadetleri hep aynı derinlikte ifa ederdi; namazla hayatı birbirinden  ayırmazdı. 

Onun anlayışında yoldaki bir engeli kaldırmak, bir yoksulun ihtiyacını karşılamak, Allah‟ı zikretmek, O‟na dua ve tövbe etmek, 

Kur‟an okumak ve dinlemek de kulluğun gereklerindendi. İbadet eden insan, aynı zamanda yararsız söz ve davranışlardan uzak 

durmalı, iyilik yapmalı, yardımsever olmalı, namus ve şerefini korumalı, sözünde durmalı, emaneti gö zetmeliydi (Mü‟minûn Suresi, 

71/1-11). Onun ibadetlerdeki ilkesi huşu, devamlılık ve ölçülü olmaktı. Dünya ile ilgilenir, aile bireylerine zaman ayırır, bedenini 

dinlendirir, zamanı gelince de ibadetlerini yerine getirirdi. Peygamber Efendimiz, zühd ve takva sahibiydi. Dünyevî ihtiraslardan uzak 

dururdu. Ebedî hayatın önemini aklından hiç çıkarmazdı. Her zaman ebedî olanı geçici olana tercih ederdi. Harama, günaha 

yaklaşmazdı. Allah‟ın rızasına engel olacak davranışlardan kaçınırdı. Dünyalığa erişince taşkınlık göstermez, dünyevî kayıplara 

uğradığı zaman da ölçüsüz bir şekilde üzülmezdi, şükredilecek yerde şükreder, sabredilecek yerde de sabrederdi. Peygamber 

Efendimiz, Allah‟ın ihsan ettiği sayısız nimetlere karşı şükretmeyi ihmal etmezdi. Çünkü Yüce Allah,  kendisine şükredilmesini, 

nankörlük edilmemesini istiyor; şükretmenin, nimetlerin artmasına vesile olacağını bildiriyordu (Bakara, 2/152-153). Allah‟a 

şükretmenin en güzel ifadesi ona ibadet etmektir. Peygamberimiz bir gece kalkıp namaza durdu. Bu durum, Hz. Âişe‟nin dikkatini 

çekti ve “Ey Allah‟ın Resûlü! Senin geçmiş -gelecek tüm günahların affolunmuşken namazı bu denli uzatmanın sebebi nedir?” diye 

sorduğunda peygamberimiz, “Ey Âişe! Ben, Allah‟a şükreden bir kul olmayayım mı?” cevabını verdi. 

 

 

Soru-268 Peygamber efendimizin hicret etmesinin amacı neydi? 

Cevap-268  Mekke‟de müşriklerin gösterdikleri tepkiler sebebiyle İslam dininin yayılma imkânı ortadan kalkınca, peygamberimiz 

Medine‟ye hicret etti ve burada İslam devletini kurdu. Bunun temel amacı ilah î mesaj İslam‟ın insanlara daha kolay ulaşmasını 

sağlamak ve engelleri ortadan kaldırmaktı. Yeryüzünde düzen ve huzurun, Hakk‟a teslimiyet ve hukukun üstünlüğüyle adaletin 

sağlanması idi. Bunun için, sosyal hayatı ayakta tutacak tüm hukukî ve ahlâkî değerlerin korunması, iyiliğin yayılması, kötülüğün 

önlenmesi, danışma (müşavere), sosyal adaletin gerçekleştirilmesi, devletler arası ilişkilerin kurulması, din ve vicdan hürriyeti, ehliyet 

ve liyakata önem verilmesi yönetimin temel ilkeleri olmuştur. Peygamber Efendimiz kurduğu yönetimle asayiş ve güvenliği sağlamış, 

ekonomik hayatın temellerini atmış, eğitim öğretimi planlamış, zekât, cizye, öşür gelirlerinin ve vergilerin toplanması için görevliler, 

mülkî yönetim için valiler, hukukla ilgili meseleler için hâkimler, ilmi ve dini yaymak için öğretmenler, resmî yazışmaları yürütmek 

için kâtipler, askerin sevk ve idaresi için komutanlar görevlendirmiştir.  
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Soru-269 Peygamberimizin güzel ahlâkını genel olarak özetleyiniz? 

Cevap-269  Peygamberimiz insan ilişkilerindeki nezaketi ve alçak gönüllülüğü, dürüstlüğü, güvenilirliği, her zaman hak ve adaletten 

yana olması, kararlı ve cesur tutumu, fedakârlığı, iyi ve kötü günde insanların yanında olması, toplumun her kesimiyle ilgile nmesi ve 

iyi ilişkiler kurması, eleştiriye ve farklı fikirlere açık olması, cömertliği, güler yüzlü ve hoşgörülü olması gibi özellikleri onu doğal ve 

örnek bir lider yapmıştır. Bu nedenle sahâbîler de ona inanmış, güvenmiş, gönülden sevgi ve saygı duyup bağlanmıştır. Peygamb er 

Efendimizin Bazı Özellikleri Ahlâkı Peygamber Efendimiz, kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlara örnek bir insan ve doğru 

yolu gösteren bir rehber olarak gönderilmiştir. Bu bakımdan o, en üstün ahlâkî özelliklere sahipti. Kur‟an -ı Kerim‟de Yüce Allah 

şöyle buyurmaktadır: “(Ey Resûlüm!) Şüphesiz sen en güzel ahlâk üzeresin.” (Kalem Suresi, 68/4) Peygamberimiz de “Beni Rabbim 

terbiye etti ve en güzel şekilde terbiye etti” (Münâvî, Feyzu‟l-Kadîr, I, 224) buyurmuştur. Başka bir hadis -i şerifte ise şöyle 

buyurmaktadır: “Şüphesiz ben en güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderildim.” (Muvatta, “Hüsnü‟lHuluk”, 8) Peygamberimizin 

Allah‟a yaptığı dualardan biri şöyledir: “Allah‟ım, beni güzel yarattığın gibi ahlâkımı da güzelleştir.” (Ahmed b. Hanbel, Mü sned, I, 

403) 318 İyi bir insan ve iyi bir Müslüman olmanın ölçülerinden biri de güzel ahlâktır. Peygamberimiz bir defasında Müslüman, iman 

ve ahlâk arasındaki ilişki için şöyle demiştir: “Mü‟minlerin iman bakımından en üstünü, en güzel ahlâka sahip olandır.” (Tirmizî, 

“Sünnet”, 15) Peygamberimiz, insanî alanda iyi ve güzel olan, erdemli ve hayırlı olan her özelliğin kendisinde toplandığı bir insand ı. 

Onun hayatı ve savunup yaşadığı ilkeleri yalnız Müslümanlar için değil, Müslüman olmayanlar için de yön gösterici işlevine de vam 

etmektedir. 

Peygamber Efendimizin en dikkat çekici, en önemli özelliklerinden biri güvenilir bir insan oluşudur. Onun bu özelliği 

peygamberlikten önce ve sonra hiç değişmemiştir. O, daha cahiliye döneminde güvenilirliği sebebiyle “Muhammedü‟l-Emîn” veya 

sadece “El-Emîn” adıyla anılmış birisidir. Bütün hayatının temel ekseni doğruluk ve dürüstlük olan peygamberimiz, kendini öldürmek 

isteyenlerin bile mallarını çekinmeden emanet ettikleri bir  insandı. Hicret ederken, kendisine emanet edilen malları, sahiplerine 

iletmek üzere Hz. Ali‟ye bırakması, en zor anında bile emanete riayet ilkesinin önemli bir örneğidir. Peygamber Efendimiz yirmi 

yaşlarında iken Mekke‟de zulüm ve haksızlıklara karşı kurulmuş olan Hilfü‟l-fudûl adlı harekete katıldı. Güçlüden değil, haklıdan 

yana oldu ve haksızlıklara karşı mücadele etti. Ticaretle meşgul oldu ve dürüst bir tacir olarak dikkat çekti. Otuz beş yaşın da olduğu 

sırada yapılan Kâbe tamirinde Haceru‟l-Esved‟i yerine koymak için Kureyş‟in ileri gelenleri arasında çıkan anlaşmazlıkta hakemlik 

yaptı ve herkesi memnun eden, adaletli bir kararla problemi çözerek bir kez daha insanların güvenini kazandı. “Gerçek Müslüma n 

elinden ve dilinden insanların güvende olduğu kimsedir.” (Buhârî, “Îmân”, 4-5) ve “Bizi aldatan bizden değildir.” (Müslim, “Îmân”, 

164) gibi hadisleriyle bu konunun altını çizmiştir. O bir gün şöyle demiştir: “Münafığın üç özelliği vardır: Konuştuğu zaman yalan 

söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ihanet eder.” (Müslim, “Îman ”, 107) Peygamber 

Efendimizin doğruluk ve dürüstlüğünü düşmanları bile kabul etmiştir. Nitekim kendisine Peygamber Efendimizin İslam‟a davet 

mektubu ulaşan Bizans İmparatoru Herakleios, onun hakkında daha fazla bilgi almak için ticaret amacıyla Suriye‟ye g iden 

Mekkelileri huzuruna davet etti. İmparatorun huzuruna çıkarılan Mekkeliler arasında müşriklerin lideri Ebû Süfyan da vardı. 

İmparator, Mekkelilere Hz. Muhammed‟in toplumda nasıl bilindiğini sorunca Ebû Süfyân, onun “El-Emîn”, yani güvenilir bir insan 

olarak bilindiğini söyledi. Bunun üzerine İmparator, Peygamberimiz hakkında anlatılanlardan, bu özelliklerin ancak bir peygambere 

ait olduğunu ifade etmiştir.  
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Soru-270 Peygamberimizin sabrı nasıldı? 

Cevap-270 Sabrı Peygamber Efendimiz yumuşak huylu, ağırbaşlı ve sabırlıydı. Öfkesine galip gelir, intikam fikrinden uzak dururdu. 

Çünkü Yüce Allah, onu, kaba ve katı yürekli olmaktan uzaklaştırmış, insanları bağışlamayı, doğru yola ulaşmaları için onlara dua 

etmeyi öğretmişti (Âl-i İmrân Sûresi, 3/159) . Hz. Âişe, peygamberimizin ahlâkından söz ederken onun kötülüğe kötülükle karşılık 

vermediğini, insanları bağışlayıp kusurlarını görmezden geldiğini söyler. Peygamber Efendimizin yanına bazen çölden görgüsüz 

bedevîler gelir ve kaba davranırlardı. Peygamberimiz onların bu davranışları karşısında sabreder, gülümsemekle yetinirdi. Peygamber 

Efendimiz bir savaş dönüşü düşmanlardan alınan ganimetleri askerler arasında paylaştırıyordu. Bu sırada birisi, “Adaletli dav ran ey 

Allah‟ın elçisi!” diye bağırdı. Peygamberimiz bu saygısızlık karşısında çok kırıldı ve üzüntüsünü şöyle dile getirdi: “Yazıklar  olsun! 

Ben adaletli davranmayacağım da kim davranacak.” Peygamberimizin çok üzüldüğünü gören Hz. Ömer bu saygısız kişiyi 

cezalandırmak istedi ise de peygamberimiz izin vermedi. Ardından, “Hz. Mûsâ, bundan daha ağır eziyet ve hakaretlere maruz kalmış 

ve sabretmiştir.” (Buhârî, “Mürteddîn”, 7) diyerek sabretti. Başka bir zaman Peygamber Efendimiz arkadaşlarıyla bir savaştan 

dönerken bir yerde mola vermişti. Herkes bir kenara çekilip dinlenirken peygamberimiz de kılıcını bir ağaca astı ve uyudu. Bu sırada 

o çevrede yaşayan müşriklerden biri peygamberimizin yanına kadar sokuldu ve ağaçta asılı kılıcını aldı. O sırada peygamberimiz 

uyanmıştı. Bedevî elinde kılıcıyla “Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak!” diyerek peygamberimizi tehdit etti. Tamamen 

savunmasız bir durumda kalan peygamberimiz kararlı bir sesle “Allah kurtaracak” cevabını verdi. Bu cevap karşısında bedevinin 

elinden kılıç düştü. Peygamberimiz kılıcı aldı ve “Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak!” diye sordu. Adam çaresiz bir şekilde 

“Beni kurtaracak kimse yok, ne olur beni bağışla” diyerek özür dilemeye başladı. Âlemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimiz 

adamı cezalandırma imkânı eline geçmiş olduğu halde sabredip intikam alma yoluna gitmedi ve onu serbest bıraktı (Buhârî, “Cihâd”, 

84). Sevgili Peygamberimiz, kadın-erkek, genç-yaşlı, zenginfakir herkese eşit davranır, kimseye ayrıcalık yapmazdı. Namaz kılarken, 

çocuklar secdede omuzuna tırmansalar da onları azarlamazdı. Omuzunda iz bırakacak derecede onu sarsarak devesine erzak 

yüklenmesini isteyen bedeviyi bile yumuşaklıkla karşılamış, kolaylıkla isteğini yerine getirmişti. Zaman zaman İslam‟ın özüne  aykırı 

soru soranları da soğukkanlılıkla dinler, . cevaplar verirdi.  onlara uygun Peygamber Efendimiz yumuşak huylu, ağırbaşlı ve 

sabırlıydı. Öfkesine galip gelir, intikam fikrinden uzak dururduDuygularına hâkimdi. Rastgele ve tepkisel davranmaz, sözü düş ünerek 

söyler, işi tartarak yapardı. Tatsız gelişmeler karşısında rahatsız olsa bile bunu dışarıya yansıtmazdı. O, “Güçlü kişi, güreşte hasmın ı 

yenen değil, öfkelenince öfkesini yenebilendir” (Buhârî, “Edeb”, 76) demişti. Peygamberimiz, peygamberlikle görevlendirildikt en 

sonra müşriklerin çeşitli baskı ve eziyetlerine maruz kaldı. İnkârcılar ona büyücü, şair ve deli diye iftira atarak toplumda küçük 

düşürmek istediler. Peygamberliğin onuncu yılında Taif‟ten dönerken taşlayıp hakaret ettiler. Peygamberimiz doğup büyüdüğü ve  çok 

sevdiği Mekke‟de müşrikler tarafından öldürülmek istendi. Can güvenliğinin kalmadığı bu ortamda peygamberimiz her şeyini terk  

ederek Medine‟ye hicret etmek zorunda kaldı. Mekkeliler peygamberimizi ve diğer Müslümanları burada da rahat bırakmadılar. Sa vaş 

ve ölümle tehdit ettiler. Mekke müşrikleri ile Müslümanlar arasında Bedir, Uhud ve Hendek savaşları yapıldı. Peygamberimiz ve  

arkadaşları Mekke‟yi ve bu arada Kâbe‟yi çok özlediler. Hicretin altıncı yılında umre yapmak üzere Mekke‟ye gitmek istediler. Hiçbir 

şekilde Mekke müşrikleriyle çatışmak gibi bir niyetleri yoktu. Buna rağmen müşrikler Medine‟den Mekke yakınlarındaki 

Hudeybiye‟ye kadar gelmiş olan peygamberimizi ve arkadaşlarını durdurup şehre sokmadılar. Müslümanlar ancak ertesi yıl umre 

yapabildiler. Mekkelilerin bütün bu kötülüklerine rağmen Peygamber Efendimiz hicretin sekizinci yılında (M. 630) ordusuyla 

Mekke‟ye girip şehri fethettiğinde büyük bir korku içinde bekleşen düşmanlarını affetti. Peygamberimiz hayatın başka sıkıntılı ve acı 

olaylarıyla da karşılaştı. Doğmadan önce babası vefat eden peygamberimizin altı yaşında annesi, sekiz yaşında da dedesi vefat etti. 

Peygamberliğin onuncu yılında küçük yaştan beri kendisini himaye eden amcası Ebû Tâlib, eşi ve en yakın destekçisi Hz. Hatice  vefat 

etti. Peygamberimiz evlat acısını da birçok kez yaşadı. Hz. Fâtıma dışındaki bütün çocukları kendisinden önce vefat etti Kısa cası Hz. 

Peygamber, sıradan bir insanın asla dayanamayacağı bu tür sıkıntılar karşısında olağanüstü bir sabır ve metanetle durdu.  
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Soru-271 Peygamberimizin adaleti nasıldı ? 

Cevap-271  İslam‟dan önce kötülüklerin hâkim olduğu cahiliye toplumunda bile doğruluk ve güvenilirliği ile bilinen ve bütün hayatı 

boyunca bunu prensip edinen Peygamber Efendimiz her zaman haktan, hukuktan ve adaletten yana olmuştur. Yirmi yaşlarında 

katıldığı Hilfü‟l-fudûl hareketi, Mekke‟de haksızlığa uğramış olan kim olursa olsun ona yardım etmeyi ve haksızlık yapan kim olursa 

olsun ondan hakkını alıncaya kadar can pahasına mücadele etmeyi öngörüyordu. Otuz beş yaşlarında bulunduğu sırada Kureyş‟in 

gerçekleştirdiği Kâbe tamiri tamamlandıktan sonra sıra Haceru‟l-Esved‟in yerine konulmasına gelmişti. Her kabile reisi bu taşı yerine 

koyma şerefinin kendisine ait olduğunu ileri sürüyordu. Çıkan anlaşmazlık yüzünden kılıçlar çekilmiş, Mekkeliler neredeyse sa vaşın 

eşiğine gelmişti. Hakemlik için peygamberimize başvuruldu. Herkes bu içinden çıkılamaz gözüken problemi nasıl halledeceğini 

merak ediyordu. Peygamberimiz bir örtü getirtti ve taşı örtünün üzerine koydu. Ardından bütün kabile reislerinden örtünün bir  

ucundan tutarak yukarıya kaldırmalarını istedi. Kabile reisleri örtüyü gerekli hizaya kaldırınca mübarek elleriyle taşı aldı ve yerine 

koydu. Böylece peygamberimiz herkesin memnun kaldığı adaletli bir çözümü  gerçekleştirmiş oldu. Peygamberimiz adaleti sadece 

Müslümanlar için değil, Müslüman olsun olmasın herkes için istiyordu. Medine‟ye hicret ettiği zaman burada, Müslümanlar, müşrik 

Araplar ve Yahudiler yaşamaktaydı. O, bir taraftan Müslümanlar arasında kardeşlik tesis ederken diğer taraftan Müslüman ve 

gayrimüslimlerin adalet ve temel insan hakları çerçevesinde bir arada yaşamasını öngören Medine Sözleşmesi‟ni imzalıyordu. 

Peygamberimiz, cahiliye döneminde erkek çocuklarla kız çocukları arasında, erkeklerle kadınlar arasında, kölelerle efendileri arasında 

var olan haksızlıkları ortadan kaldırmaya çalıştı. Peygamber Efendimiz, toplumda adaletin yerini bulması bakımından suçlular 

arasında ayırım yapılmamasını, kim olursa olsun ayrıcalık ve imtiyaz söz konusu olmaksızın cezalandırılması gerektiğini 

vurgulamıştır. Bir defasında Kureyşli kadınlardan biri hırsızlık yapmıştı. Bu yüzden cezalandırılması gerekiyordu. Kadının yakınları 

onun ceza almaması için peygamberimize bir aracı göndermeye karar verdiler. Aracı olarak da peygamberimizin çok sevdiğini 

bildikleri Genç sahabi Üsâme b. Zeyd‟i seçtiler. Üsâme gelip peygamberimize durumu anlattı. Peygamberimiz bu girişimden son 

derece rahatsız oldu. Üsâme‟ye “Allah‟ın belirlediği bir ceza konusunda nasıl aracı oluyorsun!” diye çıkıştı. Ardından bir ko nuşma 

yaptı ve şöyle dedi: “Ey insanlar! Sizden önce bazı toplumlar içlerinden zayıf biri suç işlediği zaman onu cezalandırır, güçlü biri suç 

işlediğinde ise ona ceza vermezlerdi. Bu yüzden helak oldular, yok olup gittiler. Allah’a yemin ederim ki, hırsızlık yapan kı zım Fâtıma 

dahi olsa onu da aynı şekilde cezalandırırdım.” (Müslim, “Hudûd”, 8) Hicretin ikinci yılında (M. 624) Mekkelilerle yapılan Bedir 

Savaşı‟nda ele geçirilen esirler arasında Peygamber Efendimizin amcası Abbas da vardı. Abbas‟ın elleri bağlanmıştı. Esirlerin  

kurtulmaları için fidye ödemeleri gerekiyordu. Bu sırada bazıları Peygamber Efendimize gelerek, amcası Abbas‟ı fidye almadan 

serbest bırakmasını istediler. Peygamberimiz “Asla böyle bir şey olamaz!” dedi. “Vermesi gereken fidye miktarından bir dirhem bile 

eksik olsa kabul etmem” dedi. (İbn Sa„d, et-Tabakât, II, 14).  

Soru-272 Peygamber efendimizin Hoşgörüsü nasıldı ? 

Cevap-272 Peygamber Efendimiz hoşgörü sahibiydi. Bunun doğal bir sonucu olarak insanları farklılıklarıyla kabul ederdi. 

Hoşlanmadığı bir şey, yüzünden anlaşılırdı. Bir kişide olumsuz bir durum görse onu düzeltirken şahsiyetini incitmemeye özen 

gösterirdi. Düzeltilmesi gereken davranışları, “içinizde şöyle şöyle yapanlar var, bunlardan vazgeçsinler” diyerek herkesi kapsayacak 

tarzda söylerdi. Böylece hiç kimse rahatsız edilmeden yanlışlıklar düzeltilmiş olurdu. Sevgili Peygamberimiz, şartlar ne olursa olsun 

her zaman ve her yerde hoşgörülü olmayı benimsemiştir. Bu sebeple Mekke fethinden sonra Kâbe önünde toplanmış olan düşmanları 

hakkında genel af ilan ederek gönüllerini İslam‟a kazandırmak istemiştir. Peygamber Efendimizin bu yaklaşımı sonucu Mekke lid eri 

Ebû Süfyan başta olmak üzere Kureyş ileri gelenleri Müslüman olmuşlardır. Peygamberimiz, “Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz. 

Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz” (Buhârî, “Ahkâm”, 22) buyurarak hoşgörünün temellerini atmıştır. Kendisine yöneltilen bir soru 

üzerine Allah‟a imandan sonra en faziletli davranışları saymış ve bunlar arasında hoşgörüyü de zikretmiştir. Peygamberimiz 

hoşgörüyü insanlar arasında tek taraflı değil, karşılıklı uyulması  gereken bir davranış biçimi olarak görmüştür. Çünkü hoşgö rü 

karşılıklı olursa bir taraf sürekli hoşgörü bekleyen, diğer taraf hoşgörülü davranmak zorunda kalan durumuna düşmez ve böylece 

haksızlığa yol açılmamış olur. O bu konuda şöyle buyurmuştur: “Sen hoşgörülü davran ki, sana da hoşgörülü davranılsın.” (Ahme d b. 

Hanbel, Müsned, I, 248) Güney Arabistan‟da yer alan Necran‟dan bir Hristiyan heyeti peygamberimizle görüşmek üzere Medine‟ye 

gelmişti. Mescid-i Nebevî‟de peygamberimizle görüşen Hristiyanlar o sırada ibadet vakitleri girince doğuya yönelerek ibadetlerini 

yapmaya hazırlandılar. Bu sırada bazı sahabîler onlara engel olmak istedilerse de peygamberimiz onları bu tutumdan vazgeçirmiş ve 

Hristiyanların ibadetlerini Mescid-i Nebevî‟de yapmalarına müsaade etmiştir.  
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Soru-273Peygamberimizin Cömertliği hakkında bilgi veriniz? 

Cevapp-273 Peygamberimiz, cömertlikte de Müslümanlara örnekti. Sahabîler onun insanların en cömerdi olduğunu söylemişlerdir. 

Bu hususta şöyle buyurmaktadır: “Allah cömerttir, cömertliği sever.” (Tirmizî, “Edeb”, 41) Yine ona göre cömert kişi, Allah‟a , 

cennete ve insanlara yakın, cehennem ateşinden ise uzaktır. Peygamberimiz kendisine ihtiyacını bildirip bir şey isteyen hiçbir kimseyi 

geri çevirmezdi. İstenilen şey varsa verir, yoksa daha sonra vereceğini söylerdi. İnsanların ihtiyaçlarına göre kimine yemek yedirir, 

kimine elbise giydirir, kimine para verirdi. Yardım isteyen kişi, sağlıklı ve çalışabilecek durumda ise onu çalışmaya teşvik ederek 

kendi kazancıyla ayakta durmasını sağlardı. Peygamberimize bir hediye verildiği zaman daha değerli bir hediye ile karşılık verirdi. 

Arkadaşları peygamberimizin cömertliğini bereketli yağmur taşıyan rüzgârlara benzetirdi. Onun cömertliği, Ramazan ayında daha  da 

artardı. Peygamber Efendimiz, cömert kişinin rızkının bereketleneceğini, cömertliğin yoksulluk sebebi olmayacağını s öylerdi. Ona 

göre cömertlik, sağlıklı bir toplum inşasında önemli bir etken olup, cimrilik de toplumların zayıflayıp çökmesine sebeptir. Cömertliğin 

zıddı olan cimrilik, kişiyi mal hırsına götürür, demir bir zırh gibi sıkar ve rahatsız eder. İnsanı bu huzu rsuzluktan kurtaracak erdem ise 

cömertliktir. Bir defasında yanına gelen bir kişiye peygamberimiz bol miktarda yardımda bulununca, o kişi kabilesine giderek “Ey 

kavmim, Müslüman olun! Çünkü Muhammed yoksul düşmekten korkmaksızın büyük iyilik yapıyor” demiş tir. Peygamber Efendimiz, 

cimriliği kötülemiş ve cimrilikten Allah‟a sığınmıştır.  

Soru-274 Peygamber Efendimizin Şefkat ve Merhametini anlatınız? 

Cevap-274 Kur‟an-ı Kerim‟de peygamberimizin âlemlere rahmet olarak gönderildiği Yüce Allah tarafından bildirilmektedir (Enbiyâ 

Sûresi, 21/107). Peygamber Efendimiz, düşmanlara lanet okumasını isteyen birine, kendisinin lanet için değil, âlemlere rahmet için 

gönderildiğini söylemiştir. Ayrıca onun mü‟minlere karşı “çok şefkatli ve merhametli” olduğu ifade edilmektedir (Tevbe Sûresi, 

9/128). Nitekim Taif‟ten dönerken kendisini taşlayanlara bile beddua etmemiş, onlar hakkında Yüce Allah‟tan hidayet dilemiştir. Bir 

gün sahabîlerden birinin “Allah‟ım bana ve Resulullah‟a rahmet et” şeklinde dua ettiğini duyan peygamberimiz, “Allah‟ın lütuf ve 

rahmet dairesini çok daralttın” diyerek o kişiyi uyarmıştır. Peygamber Efendimiz etrafımızdaki canlılarla ilişkilerimizde şefkat ve 

merhameti temel bir prensip olarak merkeze yerleştirmiş ve şöyle buyurmuştur: “Merhamet edene Allah da merhamet eder. Siz 

yerdekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin.” (Ebû Dâvûd, “Edeb”, 58) Peygamber Efendimiz çocuklar, yaşlılar, 

yetim ve öksüzler, fakirler, engelliler ve köleler gibi ilgiye muhtaç toplum kesimlerine her zaman şefkat ve merhametle davranmış tır. 

Onu torununu öperken gören bir kişi hayret verici bir ifadeyle “Benim on çocuğum var. Bugüne kadar hiç öpmedim” dediğinde 

peygamberimiz şu cevabı vermiştir: “Allah senin kalbinden merhameti çıkarmışsa ben ne yapabilirim. Merhamet etmeyene merhamet 

edilmez.” (Buhârî, “Edeb”, 18) Peygamberimiz bir gün namaz kıldırırken ilk rekâtta Kur‟an -ı Kerim‟den uzun bir sure okuduğu halde 

ikinci rekâtta kısa okumuştu. Namazdan sonra niçin böyle davrandığı sorulduğunda şu cevabı verdi: “Namazda bir çocuğun ağladığını  

duydum. Annesi sıkıntıya düşmesin diye namazı kısa tuttum.” (Buhârî, “Ezân”, 65) Peygamberimizin Taif‟te kendisini taşlayanla ra 

beddua etmemesi ve Müslüman olmaları için dua etmesi, kendisine her türlü kötülüğü yapan Mekke müşriklerini şehri fethettiğinde  

affetmesi, onun merhametinin en güzel örnekleridir. Peygamberimizin engin şefkat ve merhametinden hayvanlar da nasibini almış tır. 

O, yolda giderken susamış bir köpeğe su veren kişinin Allah tarafından bağışlandığını belirtirken, bir kediyi aç bırakarak ölümüne 

sebep olan kişinin de cehennemlik olduğunu ifade etmiştir. Peygamberimiz aşırı yük taşımaktan, açlık ve susuzluktan hâlsiz dü şmüş 

bir deveyi görünce çok üzülmüş ve sahibini çağırıp zavallı hayvana merhametli davranması konusunda uyarmıştır. Peygamberimiz 

kuş ve karınca yuvalarının bozulmaması, kuş yavrularının yuvadan alınmaması gibi hususlarda da uyarılarda bulunmuştur. “Allah ‟ım, 

Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet.” (Tirmizî, “Da„avât”, 84) “ 
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Soru-275  Hz.  Peygamberin yönetim ve siyasi yönü hakkında bilgi veriniz ? 

Cevap-275  Hz. Peygamber, başta Necran Hristiyanları olmak üzere gayrimüslim zimmîlerle yaptığı anlaşmalarda onlara can ve mal 

güvenliğiyle din ve vicdan özgürlüğü tanımıştır. Diplomasiye önem vermiş, özellikle Hudeybiye Barışı‟ndan sonra komşu devlet 

başkanlarına ve önemli kabile reislerine elçiler ve mektuplar göndererek iyi ilişkiler kurmayı amaçlamıştır. Peygamber Efendimizin 

yönetim ilkelerinden biri halkın işlerinin hızla ve kolaylıkla yürütülmesidir. Bunun için “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız; 

müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz!” (Buhârî, “İlim”, 11; Müslim, “Cihad”, 51) talimatını vermiştir. Kamu görevlilerinin 

uygulamalarıyla ilgili olarak peygamberimizin yaptığı bir dua bu açıdan mühimdir: “Allah’ım! Her kim Müslüman toplumun bir işini 

üstlenir de güçlük çıkarırsa, sen de ona meşakkat ver! Her kim de merhametle davranıp kolaylık gösterirse, sen de ona merhamet 

et!”(Müslim, “İmâre”, 19) Peygamberimize göre halka ait işlerin yürütülmesi, sosyal bir sorumluluktur. Dolayısıyla görevliler, bu 

yükümlülüğün gereğini yerine getirecek bilgi ve ehliyete sahip olmalıdırlar. Nitekim Hz. Peygamber, Kur‟an‟da yer alan “emane tlerin 

ehline verilmesi” (Nisâ Suresi, 4/58) prensibini kamu görevlerinde önemle uygulamış, “İş ehil olmayana verildi mi kıyameti bekle!” 

buyurmuştur. Allah Resûlü, aynı şekilde kamu görevi için aşırı istekli olmayı uygun bulmamıştır. Çünkü ona göre ihtiras, kişinin 

görevini kötüye kullanmasına, rüşvete ve adam kayırmaya yol açabilirdi. Bu hususta şu talimatı vermiştir: “Bir devlet görevin i ısrarla 

istemeyiniz. Zira ısrar ettiğin göreve getirilirsen, işin yürütülmesi esnasındaki yetersizliğinden dolayı sorumlu  tutulursun. Şayet böyle 

bir görev ısrarın dışında sana verilirse, yardım ve destek görürsün!” (Müslim, “İmâre”, 13; Ebû Dâvûd, “İmâre”, 2) Hz. Peygamber, 

memurlarına, aile fertleriyle geçinebileceği bir maaş, barınabileceği bir ev, iş yerine gidip gelecek bir binek tahsis ediyordu. 

Memurun, bunun dışında alacağı hediyeyi bile bir çeşit rüşvet sayıyor, en küçük bir devlet malını şahsi işinde kullanmayı hıy anet ve 

hırsızlık olarak değerlendiriyordu. 

 

 

 

 

Soru-276 Musiki alanında özellikle Osmanlılar döneminde Peygamber Efendimize sevgi ve saygıyı ifade eden çok sayıda dinî 

musiki formu ortaya çıkmıştır. Bir kısmı günümüze kadar devam eden bazı form ve eserler hangileridir? 

Cevap-276  Salâ (salât, salavât): Peygamber Efendimize Allah‟tan rahmet dilemek, onu ve aile fertlerini.  

Na„t: Peygamberimizi methetmek, ondan şefaat dilemek, onun güzel vasıflarını anmak ve anlatmak amacıyla kaleme alınmış 

eserlerin okunduğu formun adıdır.  

Mevlid: Hz. Peygamberin doğumu, hayatının çeşitli safhaları, mucizeleri ve vefatını konu alan şiirlerdir.  Süleyman Çelebi‟nin 

Vesîletü‟n-necât adını taşıyan eser mevlid türüne örnektir.  

Mi„râciyye: Peygamberimizin mi„racını anlatan şiirlerdir. 

İlâhi: Dinî-tasavvufî içerikli, Allah ve Peygamber sevgisini dile getiren şiirlerin  bestelenmiş şeklidir.  

Kaside: Allah ve peygamberimiz hakkındaki övgülerden, din büyüklerinden, onlara gösterilmesi gereken saygıdan ve tasavvufî 

meselelerden bahseden şiirlerin bir kişi tarafından bir makam veya makamlar çerçevesinde okunan şeklidir. 

Sory-277 Peygamberimizi değişik yönlerden anlatan eser türleri hakkında bilgi veriniz? 

Cevap-277 Siyer: Peygamber Efendimizin hayatını kronolojik bir şekilde anlatan şiir veya düzyazı eserlerdir.  

Esmâü‟n-nebî: Peygamber Efendimizin isimlerine dair eserler olup şiir veya düzyazı tarzında yazılmışlardır.  

Şemâil: Peygamberimizin fizikî ve ahlakî özelliklerin i anlatan Arapça rivayetlerin toplandığı Tirmizî‟n in (ö. 279/892) Şemâil adlı 

eserinin tercümesi ve açıklamalarına dayanan ve daha çok düzyazı olarak kaleme alınan eserlerdir.  

Hilye: Peygamberimizin sadece fizikî özelliklerini aktaran rivayetlerin daha çok şiir hâlinde yapılmış t ercümesinden oluşan eserlerdir. 

Mi„râciyye: Peygamber Efendimizin miracının anlatıldığı eserlerdir.  

Gazavatnâme: Ünlü komutanların ya da efsanevî kahramanların savaşlarını anlatan eserlere verilen genel isimdir.  

Kırk Hadis: Peygamber Efendimizin hadislerinden seçilen kırk hadisin Türkçe tercümelerinden oluşmaktadır.  
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Soru-278Türklerin İslamiyetle tanışmaları ve İslami Kültüre katkılarını anlatınız?  

Cevap-278  Türkler 8. yüzyılın başlarında İslamiyetle tanışmışlar ve 11. yüzyıla gelindiğinde büyük ölçüde Müslüman olmuşlardır. 

Mekke ve Medineye gönderdikleri  hediyelere “surre”, bunları götüren özel birliklere de Surre Alayları denirdi. Peygamber 

Efendimize ve onun dönemine ait, İslam dünyasında “Kutsal Emanetler” olarak bilinen bazı özel eşyalar İstanbul‟da Topkapı 

Sarayı‟nda muhafaza edilmektedir. Belirli günlerde ziyarete açılan bu eşyaların bulunduğu bölümün adı “Hırka-i Saadet Dairesi”dir.  

Soru-279 Peygambere övgü ifade eden ayetler hat sanatında  en çok yazılan ayet örnekleri hangileridir. 

Cevap-279  En çok rastlanan yazı örnekleri, başta kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet olmak üzere şunlardır: “Ve mâ erselnâke illâ 

rahmeten li‟l-âlemîn” (Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.) (Enbiyâ Suresi, 21/107)  

 “Mâ kâne Muhammedün ebâ ehadin min ricâliküm velâkin resûlallâhi ve hâteme‟n-nebiyyîn” (Muhammed, sizin erkeklerinizden 

hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah‟ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur.) (Ahzâb Suresi, 33/40) “Yâ eyyühe‟n-nebiyyü 

innâ erselnâke şâhiden ve mübeşşiran ve nezîra” (Ey Peygamber! Biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak 

gönderdik.) (Ahzâb Suresi, 33/45) “Ve kefâ billâhi şehîden Muhammedün resûlullah”  (Şâhit olarak Allah yeter; Muhammed 

Allah‟ın elçisidir.) (Fetih Suresi, 48/28-29) “Ve mübeşşiran bi-resûlin ye‟tî min ba„di‟smuhû Ahmed” (Meryem oğlu İsa: Ey 

İsrailoğulları!) Ben size benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak [geldim, demişti].) (Saf Suresi, 

61/6) “Ve inneke le„alâ hulukın azîm” (Şüphesiz sen yüce bir ahlâk üzeresin.) (Kalem Suresi, 68/4)  

Soru-280 Cami, türbe, kütüphane, müze ve özel koleksiyonlarda kompozisyon ve hat sanatı bakımından değerli levhalarda en çok 

görülen hadisler hangileridir ? 

Cevap-280 “İnnellahe cemîlün yühıbbü‟l-cemâl” (Allah güzeldir, güzeli sever.) “Kuli‟l-hayra ve illâ fe‟sküt” (Ya hayır söyle ya da 

sus.) “el-Kanâatü kenzün lâ yüfnâ” (Kanaat bitmez bir hazinedir.) “Re‟sü‟l-hikmeti mehâfetullah” (Hikmetin başı Allah korkusudur.) 

“er-Rızku alellah” (Rızık Allah‟tandır.) “Men sabere zafere” (Sabreden muvaffak olur.) “el-Cennetü tahte akdâmi‟l-ümmehât” 

(Cennet annelerin ayakları altındadır.) Tarihî değer taşıyan çok sayıda, cami, çeşme, kervansaray, han, hamam gibi eserlerin üzerinde 

hat sanatını görmek mümkündür. “Rütbetü‟l-ilmi a„le‟r-ruteb” (İlim mertebesi rütbelerin en yücesidir.) “el-Kâsibü habîbullah” 

(Emeğiyle kazanan Allah‟ın sevgili kuludur.) “Seyyidü‟l-kavmi hâdimühüm” (Topluma hizmet eden onun efendisidir.) “Hayrü‟n -nâs 

men yenfeu‟n-nâs” (İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.) “Küllüküm râin ve küllüküm mes‟ûlün an raiyyetih” (Hepiniz 

çobansınız ve her biriniz emri altındakilerinden sorumludur.) “Niyyetü‟l-mü‟mini hayrün min amelih” (Mü‟minin niyeti amelinden 

hayırlıdır.) “Utlubü‟l-ilme mine‟l-mehdi ile‟l-lahd” (Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz.) “el-Hayâü mine‟l-îmân” (Hayâ 

imandandır.) “Men tevâzaa rafe„ahullah” (Kim alçakgönüllü olursa Allah onu yüceltir.) “İnne‟l-İslame nazîfün fetenezzafû feinnehû 

lâ yedhulü‟l-cennete illâ nazîfün” (İslam temizlik dinidir; temiz olunuz. Çünkü cennete ancak temiz olanlar girebilir.) “en -Nezâfetü 

mine‟l-îmân” (Temizlik imandandır.) “Kefâ bi‟l-mevti vâ„izan yâ Ömer” (Öğüt almak isteyene ölüm yeter ey Ömer!) “Yessirû ve lâ 

tü„assirû beşşirû velâ tüneffirû” (Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz; müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.) “İnneme‟l-a„mâlü bi‟n-niyyât” 

(Amellerin değeri niyetlere göredir.) 372 “el-Bahîlü lâ yedhulü‟l-cennete” (Cimri olan cennete giremez.) “es -Salâtü imâdü‟d-dîn” 

(Namaz dinin direğidir.) “Şefâatî li-ehli‟l-kebâiri min ümmetî” (Benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenler içindir.) 

“Meni‟stevâ yevmâhû fe-hüve mağbûn” (İki günü eşit olan ziyandadır.) “Eddebenî rabbî fe-ahsene te‟dîbî” (Beni Rabbim terbiye etti 

ve terbiyemi güzel kıldı.) 

Soru-281 Peygamberimizin ikaz edildiği olay ve ilgili sure ve sahabi hakkında bilgi veriniz? 

Cevap-281 Fakir ve âmâ bir sahabe olan Abdullah ibn Ümmü Mektum çıkagelmişti. Mekke eşrafıyla uğraştığı bir anda onun 

gelmesinden pek hoşlanmamış  ve yüzünü ekşitmişti. Bunun üzerine Abese suresi nazil olmuştu. Surenin adını aldığı Abese kelimesi 

“yüzünü ekşitme” anlamına geliyordu. “Kendisine âmâ geldi diye peygamber yüzünü ekşitti” diye başlıyordu sure. Devamında da 

âmânın Mekke eşrafından daha kıymetli olabileceğine işaret ediyordu. Hatasını anlamıştı. Artık Abdullah ibn Ümmü Mektum‟u her 

gördüğünde ona iltifat edip ikramda bulunuyor ve “Ey kendisinden dolayı rabbimin beni azarladığı zat, merhaba”  diyerek yanına 

çağırıyordu 

Rasulullah’ın, Habibullah’ın hayatı, Rabbin şehadetiyle, rızasıyla hitam bulan bir hayat…. Vahye muhatap olan en sevgili kulu n hayatı… “İslam peygamberi”nin hayatı… 

Bilmeye, hissetmeye, tatbik etmeye en fazla muhtaç olduğumuz hayat… Âlemlere rahmet olan bi r hayat, tüm insanlığa model olan bir hayat…  

 


