.

'NUN al;ılakinın yüksekliğini ve güzelliğini Cenab-ı Hak Kur'an-ı
Kerim'de şöyle ifade ediyor:
''Muhakkak sen ~el bir ablil.k üzeresin."J
Bu a.yet-i kerime varken onun ahlakının güzelliğini isbat için daha
başka delile ihtiyaç var mıdır?
Yine Cenab-ı Hak: "Seni alemiere raıiroet olarak gönderdik."!! diye
hitabettiği sevgili RasUlünün ahlakı.nm, bizim örnek alıp, tatbik etmemiz
gereken en gÜzel bir nümf.ıne-i imtisal olduğunu belirterek: "Sizin için
RasUlollah'da pek güzel
örnek vardır."3
buyuruyor. Şu halde
cemiyet ve ferdin
huzüru ancak- .O'nun
ahlakı.nm tatbik
edilmesiyle elde edilir,
Getirdiği emirlerde,
yaşayış tarzmda ve
ahlakmda RasUiullah'a
tabi' olmanın, insanı
.Allah'm · sevgisine
mazhar edeceğini
.Allah-u Teala şöyle
buyurarak ifade ediyor:
"(Ey Habibiın)
De ki: .
.
Eğer Alliilı'ı seviyorsanız

bana tabi' olun ki,
.Allah da sizi sevsin."4
Demek oluyor ki, bu
ayet-i kerimeye göre,
RasUlullah'a tabi' olmak,
hem .Allah sevgisinin
delili ve tezahürü, hem
de Allah tarafından
sevilmenin sebebi
oluyor.

'
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A) RASÜLULLAH'IN HAYATI VE .AHLAKI, SAGLAM
BİR ŞEKİLDE EN .İNCE TEFERRUATINA KADAR
TESBİT
EDİLMİST.İR:
.
'
Diğer Peygamberlerin ve yeryüzünde gelmiş geçmiş bazı ıslahatÇıiarm
hayatları ve yaşayış tarzları hakkında tftrihi vesika değerini haiz hiçbir
bilgiye sahip değiliz, Mesela: Hz. İsa'nın bazı· sözlerini ve ahlaki'
-DiPNOTLAR HAKKINDA AÇiriAl\IA: Bnhari, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai,
İbn-i llliice ve Darimi kelimelerİnden sonra gelen kelimeler KiTAP isimleridir.
Ondan sonra gelen numaralar ise, bab numaralarıdır. llliislim ve l!Iuvatta'dan
sonra gelen kelimeler kitap ismi, dnlıa sonra gelen nilmaralar ise hadis ·numarasidır. •Kaynaklarda llln'cemiil mqfehres n elfazıl ehadis isimli eserin esas
aldığı kısaltına ve numaralıima usulü gözönünde bulundnrnlmn§tur. l!Iiisned
iı;in ise Cild ve Snlıife numaraları verilnıi§tir..
(;1) Ka.tem Süresi: 67/4.
J
(2) Enbiya: 21/167.
(3) . .Ah.zab: 33/21.
(4) ..M-i tmr:ın: 3/31.

DiYANET
DERGiSi
CiLT: XVI
SAYI: 4
TEMMUZ
AGUSTOS

1977
197

HAD!SLERLE
ESOLULLAH'IN

AHLAKINDAN

ÖRNEKLER

tavsiyelerini biliyoruz. Fakat ya§ayı§ tarzını bilmiyoruz. Gerçi .AJI§Jı'm
emirlerine aylan bir hayat ya§amamı§tır ama. hayatmm ekseri kısmı,
tarihin karanlıklan içindedir. Diger Peygamberlerin hayatıarı hakkında,
Kur'an ve hadislerde bildirilen cüz'i mal1lmat dıt:ımda bir §ey bilniiyoruz.
Bazıları, Buda'yı en büyük ahlakçı kabill ederler ve onun dinini bir
ahlak dini olarak vasıflandırırlar. Fakat Buda'nm, emrettiğ"i ahlak .
kaldelerini arneli yönden nasıl tatbik ettiği husQsunda bize haber
ulat:ıamamıt:ıtır. Halbuki kendini örnek ittihaz edeceğ"imiz kimsenin hayatı
ve ya§ayı§ tarzı hakkında bilgimiz olması lazımdır ki, onu taklid ·
~
edebilelim.
·Rasill-i Ekrem'in hayatı ise, bütün safhalarıyla, doğ"uşundan irtihaline
kadar, her halini ara§tıran dostları, dü§mariıarı, aile fertleri tarafından
en ince teferruatma kadar tesbit edilmiş, siyer ve hadis kitaplannda
saglam senedlerle bize kadar ula§tırılmı§tır .. Bu kitaplara göz atacak
olursak en ehemmiyetsiz gibi görfu:ı.en hareketlerinin dahi zikredildiğ"ini
·görürüz. Başkalannın muttali olamadığ"ı işleri ve hareketleri ise, kendi .
müsaadesiyle aileleri tarafından halka anlatılmı§tır. Dünyada bu derece
gizli hallerini dahi insanların nazanna arzeden ve bu kadar kendine
güvenen, halkın dedikodularmdan endit:ıe etmeyecek kadar müsbet
hareket eden bir insan daha gösterilebilir mi? !§te bu sebeplerden dolayı
O'nda, insan hayil.tmm her safhası için en güzel örnekleri bulmamı.Z
mümkündür. ·Çünkü O'nun hayatmm bize ulaşamamış safhası kalmamı§tır.
İnsanlara emrettiğ"i §eyleri en güzel şekliyle yaşardı. .AJlah'tan getirdiğ"i
emir ve nehiyleri harfiyyen tatbik ederdi. Zaten ir§adda muvaffakiyet
ve tesirin birinci §artı da bu değ"il midir? Kendi eline bol miktarda mal
geçmi§, bunların hepsini dağ"ıtmış, ondan sonra zenginlere infak ve
iladakayı eİnretmi§tir. Cihadı emrederken, kendisi de ordusunun önünde
bizzat muharebelere i§tirak etmi§tir. .!nsanlara güzel ahlakı emretti,
fakat ashabının §ehadetleriyle öğ"reniyoruz ki, "Kendisi insanların en
güzel alılii.klısı idi.''s Kur'an'daki bütün hükünılerin tatbikatını onda
görüyoruz. Hz. Ait:ıe'ye: "RasQlullah'm ahlakı nasıldı ?'' diye
sordukla;rında: ''Kur'an oknmuyor musunuz? O'nun a.bJIUn Knr'an'dı.';6
demi§tir. O'nun ya§ayı§l; Kur'fın'ın tatbiki bir tefsiriydi. Bir ş§.ir bu
husQsu §öyle ifade ediyor:
Hüsn-ü Kur'an'ı görür insan olur hayran ona
Dest~i kudretle yazılmı§ Hilyedir Kur'an sana1.

B) BüTüN :M:JriziYETLERİ EN GÜZEL ŞEKLİYLE,
KENDİNDE BİR ARAYA TOPLAMIŞTIR:_
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Bir insanda, bir veya birkaç haslet en güzel §ekliyle bulunabilir. Fakat
bir kimsenin istisnasız bütün güZel hasletleri en üstün derecesiyle
nefsinde toplaması, Rasill-i Ekrem'e mahsustur ve bu, aynı zamanda
O'nun en büyük mu'cizelerindendir. Çünkü ahlak-ı hasene, birbirine zıt
olmamakla beraber, kemal derecesinde biri galebe ederse, öbürü zayıflar.
.Meseıa: Hilm ile §ecaat, tevazu ile kahramanlık, adalet ile merhamet,
iktisad ile cömertlik, vakar ile hay:a, §efkat ile .AJiah için buğz, afv ile
izzet-i nefs, tevekkül ile çalı§kanlık... gibi neticeleri birbirine zıt
görüntüler arzeden güzel huyların hepsinin de, en yüksek derecede bir
(5) MUslim, mesacid, 2)37, Fedii.il, 54, 55, .93; Buhari,
(6) MUslim, Salatül müsii.firin, 139 No.lu hadis.
(7) Bu beyt Muallim Niki'nin bir na't-ı seri.finden

menakıb,
alınmıstır.

23 üncü bab.

zatta toplanması mu'cizeler mu'cizesidir. Bir kimsede, mesela.: cömertlik
üstün seviyede ve geli§ID.iş ise, aynı zamanda iktisada· riayet etmesi zor
oluyor. Ölçüyü muhafaza edemiyor. Merhameti çok gelişmiş ise, adalet ·
'için acımama duygusunu kendinde. bulamıyor. Şefkat duygusu· ağır
basıyorsa, Allah'ın düşmanıarına dahi şefkat etmeğe başlıyor. (Onların
hidayetini arzulamak iyi bir şeydir. Yalnız Allah için Allah'ın
düşmanıarına buğzetmek, iman gereğidir.) Diğer huylar da bunlara
kıyas edilmelidir. Fakat Rasiilullah, elindeki her şeyi sonuna kadar
başkalarına dağıtırken, kendi nefsi için son derece iktisada riayet ediyor.
Son derece merhametli iken, zalimlerin bu merhameti istismar etmelerine
irnk?-n vermiyor. Cezalandırılmaları gerekenleri, acımadan cezalandınyor.
Diğer peygamberlerin, mümeyyiz. vasfı haline gelen bazı hasletler, hepsi
birden Fahr-i KiLinat'ta bulunmaktaqrr. 1Mese:ıa: ·Hz. Nfıh'da, kafirlere
karşı gayz ve hiddet, Hz. Mftsa'da, kil.firlerle amansız mücadele, Hz. lsa'da
şefkat, merhamet ve tevazu, Hz. Eyyfib'da sabır, Hz. Yakftb'da hiçbir
zaman Allah'dan ümid kesmeme gibi bazı hasletler son derece kamil
bir şekilde tezahür etmiştirs. Fakat düşünülebilecek en üstün. haslet ve
vasıfları~ Hz. Muhammed'de görüyoruz.
Kendisi. de bu

husıisu şu şekilde

belirtiyor: "Ben güzel

alıiakı tama~mak

için gönderildim."s

C) O, HERKES İÇİN EN GÜZEL .NÜMÜNEDİR:
Yeryüzündeki insanların meslekleri, sanatıarı ve durumları ayrı ayndır.
Zaten dünya hayaı;uun nizarnı da bu şekilde devam eder. Kimi servet
sahibi, kimi fakirdir. Kimi devlet reisi ve idareci, kimi ordu kumandanı,
kimi aile reisi, kimi tüccar, kimi işçi, kimi sanatkar, kimi muallim,
kimi talebe ...dir, Bir zengin bir fakir için, bir fakir bir zengin için, bir
sanatkar bir tüccar için veya devlet reisi "için örnek olamaz. Fakat
Peygamberimiz'in hayatı insan hayatının her safhası için ve her taifeden
insan için örnek olabilecek mahiyettedir. Çünkü o, hem en büyük devlet
reisi, hem insanlığın en mahir İnuallimi, hem en cesur bir kumandan,
hem bir aile reisi, hem Arap yanmadasının en zengini, hem aslıabiinn
en fakiri ... dir. Tam manasıyla incelendiği takdirde, herkes aradığını. O'nda
bulacaktır.

RASt:JL..i EKREM'İN AliLAKINDAN- ·ÖRNEKLER
SIDKI (DOGRU SÖZLÜLÜGÜ)
Sıdk,

peygamberlerin

ayr~lmaz

vasfıdır.

Çünkü bir peygamberin
doğruluğıındaiı şüphe edilirse, davası kökünden yıkılır. Rasül-i Ekrem,
peygamberliğinden önce de, sonra da doğruluktan hiçbir -zaman
·ayrılınamış, tarih O'nun ağzından bir tek yalan tesbit edememiştir.
Peygamberliğinden önce kendisine, "el-EMİN" lakabı takılıruştır ki,
doğru sözlü ve sözüne güvenilir kimse manasina gelir.

.

-

Peygamberlerde bu sayılan hasleNerden başkası bulunmaz manası anlaşılmaınalıdır. Zikredilen meziyetler onların biiriz vasfı halindedir ve bir nev'i
alamenleri olmur;ılardır. İsimleri anılınca, akla hemen bu vasıfları gelir.
(9) Malik b. Enes, Muvatta', Hüs'nül hulk, 8 No lu hadis.
(8)

Diğer

bir
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O'nun doğruluğunu, dostu düşmanı kabUl etmiş, bunu da ağızlanyla
itiraf etmekten kendilerini alıkoyamaınışlardır. İnsanlan !slam'a davete
başladığı zaman, O'na deli demişler, büyücü deı:ni.§ler, şairane hayallere
kapıklın demişler, büyülendin, hastalandın demişler, ama hiçbir zaman
yalancı diyememişlerdir, diyerriiyeceklerdir de. İnsanlığın en çok muhtaç
olduğıı ve cemiyetin nizarn kaynağı olan doğruluk husüsunda O, en
güzel örnektir. Şimdi O'nun doğruluğunu dü§manlarının ,ağzından
dinleyelim, çünkü fazilet odur ki, düşman dahi tasdik ede ...
"Yakınlannı Allah'ın azabıyla korlrut."ıo mealindeki ayet-i kerime n~il
olunca, Rasill-i Ekrem, Safa tepes.ine çıkıp, Kureyş'i etrafına topladı 've
şöyle dedi: "Size, şu tepenin arkasında düşnian süvarileri var, size. baskıİı
yapmak istiyorlar desem, bana inanır mısınız?" Onlar: "Biz senden
ancak doğruluk gördük, sen yalan söylemezsin, inanırız." dediler. O zaman
Rasü.lullah: "Öyleyse ben size önünüzdeki şiddetli bir azabı haber
veriyorum, eğer iman etmezseniz abiretteki haliniz çok acıklı olacak.''
dedi. Bu neticeyi beklemeyen Ebü Leheb: ''Ellerin kurusun ey Muhammed,
bizi bunun için mi topladın ?" dedi. Bunun üzerine, "Ebü Leheb'in iki eli
kurnsun•. .''.ıı diye başlayan Tebbet Süresi indi.

Bedir .Harbi esnasında, mü§riklerden Ahnes b. Şüreyk, Ebu Cehil'e:
"Ey eba Hakem, burada bizi i§itecek kimse yok, söyle bakalım,
Muhammed'in söyledikleri doğru ı;nudur?'' diye sormuştu. Ebu Cehil:
"Muhammed'in söyledikleri doğrudur,- o kat'iyyen yalan .söylemedl.''ız
diye cevap verdi.
Mü§rikler, O'nun
ve gururlanndan,

doğruluğundan şüphelendiklerinden dolayı değil,

kibir
O'na gelmesi, nefislerine çok ağır
iman etmiyorlardı. Bu husus, ayet-i kerimede şöyle

peygamberliğin

geldiğinden dolayı,

ifii.de ediliyor:
"Bu Kur'an, iki memleketten (Mekke ve Tiü.f) bir büylik adama
indirilseydi ya, dediler.''ıs
Hicretin yedinci yılında Hz. Peygamber, çeşitli devletlerin hükümdarlarını
!slam'a davet içiıl elçilerle mektuplar göndennişti.
sırada Şam'da
bulunan Herıi:kıius (Bizans hükümdan), ticaret için oraya gelen Ebu
Süfyan başkanlığındaki kafileyi, Hz. Muhammed hakkında tahkikat
yapmak için, huzuruna davet etlnişti. Hükümdar, Ebfı Süfy"an'a:
"Peygamberlik iddiasından önce, O'nun yalan söylediğine hiç şahit
oldunuz mu?'' dedi. Ebfı .Süfyan: "Hayır" diye cevap verdi. (Ebfı süfyan,
içindeu: Ben de biliyorum ki bu zat normal hallerde yalan söylemezse,
Allah'a karşı nasıl yalan söyleyebilir, denni§.}:l4

O
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Bir gün Ebfı Cehil, Hz. Peygamber'e şöyle dedi: "Biz sana yalancısın ·
demiyoruz, fakat bize getiriliğin şeylere inaumıyoruz." Bunun üzerine
§u ayet nazil oldu: "Onlar hakikatte seni yalancı sayınıyorlar, .fakat o
ZRlimler, Allil:h'ın ayetlerini, bile bile ·inkar ediyorlar.'115
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(10)
(ll)
(12)
(13)
'(14)

Ahzab: 33/21.
·Tebbet Süresi: 1 ve Müsned, I, 307.
Kadı İyaz, ES-S!FA, I, 104 (İstanbul-1290 H.)
Zuhruf, 31.
Buhar!, Bed'ül vahy, 6; cihad, 102, Tefsiru sür.e: 3(4); MUslim, cihad, 74; Müsned, I, 262.
(15) En'am Süresi: 33; Tirmizi, tefsiru süre: 2(1);

f)

Nadir b. Haris,

Rasü.lullah'ı

inkar eden Kurey§'e §öyle demi§tir:
"Muh~ed çocukluğundan beri en doğru\ sözlünüz ve en eıninfniz idi.
Fakat saçlan ağarıp, sizi Allah'ın dinine davet etmeğe ba§layınca, · O'na
sihirbaz dediniZ. vanahi o .sihirbaz değildir."16
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Asilkir'in rivayetine göre, bir gün bir yolculuk esnasında, Ebü.
Süfyan, oğlu Muaviye'yi hayvandan indirip yerine Hz. Peygamber'i
bindirmi§ti. Rasulullah fırsattan istifade ·ederek, yol boyunca onlara
İslam'ı anlattı. Rasülullah yanlarından ayrılınca, Ebu Süfyan'ın karısı
Hind: "Bu sihirbaz yüzünden mi oğlumu e§ekten indirdin ?" deyince,
Ebu Süfyan: "Hayır, vallahi O ne yalancı ne de sihirbazdır." demi§jir17.
O'nun dostları ise doğruluğuna o kadar sarsılmaz bir imanla inanmı§lardı
ki, O'nun ayağına bir diken batmaktansa, O'nun yerine kendi canlarını
feda etmeyi daha uygun buluyorlardı. O'nun davası olan İslam uğrunda
baba oğula, oğullar babaya, karde§ler birbirine kılınç çekmekten geri
durmamı§lardır. Acaba O'nun doğruluğuna kesin bir §ekilde inanmasalardı
böyle fedakarlıklar gösterebilirler miydi?

ŞAKALARıNDA BİLE, bOGRUL'uKTAN AYRILMAZDI
Rasülullah, bazan etrafındakilerle §akala§ırdı. Çünkü §aka a§ırı olmaz,
onu bunu küçük dü§ürmekten uzak ·olup, terbiye kurallarını çiğnemezse,
çirkin sa~Imaz.
Ebu Hüreyre: "Ey Allah'ın Rasülü, sen bizimle şakalaşıyorsun." deyince:
"Ben (şakalanmda dahi) ancak hakkı söylerim."ıs buyurdu.
Rasülullah, Hz. Enes'e: "Ey iki kulaklı."ıo diyerek latife yapardı.
Enes .(r.a.) anlatıyor: "Bir gün adamın biri Hz .. Peygamber'e gelip,
kendisine bir binek verilmesini istedi. Rasülullah da: ''Peki seni bir deve
yavrusuna bindireliın." dedi. "Ben deve yavrusunu ne yapayım?" diye
karşılık veren adama: "Deve deveden doğar, her deve bir devenin
yanusu değil midir ?""o buyurdu.
Bi~ gün ihtiyar bir kadın Rasültıllah'a: "Benim Cennete girmem iÇin
dua ediniz." .diye ricada bulundu. Rasültıllah ona i "İhtiyar kadınlar
Cennete giremez." deyince, kadın ağlamağa ba§ladı. Bunun üzerine
Peygamberimiz sözünün manasını izah etti: "Ben, kadınlar ihtiyar
olduklan halde Cennete girmezler dedim~ Allii.hu Teaıa. onlan .
gençleştirecektir. Çünkü ayet-i kerimede: 'Gerçekten biz onları (dünyAda
kocamış kadınlan) Cennette gençleştirerek yepyeni bir yaratııışla
yaratmışızdır. Böylece onlan hep bakire kızlar, lmcalarına aşık yaşıtlar
yaptık.~ bıiyurnluyor .''"ı

Zahir isminde bir köylü vardı. Rasülullah onu çok severdi. Bir gün bu
zat çar§ıda birşeyler satarken, Rasültıllah sessizce yaklaş~p ark<ısından
yakaladı. Zahir .arkasına dönüp 'kendini yakalayanın Hz. Peygamber
olduğunu görünce, sırtını Rasülullah'ın göğsüne öayadı. O zaman
Rasülullah: "Bu abdi (abd:. arapçada hem köle manasına, hem de
Allah'ın kulu manasınadır) kim satınalır ?" diye bağırınağa başladı.
(16)
'(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

eş-Şifa, I, 105; A.sr-ı saadet, I, 102 (Mütercim: Ö, R. Doğru!. Sadeleştiren:
Z. Momamehmetoğlu, Eser KitabeVi, İstanbul 1973.
Said Havva, er-Riısul, I, 23 (Beyrut-1971).
Tirmizi, Birr, 57; Müsned, II, 340, 360.
Tirmizi, Menii.kıb. 45; Ebu Davud, edeb,. 84; Müsned, III, 117, 127, 242, 260.
Ebu Davud, edeb, 84; Müsned, III, 2!37.
Valaa Süresi: 35, 36, 37.
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Zahir: "Ey .Allah'm Rasfilü, bu satıştan zarar ı;ıdersin." deyince: ''Fakat
sen Allah indinde "ok lnymetıisin." buyurdu. (Aslında Zahir köle değildir
fakat asimda köle manasma gelen abd kelimesi kul manasma da
geldiğinden Rasülullah, kelimenin bu çift manasından istifade, hem şaka
yapmış oluyor aynı zamanda da hakikatı ifade ediyordu.) 22

ARDİNE

VEFAsi (SÖZüNDE DURMASı}

Alıele vefasızlık,

cemiyette büyük yaralar açan., dostluk ve samirniyetleri
yokeden bir münii.fıklık alametidir.

Abdullah b. ebi Hansa anlatıyor: "Muhammed (s.a.s.)'le, bir i§imiz ıçın
bir yerde buluşmak üzere sözleştik. Daha o zaman, O'na peygamberlik
gelmemişti. Fakat ben_ sözleştiğinıizi unuttum. üçüncü gün aklıma .
geldiğinde _oraya gittim. Bir de ne göreyim ?- Muhammed beni orada
bekliyor. Beni görünce sadece: ''Ey genç, bana meşakkat verdin.•>ıııa dedi.
Müslümanlarla müşrikler arasmda inızalanan Hudaybiye Anlaşmasının
maddelerinden birisi de: "Mekke'den Medine:ye iltica edecek her
Kureyşliyi, müslümanlar geri iade edecek, fakat Medine'den Mekke'ye
iltica edenler, geri iade edilmeyecekti." Aslıabm bu maddeye itiraz
etmelerine rağmen, Rasfılullah sullıü -iınzaladı. Asimda bu bir balnma
müslümanlarm .Allah ve Rasfılüne teslimiyetlerini denemek için bir
imtibandı. Madde zil.hirde müslümanlarm aleyhine gibi görünüyorsa da;
netice itibariyle müslümanlara hiçbir zarar vermeyecek, ilerde
müşriklerin kendi istekleriyle yürürlükten kaldırılacaktı. Tam anlaşma
imzalanınıştı ki, müşrik heyetinin reisi Sülıeyl b. Amr'in, müslüman
olan oğlu Ebfı Cendel, müşrikler tarafından hapsedildiği yerden kaçmış,
"Medet ya Rasülallah" diyerek müslümanlara iltica etmişti. Fakat
babası, kabfıl edilen ·maddeye göre oğlunun teslim edilmesini istedi.
Ebfı

Cendel: "Beni, dininıe kasteden mü§riklere mi teslim ediyorsunuz?"
diye feryat ediyordu. Bütün müslümanlarm gözleri yaşarmıştı. Rasfılullah
anlaşmaya uyması gerektiğini bildirdi ve Ebfı Cendel'e: "Sabret, biz
verdiğimiz sözden dönnıeyiz, fakat Cenab-ı Hak sana bir kolaylık temin
edecektir.".e4 diyerek teselli etti. Fakat Allah'ın hikmetine bakm ki, bu
madde müşriklerin başına belil. oldu. 1\lekke'den ka"ıp, Medine'ye· iltica
edemeyenler, yolları keserek müşriklerin kervanlarını vurmağa başladılar.
Bunun üzerine

Kureyşliler,

bu maddenin

kaldırılmasını

istediler ve madde

kaldırıldı.
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Yine Hudaybiye Sullıunun bir maddesinde: "Dileyen kabile, Muhammed
tarafına, dileyen Kureyş ·tarafına geçebilir." deniliyordu. Bu maddeye
dayanarak mü§rik _olan Huzaa kabilesi dinlerini muhafaza ederek,
_müslümanlar tarafına geçmişlerdi. Bunun üzerine Kureyşliler kendi
taraflarmda ola:ı;ı. Beni Bekr kabilesine yardım ederek, Huzil.alılar ~erine
saldırttııar.

fruzaalılar

Rasfılullah'a:

"Yaptığımız

anlaşmanın

gereğini

istiyoruz." diyerek yardım. istediler. İşte bunun üzerine Rasül-i Ekrem, _
Kureyş'e kar§! harekete geçerek Mekke'yi fethetti.
Emanete ıiayet de, ahde vefa içinde mütalaa edilebilir. Rasülullah,
amanete riayet hususunda da herkesin güvenini kazanmıştı. Ona
(22) Müsned, III, 161; Kfuıdehlevi, Hayat'üs-Sahabe, III, 180
(23) E. Davud, edeb, 82.
(24) Buhari, ııurO.t, I; Asr-ı saadet, II, 104.

(Dımaşk-1968).

i..

(El-EMİN) lakB.bını taktıklannı

daha önce zlkretıni§tik. Itimadlanndan
dolayı birçok kimseler, mallarını emanet olarak O'na bırakırlardı. Hicret
esnasında yatağına Hz. Ali'yi yatırmı;;ı ve kendinde bulunan emanetleri
sahiplerine teslim etmekle vazifelendirilıni;;ıti. Bazı müfessirler
"Bir Emindir." ayetindeki (Emin) sıfatının, Rasülullah'a iiit olduğunu
ifade ederler2~.
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ADALETİ. - EŞİTLİK SEVERLİGİ - HAKLARA RiAYETİ
O'nun adil.leti, peygamberliğinden önce dahi herkesçe kabUl edllmi§ti.
Halli mü§kül meselelerde hakem tayiri edilirdi2a,
Ka'be'nin · tamiri esnasında, Hacerü'l~Esved'i yerine kimin koyacağı.
ihtilaf çıkmı§tı. Neredeyse kabileler birbirleriyle harbe
tutu;;ıacaklardı. Hz. Muhammed'i ·hakem tayin ettiler. O da herkesi
memnun edecek hii.rikulil.de bir çözüm yolu buldu: Bir yaygı getirtip
Hacerü'l-Esved'i onun üzerine koydurttu. Bütün kabile reisleri, yaygının
birer ucundan tutarB.k ta§l yerine yerle§tirdiler27. Bu hadise, aynı
zamanda O'nun zekasını ve dirayetini gÖstermektedir.
hakkında

Mahzfuni'lerden bir kadın hırsızlık etmişti. Kurey§liler, asil bir alleye
mensup olan bu kadının aifedilmesi için, Rasülullah'ın çok sevdiği bir
kimse olan Hz. üsame'yi §efaatçi yapmak istediler. Rasül-i Ekrem,
üsame'ye: "Alliilı'm emrettiği cezınar husüsunda şefaat mi istiyorsun?"
diyerek tekdir etti ve minbere çıkarak §liDları söyledi: ''Ey insanlar!
Sizden öncekiler böyle taraf tutmaları yüzünden he:tak oldular. Eğer
zengin ve nüfuzlu bir lçiınse suç işlerse onu affederler, fakir ve zayıf
birisi suç işlerse ona cezayı tatbik ederlei'di. Alliilı'a yemin ederim ki,
Muhammed'in kızı Fatnna dahi hırsızlık etse, onun da elini keserdiın."
Rasiilullah'ın bu adaletini gören Medine yahudileri dahi, davalarını O'na
getirrneğe

başlamı§lardır2s.

kendilerini Kureyzaoğullarından §erefli
birisi, Kureyzaoğullarından birini
öldürse, yiiz deve yiikü hurma verirdi. Bunun tersi olursa, katil kısa:5
yapılarak öldürülürdü. Bir defa, Nadiroğullarından biri,
Kureyzaoğullarından birini öldürdü. DavaYı Rasülullah'a getirdiler. O da
Nadiroğullarının bu imtiyazını nazar-ı itibara almayıp, cana can ile
hükmetti29,
Yahudilerden

sayarlardı.

Nii.diroğulları,

Şayet Nadiroğullarından

Bedir eSirleri fidye kar§ılığı serbest bırakılırken, 'bazı müslümanlar
Peygamberimiz'i!l amcası Abbas'ın fidyesiz serbest bırakılınasını teklif
etmi§lerdi. Rasiilullah: "Böyle şey olınaz, onun fidyesinin bir dirhemini
bile bağışlamam.'' buyurduao,
Bir §ahsın adaleti ve haklara riayeti; icabında ke~di aleyhine hüküm
§ahsi menfaatlerini feda edebildiği zaman
belli olur. Bedir harbinden az önce, Rasiilullah · ordiınun saflarını·
düzeıtiyordu. Saftan ileri çıkmı§ bir sahabiyi göğsünden hafifçe itü.
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(25) Teb.-vir, 81/21.

TEMMUZ
AGUSTOS

verebildiği, tarafsızlık Uğruna,

(Z6) eş-Şifa, I, 104.
(27) Aynı yer.

(28) E. Davud, Babü tazmin'il a.rlye;
(29) E. Davud, diyat, L
(30) Buhar!, Babu fidail müşrlkln; Asrı saadet, II, 93.
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Bunun üzerine o zat: "Canımı acıttm ey Alliilı.'ın RasQJ.ü, müsaade et de
hakkımı alayım." dedi. Rasülullah, hemen göğsünü açıp: ''Buyur işte
göğsüm.'; deyince, sahabi eğilip, RasQJ.ullah'ın göğsünü öptü ve:
"İstedim ki, harpte §ehid olursam, dünyılda yaptığım son i§, sizin
mübarek vücudunuzu öpmek olsun istemiştim." dediaı.
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Bir defa Rasul-i Ekrem harb ganimetierini dağıtıyordu. O kadar kalabalık
ki, adamın biri, Rasulullah'ın 'sırtına abanmı§tı. O da elindeki
değııe!de i§aret ederken, değııek adamın yüzünü çizmi§ti. Hz. Peygamber
hemen elindeki değııeği adama uzatarak: "Al işte yüzüm, hakkını aL'~.
buyurdu. Fakat adam: "Ya RasQJ.allah, ben seni kınarnıyorum ve
'
hakkımı ·da istemiyorum.'' dedi32,

vardı

Sahabelerçlen EbU Hadrad, bir yahudiden bir nıiktar borç almı§tı. Yahudi
ısrarla alacağını istiyordu, fakat Ebu Hadrad'ın sırtındaki elbisesinden
ba§ka hiçbir §eyi yoktu. Peygamberinıiz'in huzuruna gelip durumu
anlattılar. Rasulullah, E. Hadrad'a sırtındaki elbiseyi satıp borcunu
ödemesini emretti. O da sırtındakinin bir kısmını sattı ve sarığını sırtına
aıruaa,

Yi.rle bundan ondört asır önce, kölelerin mal gibi kul;anııdığı, fakir ve
zayıflara her türlü zulmün yapıldığı, insanların soylarıyla övündükleri
bir devirde O, en büyük e§itlik prensibini getiriyor, zenginliğin, nesebin,
ırkın bir üstünlük sebebi olmadığını, insan: olma yönünden bütün
insanların e§it olduğunu, asıl üstünlük sebebinin, Alliilı.'a itaat olduğunu
bütün dünyaya ilan ediyordu. ·İnsan Haklan Evrensel Beyannamesi ise,
ondolruzuncu asırda, bundan onüç asır sonra ilan ediliyordu (Tabü ki
tatbiİmiz bir ilil.n) •
Daima köle azad etmeyi te§vik ederdi. Efendilerin on:Iara iyi muamele
etmelerini, yediklerinden ye.dirip, giydiklerinden giydirmelerini emreder,
"kölem" veya "cariyem" diye hitabetıneyip, "oğlum", "kızım" diye .
hitabetmelerini isterdi.
Kurey§liler, . cahiliye çağında kendilerini diğer insanıardan üstün
saydıklarından, hac esnasında Arafat'a çıkınazlardı: RasU1-i Ekrem ise
bunu doğru bulmaz, Arafat'a çıkar ve orada kendisi için özel yer
ayırttırmazdı. önce varanın konduğu yeri i§gal edebileceğini söylerdia,ı,

SABRI, T.AH.Alv.I:M:ÜLÜ VE SEBATI
Dünyada her ferd, çe§itli tecellilere maruz kalır. Fakat mü'min insan
nimetiere nail olduğu zaman böbü~Ienmemeli, Allah'a §Ükretmeli, bela
ve musibetlere uğradığı zaman ise, bunların takdir-i ilahi olduğunu
dü§ünüp, sabırla kar§ılamalıdır.
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İnsan, geçici bazı felaket ve darbelere tahammül edebilir. Fakat zincirleme

gelen felaketiere salıretmek çok zor bir i§tir. Peygamberimiz ise, hayatı
boyunca devaın:Iı olarak en zor felaket ve me§akkatlere maruz kalmı§tır.
.

'

Bilhassa peygamberliğinin Mekke devrinde onüç sene devaın:Iı me§akkat
ve baskılar içinde ya§adı. Daha doğmadan · babasını kaybetti, yüzünü
dahi göremedi. Anne §efkatine en muhtaç olduğu çağda, annesini kaybetti.
(32) E. Davud, Babül kavedi min gayri hadidin;
(33) Asrı saadet, II, 744; Müsned, III, ~3.
(34) E. Davud, Kitab'ul menaslk.

Asr-ı

saadet, II, 75.

,

\

Annesinin · vefatından iki yıl sonra, tek koruyucusu olan dedesini de
kaybetti. Çocukluğu ve gençliği §efkate muhtaç olarak geçti. Asıl
dayanılması güç me§akkatler ise, İsiam'a davete ba§ladığı .zaman
baııgösterdi. En ya,kın akrabaları dahi O'na kar§l cephe aldı, en çok
yardımcıya m~taç olduğu bir anda, O'nu yalnız bıraktılar. O, ·davasını
anlatmak için çırpınırken, deli, silı!rbaz, büyücü, §ilir diyerek O'nunla
alay ettiler. "Anlattıkların masaldan ibarettir" dediler. o,. İslam'a davet
ederken ve Kur'an okurken etrafındakiler. dinleyemesin diye gürültü
çıkarırlar, hikayeler anlatırlardı. Müslümanlara ve Rasüluiiah'a kar§ı
boykot ilan edip, üç sene yiyecek içecek satılınasını ve verilmesini, 'onlarla
konU§ulmasını yasakladılar. Bu mahsüriyet esnasında Çocukların açlık
feryatlan arasında, üç seneyi geçirdiler. İman edenlere· türlü i§kenceler
yaptılar; Çoklan bu i§kencelere dayaıiamayıp vefat etti. §ehMet ııerbetini
içtiler. O, bütün bunlan yüreği parçalanarak seyretmek mecburiyetinde
kaldı. O'nu ortadan kaldırmak için, birçok süikasdlar hazırladılar. En
sonunda doğup büyüdüğü ·ve çok sevdiği öz· vatanından göç etmeğe
mecbur ettiler. Bütün bunlardan daha §iddetlisi ise, insan azınini kıran
en büyük silah olan, istihza silahını O'na karııı kullanmalarıdır. Varlığının
bütün zerreleriyle inandığı. ve bağlandığı davasını alaya aldılar. Onları
etrafına toplayıp İslam'ı aniatmağa ba§layınca, "Bizi bunun· için mi
topl_a<;lın ?'• diyerek davasını tahkir ediyorlardı. Kur'
cehennemdekilere
yedirilecek olan zakkum ağacından bahsederken; "Bu zakkum denilen
§ey, Medine'nin kaymaklı hurmasıdır, ke§ke bulsak da yesek." diye
alay ediyorlardı. Kur'an, cehennemdeki ondokuz zebamden bahsederken;
"Biz onlardan çoğuz, onlann hakkından geliriz" diyorlardı. :Rasiilullah'ı
hakir görerek, "Kur' an, Mekke ve Medine'nin eııratından. birine inmesi
gerekirdi'' dedileras.
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an,

Rasül-i Ekrem, Ka'be'de. namaz kılarken secdeye kapanınca, bir deve
i§kembesi getirip üzerine attılar ve gülü§tüler. ·Bunu gören Hz. Fatıma
ağlayarak Rasülullah'ın üzerini temizledi ve "Allah'ım; Kureyıı'i Sana
havale ediyorum" diye dua etti. Bu hadiseye ııahid olan sahabi diyor ki:
"Çok geçmedi, Bedir harbinde Rasülullah'a bu hareketi yapan yedi
ki§inin hepsinin de geberdiğini gözlerimle gördüm."aa
Hz. Fatıma, arpa unundan yapılmı§ bir yufka getirmi§ti. Onu yedikten
sonra; "İşte babanın üç günden beri yediği_ ilk yemek budur.," buyurdua1.
Açlığa sabır ve tahammül ederdi.
Hz. Ömer, kendi zamanında fetihler dolayisıyla, ·müslümanlann
zenginle§ip lükse daldıklannı görünce: "Size ne Ç>luyor ki? Ben
Rasülullah'ın bütün gün açlıktan kıvrandığını, zamanla karnını doyuracak
bir hurma bile bulamadığı günleri gördüm." derdia&.
Ebu Talha diyor ki: "Bir gün Rasül-i Ekrem'i, mescid'in avlusuna
uzanmı§, bir taraftan diğer tarafa dönüp durduğunu görünce, sebebini
sordum. Açlıktan dolayı böyle yaptığını söyledi."aa
·
Bir defa ashab, açlıktan §ikayet ederek karınıarına bağladıkları taııı
Rasülullah'a gösterıni§lerdi. O zaman Rasülullah karnılu açtı. Bir de ne
·görsünler, O'nun karnında da iki taş bağlı4o.
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
~40)

Zuhruf Süresi: 3L
Buhllri, Cihad, bab'ud-dua il.lel müşrikin.
E. Davud, et'ıme, 41; Müsned, ID, 213.
Müslim, Zühd, 36-36; Tirmizi, Zühd, 39; _İbn-i Mace, Zühd, 10.
Asr-ı saadet, II, 106.
_Aynı eser.
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Ebft Said (r.a.) bir gün Rasülulıa.h'ı ziyarete gitti. Şiddetli bir hastalıg'a
yakala.rimış olduğunu gördü. Ateşi çok fazla idi. "Ya RasOJ!lllah,
hastalığıruz ne kadar şiddetli! İnsanların en Çok musibetlere maruz
kalanlan kimlerdir?" diye .sorunca: ''Peygamberler, sonra IUimler, sonra
salih ve iyi kimselerdir.'' diye cevap verdin.
Yine bir hastalığı esnasında: ''Ben sizden iki adamın ~ektiği ağn kadar
ağn ~ekiyorum.'' buyurdu42.
·
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Bedir Harbi esnasında, çok sevdiği amcası Hz. Hamza kalleşçe öldürüldü
ve vücudu paramparça edildi, ciğeri de Hind adlı kadın tarafından
çiğnendi. Bu·hazin manzarayı görÜnce çok müteessir oldu ve: ''Ey
senin yerine müşriklerden yetmiş kişiyi öldüreceğim." diye yemin etti.
Fakat: "Cezalandınrsanız, size 'yapılanın misliyle cezalandırın."~.l'
mealindeki ayet nazil olunca, bundaıi vazgeçip, sabretti, yemininin
kefaretini verdi44.
Hz. Fatıma hil.riç bütün çocuklarını kendisi hayatta iken kaybetti. Oğlu
İbrahim, nuzürunda can çekiştirirken şefkatinden dolayı gözleri yaşardı
ve §Öyle dedi: "Göz yaşarıyor, kalb malızun oluyor. Biz, Rabbımızın razı
olacağı şözden baı:ıka söz söylemeyiz. Fakat valllibi ey İbrMıim, biz senin
ayrılığınla pek hüzünlü ve kederliyiz.''4s Burada yeri gelnıi§ken bir'
meseleye i§aret edelim: Bazı hadislerde,· Rasül-i Ekrem'in ölülerin
ardından gözyaşı döktüğü zikredilınektedir. Halbuki İslam'da ölünün
arkasından ağlamak yasak değildir. Yasak olan, bağıTip çağırarak,
kadere itiraz mil.hiyetinde, şuursuz hareketler yaparak ağlamaktır.
İnsanın sevdiği birinin ölümünden dolayı mahzun olup, sessizce gözyaı;ıı
dökmesi tabii bir ııeydir. Bu irade harici durumdan dolayı, insan mea'ul

amca;-

değildir.
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Bütün bunlar ve bunlar gibi, yazılsa bir kitabı dolduracak kadar
musibetıer ve eziyetler, O'nun engin sabn ka.İ'§lsmda eriyip gitti. Şimdi
de O'nun sebat ve azmini seyredelim:
Habbab b. Eret diyor ki: "Bir gün Rasülullah Ka'be'ye yaslanmı§
duruyordu. Yanma vardım ve mÜ§riklerden gördüğümüz eziyetlerden
kurtulmamız için dua etmesini istedim. O zaman dedi ki: Bilıniyor ·
musunuz, sizden öncekilerin etleri
demir taraklarla didik didik
edilip,
.
. .
testere ile vücutlan iki par~ya aynldı. Yme de dinlerinden dönmediler.
Yemin ederim ki, bu iş (İslil.nıiyet) yükselip kemAle ulaşacak ve her
tarafa yayılacak. San'a şehrinden Hadramevt'e giden bir adam, AJiah'tan
başka kimsed'en korkmayacaktır."M
·
Kurey§liler, O'na yaptıklan bütün kÖtü muamelelere rağmen, sabnnı ve
se batını görünce, O'nu · davasından vazgeçirmek için ba§ka bir yola
baııvurdular. Bazı cazip teklifler yaptılar: "Eğer mal istiyorsan seni en
zenginimiz yapalım, ba§kanlık istiyorsan seni kendimize reis yapalım,
kadın istiyorsan, istediğin kadını sana nikil.hlayalım. Fakat bizim
ilil.hlanmıza ili§me, onlan kötüleme. Bu davadan vazgeç." dediler.
Ya Rabbi, O'nun büyük davasını ne basit ııeylerle ölçüyorlardı. o bunlara
ehemmiyet bile vermedi. Davası yanında, değil bunlarm, hayatm bile ne
ehemmiyeti vardı ki?
(41)
(42)
(43)
( 44)
(45)
(46)

Buhil.r1, Mer2!l. 23, 13, 14, 17; !. Mllce, :Fften 23; MUsnsd, I, 172, 174..
·
en-Nahl so.resi: 126.
Hayat-Us sahabe, m, 304.
Buhil.r!, cenaiz, 43; MUslim, fedil.il, 62; 1. Mllce, cenlliz, 53.
Bt1h!lr1, bed'ul halk, bab-u men lekıye'n Nebijrye mln'el müıırikin.
A:Ynı yerler.,

Yine bir gün amcası Ebft Tillib, Kurey§'in kendine çok basla yaptığını
ifade ederek, onların dinlerine iİi§Illekten vazgeçmesini, oriıarla
uyu§masını rica etti. O zaman O, e§siz bir sebat örneği olarak tarihe
geçen şu sözlerle kar§llık verdi: "Ey amcam, güneşi sağ elim e, ayı sol
elime verseler, yine ölünceye kadar bn davadan vazgeçmem."47
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İ§te

bu sebat ve azminin neticesini, daha hayatta iken gördü. Veda haccı
esnasında O'nu dinleyen müslümanların sayısı yüz bini a§Illı§, irtilıaı
ettiği zaman, bÜtün Arap yarımadası· !slam•a tabi' olmuştu. Sabreden
zafere ula§lr. Sabır çok acıdır ama neticesi tatlıdır.

KAHRAMANLIGI VE CESARETİ
O'ndaki

kalıramanlık rillıu,

daha

çocukluğunda

ve

gençli~de

iken
parlamağa ba§lamıştı. Gençliğinde Litt ve Uzza putlarını en büyük ilah
kabili eden bir kavim içinde olduğu halde, birisi kendinden Lat ve Uzza
hakkı için bir §ey isteyince, büyük bir cesaretle: "Onların adına benden
bir şey istemeyin, valiahi onlardan nefret ettiğim kadar, hiçbir şeyden
nefret etmiyorum.': derdi4B,
Yine onyedi yaşıiıda iken, çıktıkları bir YemEm seferinde azgınlaşıp
kaçan bir deveye kimse yakla§amazken, O, büyük bir soğukkanlılıkla
gidip deveyi. yakalamışf;ı49,
Bir yolculuk esnasında kar§ılarına su dolu bir vadi çıkmış, kiıfile korkup
geçmekte tereddüt edince, öne düşüp; "Beni takip ediniz" demişti. Yine
amcalanyla beraber Ficar muharebelerine katıldığı zaman, yirmi
yaşındaydı5o.

O'nun kalıramanlığının asıl §li.heser örneklerini, peyganiberlikle
vazifelendirildikten sonra, insanlan açıktan davete başladığı zaman
görüyoruz. Kav:ıniıli öyle bir dine davet ediyordu ki, o davetle sadece
babalarından kalma eski dinlerine ·cephe alıp, tevhid alddesini emreden
yeni bir din getinnekle kalmıyor, bir cemiyetin ve milletin alışılmı§
bütün hayat nizarnında köklü deği§iklikler getiriyordu. Bugün; bir tek
insanı sigara gibi basit bir alı§kanlığmdan vazgeçinnek ne kadar _zordur.
Fakat bundan 14 asır evvel, adetlerine taassupla bağlı, bedevi ve vah§i
bir kavimde, Ras1llull8.h'ın yaptığı köklü .deği§iklikleri ve inkıla:plan
gören kimsenin, O'nun cesaret ve azınine hayran ~lmaması elinde· değildir.
O devirde kendi elleriyle yaptıklan putlara tapınak, insanların; rfthuna
o kadar yerle§II1işti. ki, mantık denen §ey ortadB;D kalkın:ıştı. Yolculuğa
çıkarken, helvadan putlar yaparlar ve onlara taparlardı. Yiyecekleri
bittiği zaman ise, bir zaman taptıkları putlan otUrup yerlerdi.
!§te RasOl-İ Ekrem sadece Allah'dan başka illi.h olmadığını ve ~cak
O'na ibadet edilmesi gerektiğini icabettiren tevhid akidesini emretmekle
ka~yor, ölümü yok olma kab1ll eden bir kavme; öldükten sônra dirilip
hesaba çekileceklerini söylüyordu. Karşısındakiler _çürümü§' kemikleri
ufalayıp, "Bunlar mı dirilecek'?" diye istilıza ediyorlardı. Yine bütün
toplumu etkisi altına alan içki, kumar, zi.ııa, ·faiz, :falcılık gibi kötülükleri
yasakllyordu. Bu adetler o kadar kökle§lni§ti ki, cemiyet tarafından
(47) Hayal üs-Sahabe, I, 67.
(48) Abdurrabman Azzam, Betal'ül-Ebtal, 12.
(49) Aynı eser
(50) Aynı eser:
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normal kar§ılamyor, §airler §iirlerinde, yaptıkları zinaları iftiharla
anlatıyordu. Müslüman olmak için Mekke'ye gelen, fakat İslamiyetın
içkiyi yasakladığım öğrenen bir kimse, müslüman olmaktan vazgeçiyordu.
Rasülullah ba§ka bir yenilik getirmeyip sadece bu kötü adetleri
yasaklamakla kalsaydı, bu yine kendisine kar§ı cephe alınmasına kafi
gelecekti. Fak·:.. aym zam11n<ıa insanlarm eşit olduğunu da. söylüyordu,
kendilerini bütün ·kabilelerden üstün sayan Kureyş kabilesin~, kendilerini
. diğer bütün milletlerden üstün tutan Arap milletin e, kölele~ hayvandan
daha aşağı gören, fakir ve zayıflara hiçbir hak tammayan, soysoplarıyla
,övünnıede mezar taşlarını sayacak kadar ileri giden bir. kavme, bütün,,
insanlarm eşit olduğunu, hepsinin de Adem (a.s.)'den, Adem'in ise
topraktan yaratıldığım, soymı, sopuıı, ırkın, zenginliğin üstünlük. sebebi
olmadığım, asıl üstünlük sebebinin AIIah'a itaat etınek old'{lğunU ilil.n
eliyordu. Bunlarla da kalmıyor, zenginlerin mallarmda fakir ve
muhtaçlarm hakları olduğunu ifade ediyordu. Bu zekat emri onlara
o kadar ağır gelmişti ki, bli.Zı kabileler Rasfilnllah irtibal edince zekat
vermemek için isyan etmişlerdi.
İ§te bunlar gibi yadırgadıklan birçok §eyleri emreden bir dane davet
eden ve alı§ageldiklerf dinin batıl olduğunu söyleyen bir ki§iye kar§ı
harekete geçip O'nu yıpratacakları, O'na her kötülüğü 'yapacaklan
muhakkaktı. Böyle bir kavim içinde, ısiahat yapan kimsenin ne kadar
cesur olduğu ortaya çı.lqı.r. Kaldı ki Rasül-i Ekrem'e karııı b:ütün büyük
devletler, birçok kavim ve milletler, büyük kumandanlar ve ordular, o
günkü dinler ve felsefi sistemler, hatta. en yakın akrabalan ve kendi
kavmi dahi cephe almı§lardı. Bütün bunlara kar§ı tek ba§llla, zerre
kadar tereddüt, tela§ ve korkaklık eseri göstermeden, meydan okuıııası
ve en bedevi bir kavmi dünyaya medeniyet saçan insanlar haline getirip,
İslamiyeti bir taç gibi dünyanın ba§ına geçirmesi gösteriyor ki, cesaret
ve kahramanlıkta, azim ve Allah'a güvende, O'nun bir benzeri· daha
görülmemi§tir.
Muharebelerde ise, en büyük kahramanlar O'nun kahramanlığına hayran,
kalıyordu. Ordusunun ba§mda bizzat 19 harbe i§tirak etti. Hemen hemen
bütün muharebelerde, kendi ordusundan sayı ve teçhizat bakımından
kat kat \,istün kuvvetlerle çarpı§tı, İncelendiği zaman, günümüzün erkan-ı
hıirplerin~ parmak ısırttıracak taktiklerle daima dü§manlarma galip
geldi, en büyük kumandanlar O'na boyım eğdi.
İbn.i ömer (r.a.): "Ben Rasıilullah'dan daha kahraman, daha yiğit, daha·
cömert ve daha kanaatkar kimse görmedim." diyorsı.
Hz. Ali diyor ki: "Sava§ kızı§ıp da öfkeden sava§çılarm gözbebekleri
kızarmca, biz Rasıilullah'm yanına sığmırdık. Dü§mana en yakın. saflarda
O bulunuı·du'. Bedir harbinde de öyleydi. Ben Rasiilullah'a yakın olmaktan
büyük bir emniyet hissediyordum. O gün içimizde dü§mana kar§l . en
amansızı O'ydu."sz
.
.
1
İ§te Hayher kalesinin demir kapılarını söken, en kahraman silahşörleri
dize getiren, "AIIah'm . arslanı'' diye §öhret kazanan Hz. Ali, sava§ta
O'na yakın olmakla manevi güç kazandığını, söylüyor.
Hz. Abbas anlatıyor: "Huııeyn harbinde Rasiilullilh'm maiyetinde idinı.
O beyaz katın üzerindeydi. S.avaıı §iddetlenip müslümanlar dağılmalfa
yüz tutunca, Rasiilullah e§siz bir kahramanlıkla hayvanını düııman
(51) Bulıari clhad, 82, edeb, 39; Müslim, fedail, 48; Tirmizi, cihad, 15.
(52) Müsned, I, 156, 126; eıı-Sifa, I, 89.

üzerine sürnieğe ba§ladı. O'nun sür'atini keşip, dü§lllan arasına giımesine
mani olmak için ben hayva!:unın dizgininden, Ebfı Süfyan da üzengiBinden
tutuyorduk. Rasfılullah: ''Ey Abbas, Hudeybiye günü semüre ağacı
altında biat edenleri ı;ağır." dedi. Ben de: "Hudeybiye'de Semüre ağacı
· altmda dönmernek üzere yemin edenler nerede?!" diye bağırdım. Sesimi
duyanlar süratle Rasfılullah'm etrafında toplandılar ve kıyasıya
sava§tılar. Bu sırada.Rasülullah yerden bir avuç toprak alıp, dÜ§lllanlara
doğru serpti. Mu'cize olarak bu topraktan -her dü§lllan neferinin gözüne
bir avuç toprak gitti. Bundan sonra müslümanlar galip geldiler."sa
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B.era b. Azib (r.a.)'e; "Huneyn savaııı günü kaçtınız mı" diye sordular.

o da dedi ki: "Hayır vallahi. Rasfılullah da asla geri dönmeeli H evazin
kabilesi tHuneyn harbindeki dü§man taraf) çok güzel ok atarlar. önce
biz onların üzerine· atılınca dağıldılar. Fakat biz ganimetieri toplamağa
yönelince, tekrar oklarla üzeriınİze· saldırdılar. Müslüman öncüleri geri
dönrneğe baııladılar. Buna raği:nen Rasfılullah, beyaz katırının üzerinde
korkusuzca duruyor, Ebfı Süfyan da Rasfıliıllah'm katırının yularını
tutuyordu. Rasfılullah: "Ben peygamberim yalan yok, ben
Abdulmuttalib'in oğluymn." diye bağır:inağa baııladı. Bunun üzerin.e
askerler cesaretlenip ordu düzene girdi ve böylece savaııı müslümanlar
kazandıs4 .
. Ordusu bozulmak üzere iken soğukkanlılıkla dü§man üzerine yürüyüp
çok tesirli birkaç kelime ile hitabederek bütün ordusunu toplayan ve
savaıım kaderini. lehine çeviren böyle cesur · kumandanlar tarihte çok
nadirdir.
überi b. Halef, Peygamberimiz'in en amansız düıımanıydı. Bedir'de
esir olmu§, fakat fidye mukabili serbest bırakılmı§tı. Giderken şöyle
demi§ti: "Bir atım var, ona her gün bir ölçek yem yediriyor ve ilıtimamla
besliyorunı. Bir gün o atla gelip Muhammed'i öldüreceğim." Uhud
harbinde eline fırsat geçtiğini dü§ünerek Rasülullah'm üzerine yürüdü.
Bazı

sahabiler miini olmak istediler fakat Rasfılullah; "Bırakın gelsin"
diyerek onlara mani oldu. Karııı . kar§lya geldikleri zaman, Rasfılullah
bir mızrak darbesiyle Übeyy'i atmdan dü§iirdü ve kaburga kemiklerinin
kırılmasına· sebep oldu. Bunun üzerine Übeyy· can havliyle; "Muhammed
beni yaraladı, mahvetti" diye bağırarak kaçınağa baııladı. Etrafındakiler:
"Yaranm ehemmiyeti yok" dedikleri zaman: "Beniin yerimde baııkası
olsa muhakkak ölürdü. Muhammed, . değil beni ın.ıziaklani.ak, eğer
öfkeyle tükürseydi hemen ölürdüm. O'nun kadar dehııetli bir adam
görmedim." dediss ..
Rasfılullah telılike anlarında, büyük bir cür'etle ileri atı:lırdı. Hz. Enes'in
rivayetine göre, bir gün Medine'de korkunç bir ses duyuldu. Halk o
tarafa doğru gidip, ne olduğunu anlamak istediler. Fakat yolda Hz.
Peygamber'le karıııiaııtıiar. O, herkesten önce davranmı§, kılıncını eline
almış, eğersiz bir ata binmiş, tek baııma ses gelen tarafı kontrol etmiş,
dönüyordu.· Halka: ''Korkmayın geri dönün, bir ııey yok.'' deruss.
(53) MUslim, cihad, 76.
(54) Müslim, cihad, 79-80; Buhar!, cihad, 52; Müsned,
(55) eş-Şifa, I, 89-90.
(56) Buh1l.rl, cij:ıad, 55; Müsned, V, 58.
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karşı yapılan bir hareketi, cezalandırmağa gücü yettiği
halde affetmek demektir. Bunu yapabilmek çok zor bir iştir: Cenab-ı
Hak, öfkelerini yenip aifedenleri övüyor. Onlara Cenneti va'dediyor.

Hilm: Kendine

Kur'an'da: "Rabbinizin mağfiretine ve genişliği göklerle yer kadar olan
Cennete koşun. O Cennet,- takva s!Uıipleri için hazırlanmıştır. O takva
sahipleri ki, b~llulda ve darlıkt-a harcayıp, yedirenler, öfkelerini yutanlar.
ve insanların kusurlarını bağı§Iayanlardır." ·buyuruyors7.
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Cenab-ı Hakk'ın: "Affı al (affa sarıl), iyilikle emret, c8Jıillerden ·Yüz
çeVir.''58 mealindeki emrine uyan Rasülullah, Hz . .A.işe'nin de dediği gibi:
"Allah'ın yasaklan işlendiği zamanlar hariç, hiçbir zaman kendi nefsi
için kimseden intikam almamı§tır."s9
Kendi kavmi olan ·Kureyş, Ulıud l;ı.arbinde O'nun yüzünü yaraladılar ve
mübarek dişlerini kırdılar.· Bu durumda beddua etseydi, onlar heli'i.k
olacaklardı. Fakat o, yüzünden kanlar akarken şöyle dua ediyordu:
· "Peygamberinr öldürmek isteyen bir kavim nasıl felah bulnr. AlliUı'ım,
Sen kavminıe hidayet ver, çünkü onlar bilmiyorlar."Bo Bu ne ·büyük af
ve şefkat örneğidir. Onların bu yaptıklarına karşı susup, beddua
etmeseyili yine büyük bir afv örneği venniş olurdu. Fakat bununla
kalmıyor, onların doğru ·yola gelmeleri için dua ediyor, bu yaptıkları
hareketin aifedilmesi için Allah'a yalvarıyordu: "R.abbinı, onlar
bilmeyerek yapıyorlar, mazur gör." diye dua ediyordu. Ne eşsiz hilm
ve şefkat...
Devs kabilesi isyan ediyor, Tufeyl b. Anır da gelip durumu Rasülullah'a
haber veriyor ve: "Ey Allah'ın Rasülü, Devs kabilesi kafir oldu, beddua
et de Allah onlann haddini bildirsin.'' demişti; Fakat Genab-ı Rasülullah:
"AllBJı'ım, Devs'e hida.yet ver, onlan İsianı'a getir." diye dua etıni§tiaı.
Kureyş'in O'na ve müslümanlara yaptıklan eziyetler sayınakla bitmez.
Fakat Mekke fethedildiği zaman, bütün azılı dü§manlan O'nun ·ayakları
altına serilmiş, O'nun merhametine muhtaç kalmışlardı. Onları istediği
şekilde cezalandırabilir, hatta isterse köklerini kuruturdu. Fakat bir
afv ve kerem umınanı olan o yüce zat, onlara şöyle diy~rdu: ''Bugün
benim size, ne yapmamı beldersiniz ?" Onlar: "Sen _kerim bir karde§in
oğlusun ve kerim bir kardeşsin." dediler. Bunun üzerine dedi· ki:
"Size bugün Hz. Yfumf (a.s.)'m, ka-rdeşlerine dediği gibi diyorum. Bugün·
siz hesaba çekilmeyeceksiniz ve ayıplannıayacaksınız, gidiniz hepiniz
serbestsiniz." 62
Mekke devrinde RasUlullah, Taiflileri İslam'a davet için Tliif'e gitmi§ti.
Fakat davetini kabül etmedikleri gibi, ayak takımını. musallat edip O'nu
taşa· tutturdular. Vücudu kan ve yarala.r içinde, yorucu bir yolculuktan
sonra, Utbe b. Rebia'nın çiftliğine sığınarak, on1ann elinden kurtuldu.
O esnada hazin hazin şu şekilde dua ediyordu: "Aiıah'ım, kuvvetinlin
zayıflığını, çl1renıin azlığını, insan1arca hor karşılanmaını Sana
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Mi İmrlln Siiresi: 3/133-134.
A.'raf: 7/100.
Buhllri, menakıb, 23, edeb, 90, hudud, 10; Müslim, fedail, 77.
Buhllri, cihad, 80, tıbb, 27; Müslim, cihad, 101, 103, 106; !. Mllce, tıbb, 15;.
Müsned, I; 33, 39.
. (61) Buhllri, meğazl, 75; daavat, 59; Müsllm, Fedail üs-Sababe, 197, Müsned, Il;
243, 448.
(62) e§-Şifa, I, 84.
(57)
(58)
(59)
(60)

arzediyoruın.

Ey zayıfların Rabbi, Sen beni kime bırakıyorsun, .nzaklarda
üzerime Illikim kıldığın dllşmaıüarnna nu? Bana gazab etnıemi§sen
ba§ka şeye aldırmam. Fakat bana afiyet verip cemi!Iinle muamele etmen, ·
benim i9in daha geniştir, Gazabına nğramaktan; dünyayı aydıılıatan
nürnna sığııurını, Sen razı olnıadık9a kapından ayrılmam, kuvvet ve
kudret ancak Sendendir."a3 '.:Çilif'te kendine reva görülen bu hareketi,
ömrÜ boyunca unutamadı. Hz •. Aişe, hayatmda başına gelen en büyük
. felaketin ve en sıkıntılı zamanın hangisi olduğunu sorduğu zaman,
Taif'te ba§Ina gelen bu hadise olduğunu söylemiştirs4.
.
.
.
.
Kendine bu hareketleri reva gören Taif halkını, müslümanlar muhasara
ettiği zaman ashabı, Taif'lilere beddua etmesini istemişlerdi. Fakat O:
''Belki bnnlarm neslinden müslüman evlatlar gelir. Alliih'nn, Tilif'i
tsıam•a ilhak et, onları hidayete niaştir." diye dua etmi§ti. Nihayet
hicretin doknzuncu senesi, Taif'ten ·Abd-u Yalil başkanlığında bir heyt)t
geldi. Rasıilullah onları· çok güZel karşıladı, :M:escidde misafir etti, onlara .
ikramda.. bulundu ve kendini taşlattıimak için, bir zamanlar ayak
taknnma emir veren reisieri Abd-u Yalil için ayn bir çadır kurdurdu.
Ak§amlan onu çadırmda ziyaret eder ve sohbet ederdins.
Ebu Süfyan da, Rasıilullah'm en büyük dü§ınanlarmdandı. Arap
kabilelerini toplayıp büyük ordular halinde müslümanlarm karşısına
çıkartan oydu. Mekke fethi günü etrafı ke§if için dola§Irken, yakalanıp ·
Rasulullah'm hnzuruna getirildi. HZ. Ömer hemen onu öldünnek istedi.
Rasıilullah ona m.il.ni. oldu ve ayrıca çok iyi muamele etti. Ebu Süfyan
bu durum kar§lsında: "Anam :babam sana feda olsun ey Muhammed,
·ne halim (affedici) ve kerim insansm.'' demekten kendini alamadıss. ·
Sadece onu affedip iyi muamele etmekle kalmadı, bir de imtiyaz verdi:
Mekke fethi günü kim Ebu Süfyan'ın evine veya Kil''be'ye sığmırsa,
onlara dokunulmamasını emretti.
Her kabile İSlanı'a boyun eğdiği halde Hanifoğulları isyan etmişti.
Bunların reisi Sümame b. Ü,sal yakalanıp, Mescid-i Nebevi'ye bağlanmı§tı.
Rasıilullah mescide gelince ona sordu: ''Benden ne bekliyorsun?" ·
Sümame: "Öldürecek oiursan ölüme müstahak bir adamnn. Fakat
alicenaplık gösterirsen minnettar oluru.-n." dedi. Rasıilullah. onu affetti67,
Mekke'nt:ı gıda maddeleri Yername'den gelirdi. Yukarıda sözünü ettiğimiz
Yername lideri Sümame, müslüman olunca. Mekkeliler onunla alay
etmişler, o da kızıp Mekke'ye zahire_ göndermeme~e yemin etmişti.
Bunun üzerine Mekke'de kıtlık meydana geldi. Mekkeliler, Rasıil-i
Ekrem'e müracaat ederek Sümame'ye karşı kend~eri için şefaatçi
olmasnn rica ettiler. Rasiilullah'm isteği üzerine Sümame ambargoyu
kaldırdı. Böylece Kureyş büyük bir felaketten k_urtulm.uş oldus.s.
Ebft · Cehil'in oğlu İkriıne de babası gibi Rasiil-i · Ekrem'in amans~
düşnıanlarındandı. Mekke fethi günü Yemen' e kaçmış, karısı ise,.
müslüman olup, ayrıca kocası için Rasfılullah'dan :af dilemişti. Daha.
sonra kadın !krime'yi Rasıil-i Ekrem'in hnziiruna getirmişti. Rasiilullah
onun gelmesine Çok memnun oldu .. Hatta onu :jı:arşılamak için süratle
yerinden kalktığmdan, ridası yere düştü. Onu güleryiizle karşıladı ve
(63) eş-Şifa, I, 84.
(64) MUslim, cihad, 110.
(65) Asr-ı saadet, II, 107.
(66) eı;ı-Şifil., I, 85.
(67) Asr-ı saadet, II, 113, 114.
(68) Asr-ı saadet, II, 114; Buhil.ri, bab-'U vefd-i beni temim.
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da bu muamele karşısmda müslüman oldua9.
Ümeyr b. Vehb ve Safvan b. ümeyye, Rasfılulli!Jı'ı öiaürmek için .Jtendi
aralarında karar almışlardı. Umeyr bu maksatla zehirli bir kılınç
hazırlayarak Medine'ye gitti. Fakat yakayı ele vererek Rasfılullii.h'ın
huzıiruna getirildi. Hz. Peygamber onu affetti ve serbest bıraktı.
-Safvan ise, suçu ortaya çılrtığından Mekke'nin fethi günü Cidde'y\'l
kaçmı§tı. Oradan da deniz yolu ile Yemen'e gidecekti. Umeyr,
Rasiilullah'a gelerek Safvan için ·af diledi. ö da affetti ve af aıameti
olarak sarığını Umeyr'e verip, Safvan•a gönderdi. Umeyr pe§inden
Saivan'a yetişti ve aifedildiğini söyledi. Sarığı-da göstererek sözünü'.
delillendirdi ve Rasiilullah'ın alic~naplığından bahsetti. Bunun üzerine
Safvan, Rası1lullah'ın huzüruna geldi ve . müslüman olınak için iki ay
mühlet istedi. Rasiilullah ona, dört a-:r izin verdi. Fakat ganimet taksimi
esnasında Rasiil-i Ekrem ona yüz deve verince, bu cömertlik ve
alicenaplılt karşısında dayanarnayıp hemen müslüman olduıo. Tii.rihte,
kendisine sfıikasd hazırlayan birine böyle ikramda bulunan bir ki§i
daha var mıdır?
Furat isminde birisi vardı. Devamlı Rasülullah'ı hicveder, O'nun ıçın
alaycı ve kötü sözler söyler, ayrıca Ebu Süfyan hesabına casusluk
yapardı. Müslümanlar tarafından yakalarup idam hükniü verildi. Fakat
müslüman oldu. Bunun üzerine Rası1lullah onu affetti, ayrıca Yername'de
bir arazi- verdin.
Falır-i Kainat'ın sevgili amcası Hz. Hamza'yı kalle§çe öldürüp, böylece
İslam'ın bir kalesini yıkan Vahşi isınindeki köle, yakalanma korkusundan
dolayı oradan oraya kaçmış; en sonunda Rasfiıullah'ın dillere destan olan
affnn işitince, bir heyetin arasına katılarak huzüruna girmiş ve
müslüman olınuştu. Hz. Peygamber onu tamdı, fakat hiçbir ceza vermedi.
Sadece: "Beninı gözüro e görüıınıemeğe dikkat et, seni görünce amcaını
hatırlıyorum." dedi. Bunun için VahŞi, kendini daima O'nun g9zünden
saklardı12.
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Yine, Vah§i'yi Hz. Haniza•yı öldürmekle görevlendiren ve Hz. Hamza'nın
cesedin{ parçalayarak, hırsından ciğerini ağzında çiğneyen Ebü Süfyan'ın
karısı !find de yüzü örtülü olarak Rasiilullah'm huzüruna geldi ve
müslüman oldu. Rasiilullah onu tanıdığı halde, hiçbir §ey söylemedi.
Bu durunı karşısında Hind, çok d uygulandı ve §Öyle dedi: "Ey
Muhammed, bugüne kadar en nefret ettiğim meclis senin meclisindi.
Fakat bugün senin meclisinden daha sevimli bir meclis görınüyorunı."ıa
Hebbar b. Esved, hicret esnasında Peygamberimiz'in kızı Zeyneb'i
devesinden dü§ÜrınÜ§ ve hamile olan Zeyneb'in çocuk dü§Ürınesine sebep ·
olınu§tu. Fakat Rasülullah'ın afvını ve geniş müsamahasll1l · bildiği
için, huzüruna gelip: "İran'a kaçmak istemi§tim. Fakat senin lütuf ve
keremini ümid ederek buraya geldim, suçumu itiraf ediyorunı. Fakat
·affına sığınıyorunı." dedi ve müslüman oldu. Rasiilullah onu da affetti74.
Bir gün Hz. Peygamber Ka'be'yi tavaf ederken O'nu öldürmek
maksadıyla bir adam yanına yaklaştı. Rasülullah sordu:
- Sen Fndale değil misin?
-Evet.
(69) el-Muvatta', niklllı; Asr-ı sall.det, II, 112.
- (70) Asr-ı sall.det, II, 104.
(71) el-İsabe, Furat maddesi.
(72) Azzaııı, Betal'ül ebtal, 38.

.

-

- Kalbinde ne yapmayı geçiriyordnn 'l
- Alliih'ı zikrediyordnm.
RasUiullah güldü. (Çünkü Cenab-ı Hak karşısındakinin asıl niyetini
O'na blldirnıişti.) Adama:
- Alliib.'a _tevbe et, dedi. Sonra ~lini adarom kalbi üzerine koydu.
Fudale diyor ki:
- Vall8.hi elini kalbiine koyar koymaz bende öyle bir deği§iklik oldu
ki, RasUlullah dünyada en sevdiğim kişi haline geldi75,
Hudeybiye sulhü esnasında 80 kadar Mekkeli, müslümanlara baskın
yapmak için ordug§.ha yaklaşrnışlardı. Fakat müslümanlar tarafından
esir edildiler. RaSUiullah'ın huzüruna getirildikleri zaman, hepsilll affetti.
O zaman şu meA!deki ayet nazil oldu: "O Allah ki, Mekke vadisinde
sizi .kafirlere _karşı zafere ardirdikten sonra, onların ellerini sizden,
sizin ellerinizi de onlardan- çekti. (Birbirinizle savaşınadıniz).":r&
Zat'ür-Rik'a gazasından dönerken, RasUlullah ashabından biraz uzakta,
tek başına kılıncım bir· ağaca asarak· uyumuştu. Bu esnada Gavras B.
Haris isıninde bir adam sessizce yaklaşıp, ağaçta- asılı olai:ı. kılıçla
RasUiull§.h'ı öldürmek istedi. O esnada RasUiullah uyamverdi. Adam ·
sordu: "Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak?" RasUiullah büyük
bir soğukkanlılıkla: "Allah" diye cevap verdi. O zaman adam donaka:ldı
ve elindeki kılınç düştü. Bu sefer kılıncı RasUiullah alıp aynı soruyu
ona sordu. O· zamana kadar ashab gelınişti. RasUiullah bu adamı da
affetti ve serbest bıraktı. Adam bu hareket karşısında müslüman oldu11.
Bii' gün RasUI-i Ekrem'in huz'llruna, birisini getirdiler ve "Bu adam
seni öldürmek istiyordu'• dediler. RasUiullah adama hiçbir şey yapmadı,
sadece şöyle dedi: "Sen beni öldürmek ist-esen de, Allah seni bnna
muvaffak etmez.''7s Bu sözler aym zamanda O'nun eşsiz tevekkülünü de
ne güzel if§.<Ie ediyor.
Eb!! Süfyan b. Haris, Ras1llull8.h'ı çok hicvederdi ve aleyhinde ileri- geri
konuşurdu. Mekke fethinden sonra RasUiullah'ın huzuruna girip kendini
afvettirmek istedi, Hz. Peygamber: "O benim namusnnıa iftira etti.''
diyerek huziiruna kabUl etmek istemedi. Bunun üzerine Ebu Süfyan:
"(Elinden tuttuğu küçük oğlunu göstererek) Ya beni affedersin, ya da
bu çocuğu yanıma alır, yollara, salıralara düşerim, ikimiz de. açlık ve
susuzluktan helak oluncaya kadar dolaşırım.'' deyince Rasiilullah ona
acıdı ve afvetti79,
Bir yıl Kureyş kıtlığa uğradı. İnsanlar derileri ve ölü hayvanları yediler.
Bunun üzerine Ebu Süfyan, hiçbir eziyeti yapmaktan geri durmadıkları
Rasiilull§.h'a müracaat ederek: "Ey :M:uhamined, · kavmin helak oluyor.
Dua et de, Allah bu belayı kaldırsın.'' dedi. Rasiilullah dua etti ve
Kureyş bu zor durumdan kurtulduso. Halbuki bir -zamanlar onlar
RasUiullah'ı ve müslümanları üç yıl müddetle açlığa malıkiim etmiŞlerdi.
O, müslüman gözlikerek müslümanların içine girip daima fitne ateşini
köriikleyen ve casusluk yapan münafıklarm dahi öldürülınesine maru
olurdu. Münafıkların reisi Abdullah b. trbeyy'i öldürmek isteyen· Hz.
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(73) BuMrt, zikr-u Hind; .Asr-ı sAadet, II, l12.
(74)- el-İsabe, Hebbar maddesi; .Asr-ı sAadet, rr,-113.
(75) Beta~-ül ebtal; 48.
(76) el~Feth: 48j24.
(77) Mtisned, ID,360, 390; eş-'Şifa,
82.
(78) eıı-Şlfa, I-83; Müsned, ID, 360, 417; .Asr-ı. saadet, II, 121.
(79) Betal-ül Ebtal, 38.
· (80) Bubart, Tefslr-u sureti'd-duban.
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ömer'e: Hayır, Muhammed ashabmı öldürüyor denilmesine razı olamam.''
demişti sı.

Hatıb b. Ebi Beltaa, müslümanlarm Mekke seferi hazırlığını gizlice, bir
kadınla

mektup göndererek, Mekkelilere bildirmek istemişti. .Alliilıu
Zü'l~Celal vahyederek, durumu Raşülüne bildirdi. Kadın yolda ~en
yakalanıp, üzerindeki mektup bulundu. Suçunun ortaya çıkması üzerine,
Hatıb suçunu itiraf etti fakat İslam'dan dönmediğini ifade etti ve şöyle
dedi: "Mekke'de akrabalarım vardır. Koruyacak kimseleri yoktur. Mekke
muhiisarası esnasında, müşrikler tarafından onlara' bir zarar verilmesini
önlemek maksadıyla bu işi yaptım." dedi. Bunu işiten Hz. ömer:
•·
"Müsaade et ey .Allah'ın Rasülü şunun kellesini uçurayım" deyince
Rasülullah buna miini oldu ve Hatıb'ı aff~tti. Eğer bu mektup
mü§riklerin eline geçseydi, müslümanlar çok güç duruma. dü§ebilirlerdia2,
Fakat O'nun afvı ve merhameti istismar edilecek derecede .haddi
a§Inazdı. Bir harbde, şair Ebü Uzze esir edilmiş,' tekrar müslümanlara
kar§l sava§nlamak şartıyla serbest bırakılmı§tı. TeliTar ikinci bir
sava§ta esir edildi, fakat bu sefer atvedilmesi kabül edilmedi. Rasülullah:
"Mü'min bir delikten iki defa geçmez (iki defa aldanmaz).'' diyerek
öldürülmesini emrettisa.

MüSAMAHA.si
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Hz. Aişe diyor ki: "Rasülullah, hiçbir hizmetçisini veya hanımını veya .
bir hayvam döğmemiştir."B4
Annesi Hz. Enes'i, .hizmet etsin diye Rasülullah'ın huzüruna getirdiği
zaman, on ya§llldaydı. Bundan sonra Rasülullah irtihal edinceye kadar
· yanmda. kaldı. Enes (r.a.) diyor ki: "Rasülullah'a seferde ve hazarda
on yıl hizmet ettim. Bir defa bile, yaptığım bir §ey için niçin yaptın,
yapmadığım bir §ey için niçin yapınadın demedi."ss
O'nun Peygamber olarak gönderildiği kavmin ekseriyeti, vah§I ve bedevi
insaıılardı. Medeniyetten habersiz olan bu insanlar, O'na kar§ı birçok
·kaba muameleler yapıyorlardı. o yüce zatın huzürunda, ·gözetilecek edebi
bilmiyorlardı. Bu kaba hareketler, O'nun ince rühunu çolı: müteessir
ediyordu, fakat bütün bunlan çok geni§ bir müsamaha ile kar§llıyordu.
Hz. Enes anlatıyor: "Bir sabah Rasülullah'la beraber Mescidde
oturuyorduk. Bir bedevi geldi ve: "Ey Muhammed, §U iki deverne yiyecek
yükle, çüıılı:ü ne kendi malından, ne de babanın malından vermiş
· olmayacalı:sın." c1iyerek Rasülulliilı'm cübbesinden çekrneğe başladı.
o kadar. çekti ıd Rasülullah'ın mübarek boynu kızardı. RasUİ-i Ekrem:
- "AlliUı'a tevbe et, cübbenıi de bırak, ondan sonra dediğini yapayım.''
dedi. Bedevi: "Vallahi bırakmam" diye yemin etti. Rasülulİah,
develerden birine arpa, diğerine hurma yüklenmesini emrederek,
bedevinin elinden kurtuldu. Sonra bedeviye, niçin böyle yaptığım fı'orunca,
§U cevabı verdi: "Senin. kötülüğe iyilikle karşılık vereceğini biliyordum."
Rasülullah bu cevap karşısında gülümsedise.

4

TEMMUZ
AGUSTOS
1977

214

1.

1

Buhari, menakıb, 8, tefsir-u süre, 63 (7) ; Müslim, b!rr. 63.
Buhari, megazi, babu gazvet'il feth.
Said havva, er-Rasw, I, 145.
Dilrimi, nikah, 34; E. Davud, edeb, 4; İbn-i Mace, nikah, 51; lVIüsned, I, 36,
206.
(85) Buhari, vesaya, 25, diyat, 27; :M:üslim, fedrul., 52; Müsned, m, 101.
(86) Buhar.t, libas. 7, 18, edeb, 68; Müslim, zekllt, 128; Ebu Davud, edeb, ı; Nesa!,
kasllme, 64

· (81)
(82)
(83)
(84)

j

Hz. Peygamber Huneyn gazasında elde edilen ganimetieri dağıtırken, bir
adam geldi ve: "Ey Allah'ın Rasfllü! Adalete riayet et. Bu taksirnde
adalete riayet edilmiyor." dedi. Rasfllullah çok müteessir oldu ve:
''Yazıklar olsun, ben adalete riAyet etmezseıiı kim eder?'' buyurdu.
Hz. ömer bu ·duruma çok öfkelendi ve: "Ya Rasfllallah, müsaade. et
boynunu vurayrm.'' dedi. Rasfllullah: ''Bırak, dokunma." buyurdus7.
Zeyd b. Sa'ne'nin Rasfllullah'da alacağı vardı. Fakat daha vAdenin
dolmasına üç gün varken gelip Rasülullah'ın cübbesinden tutup, kaba
sözlerle alacağını isterneğe başladı. Hz. ömer'in bu duruma çok · canı
sıkıldı ve Zeyd'e ağır sözler söyledi. Hz. Peygamber müdahale etti.
Hz: Ömer'e: "Senin yapman gereken şey, bana borcumu güzelce
Ödemenıi, ona da borcunu güzellikle istemesini tavsiye etmendi." dedi
ve Zeyd'in borcunun ödenmesini; Hz. ömer'in ona karııı sert
davranmasına kar§lllk olarak da, yirmi sa' (ölçek) fazla verilmesini
emrettiss.
Bir gün Rasülullah namaz kılarken bir bedevi gelmi§, eteğinden tutarak:
"Bazı ehemmiyetsiz · ihtiyaçlarim kaldı, namazının sonunu beklersem
belki bunlan unuturum, gel §U i§imi bitir de namazını öyle tamamla.'•
dedi. Rasülullah gidip adamın ihtiyaçlannı kar§lladı ve dönüp namazını
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tamamladıs9.

Medine'de erkeklere çirkin Hlflar atan bir kadın vardı. Bir gün
Rasülullah, .mütevazı bir şekilde . bir kayanın· üzerine oturmuıı tirid
yiyordu ..Bu kadın oradan geçerken RasUiullah'ı gördü ve 11l.f atmağa
başladı:

- Şuna bakın, ABD gibi yemek yiyor. Rasülullah cevap verdi:
-Benden iyi abd mi olur? (Arapçada abd kelimesi, hem köle, hem qe
Allah'ın kulu ma_nasına gelmektedir. Kadın köle manasını kasdetmi§ti.
Rasülullah ise, kul manasını kasdetti.)
- Yediğinden bana da yedir.
~Buyur, ye.
-· Kendi elinle yedir. RasUiullah elindeki lokmayı kadına uzatınca, kadın:
Ağzındaki lokmayı istiyorum, dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber
ağzındaki lokmayı kadına verdi. Lokma kadının ağzından midesine iner .
inmez, öyle bir tesir gösterdi ki, yaptıklarına pi§lnan olup, haya sahibi
bir kadın oldu ve ölünceye kadar kimseye laf atmadı, kötü söz
söylemedi9o,
Bir gün bedevinin biri mescide girdi, iki rekat nainaz kıldıktan sonra:
"Allah'ım, sadece Muhammed'le ikimize merhamet ·et." diye dua etti.
Daha sonra kalkıp meseldin duvanna i§eİneğe ba§ladı. Bunun üzerine
asbab adamın üzerine yürüdüler. O zaman Hz. Peygamber: ''Bırakın,
d olmnmayın ona, oraya bir kova su· döl..-.üverin.'' buyurdu91.
Rafi. b. Amr el.Gıfari, çocukken hurma ağaçlannı taıılardı. Yakalayıp
. '
Rasülullah'ın huzüruna getirdiler. Ağaçları niçin taşladığını sorunca:
"Yiyorum'• diye cevap verdi. Rasülullah: ''Yere düŞenieri ye, fakat
ağ~rı taşlama.'• dedi ve saçlarını ok§ayarak: "All§.h'ım, bunun
karnını doyur." diye dua etti~2.
· (Devamı var)
(87) Biıhiirl, menakıb, 25. hums, 15; MUslim, zekll.t, 140, 142, 148; 1\füsned, III, 332.
(88) Eş-·Şifa, I, 83, 84.
(89) Asr-ı saa(iet, n, 76.
(90) er-Rasu1, I, 147.
(91) et-Til.c-I, 86.
(92) Ebu Davud, clhad, Bab-u ennehü yü'kelü nıimma sekate;
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Şu

mübarek Ramazan ayı ne
güzel ve ne kadar nurlu bir ay~
dır. Sıı,yılı günleri ise, ne tatlı,
geceleri de o kadar ho§tur. Bu
ayda RUH,_ maddenin· vah§etinden, heva ve nefsin .çeki§melerinden kurtulur, özgürlüğüne kaVU§Ur. Nefsin ve vücüdun arzularına boyun eğmekten, lanet edilmi§, Allah'ın rahmetinden koğulmU§ şeytanm şerrinden, . gönüllere verdiği vesveselerden de_
kurtulup, hüniyetine ve saadetine kavuşur.

Bu ay, bir sabır . ayıdır. İn
sanoğlu, bu ayda nefsin şehveti
ni yener, onun aldatıcı, çekici ve
yaldızlı dü§manlığından emin olur, sebat etme gücünü kendinde bulur. Kişinin orucu, Rabbisi
ile kendi arasmda bir sırdır.- Bunun semeresi de, Allah'a sonsuz
inancı, O'nun yüceliğinde eriyip,
kemale ula§manm bir alameti ve
işaretidir.

~-

Ramazan kelimesi, öyle bir·
sözcük, şerefli bir zaman, tatlı
bir nağınedir ki; ruhlar · onda

"RAMAZAN/ BiR AYDlR Kt KUWAN ONDA
iNDiRiLMiŞTiR. (O KUR 1 AN}r iNSANLARA (MAHZ-1)

HiDAYETTiR. DOGRU YOLU, HAK iLE BATILI AYlRD
EDEN HÜKÜMLERiN AÇIK DELiLiDiR. ÖYLE iSE/
iÇiNiZDEN KiM/ O AYA ERiŞiR iSE/ ONDA ORUÇ
TUTSUN.'/
(el-Bakara: 185)
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Oruç nedeniyle,. bu .ayda aç
kalına,
malırümiyet,
hapis ve
meşakkatler
çekilip,
sıkıntılar
görülür ise de, yine de bu ay,
bütün müslümanlara sevimli ve
saygıdeğer bir aydır. Çünkü bu
ayda, dünyevi meşakkatler, onun
elem ve kederlerinden biraz. olsun uzak kalınak ve kurtulınak
vardır. Bir tatil, bir mAnevi seyahat ve huzur vardır. Bu ayda
insanlar, kudret sahibi yüce Rabbü'l...Alemin'e iltica edip, O'nun ·
geniş affına, rahmet ve rızaama
kaVU§mak vardır. Teslimiyet, emin ve emniyet vardır bu ayda ...

ne§'e, kalbler sükünet ve organlar rahatlık bulur. Onun isİni
anıldı ını, insanlarda bir huzur,
tüylerde bir ürperme ve zihinlerde §Uur ve hareket alır Yürür.
Zira onun isminde bir heybet ve
bir celal vardır. Vasfmda diller
durur, sözler biter ve kalemler
kurur.~

·Biz bu makalemizde, bu mü- •
barek Ramazan'ı ve tutulan orucu genel olarak İKİ bölümde incelemeye çalışacağız: ·
L Kur'an-ı Kerim nokta-i
nazarmdan oruç,
n;. Felsefi ve Hikeıni aı;ıdan
orııı;.

