Açık Davet

SİYER

Esma Budak
“Önce en yakın akrabalarını uyar. Sana
uyan müminlere merhamet kanadını indir.
Onlara karşı mütevazı ve şefkatli ol. Sana
karşı gelecek olurlarsa ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Karşı konulmaz bir
güce ve engin bir merhamete sahip olan
Allah’a güven.” (Şuara 26/214-217)

MEDENİYET YOLCULARI

Peygamberimiz, gönül ve fikir yoldaşlarına, ashabına merhametle baktı. Onları
başlarına gelecek zorluklara karşı uyardı.
Bir yandan da asırlardır inandıkları, taptıkları şeyin yanlış olduğunu, cahillikle dolu
bir hayat sürdüklerini akrabalarına nasıl
söyleyeceğini düşündü. Körü körüne batıl
gelenek göreneklerin arkasından gitmenin akıllı bir davranış olmadığına ikna
etmeliydi onları. Kendine faydası olmayan
putlardan, tabulardan vazgeçirmeliydi.
Ne var ki, bu putlar, onlar için ticaret kapısıydı ve ciddi bir gelir kaynağıydı. Bunu
Kureyşliler kabul eder miydi?
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Dünya gezegeninde yıl, M.S. 613 idi.
Hira’ya ayetler ineli, ilk ışık düşeli 3 yıl
olmuştu. Müslümanlar, henüz kırk kişi
kadardı. Gelen ayetler acılarına merhem
gibiydi. Yıllardır çektikleri ıstırapların
biteceğini müjdeliyordu. Ancak bu süreç
hiç de kolay olmayacaktı. Bu köhnemiş
toplumun değişimi, gelişimi muhakkak
sancılı olacaktı. Buna zaman şahitti. Nuh,
Lut, Yunus, İbrahim, Musa, İsa… Tüm
peygamberler (aleyhimüsselam) ne büyük
zorluklar, eziyetler çekmişlerdi. Gönderildikleri toplumla canları pahasına mücadele etmişlerdi. Şimdi onları hangi zorluklar
bekliyordu? Bunları zaman gösterecekti.
Bildikleri tek şey artık değişim zamanıydı.
Bu sistem değişecek, medeni insanlar gibi
yaşayacaklardı. Bu kırk inanmış insan kararlıydı. Zulmün karşısında kırılmayacaklardı. Ayetler, artık yüksek sesle konuşma
vaktinin geldiğini haykırıyordu:

Sorular, sorular, sorular… Peygamberimiz günlerce evinden çıkmadı. Cevaplar
arıyordu sorularına. Tüm akrabalarına bir
ziyafet vermeye karar verdi. Belki onları ikramlarıyla hoş bir ortamda ağırlarsa
sözleri daha tesirli olabilirdi. Hz. Ali’ye
bir ziyafet hazırlatarak akrabalarını evine
davet etti. Ziyafete Efendimizin amcaları
başta olmak üzere kırk civarında misafir
katıldı. Ebû Leheb, konunun nereye geleceğini bilmenin öfkesiyle Peygamberimize
nefret dolu bakışlarını çevirerek;
“Bunlar senin amcaların ve amcalarının
oğullarıdır. Konuş hadi! Bırak bu sapıklığı
artık. Atalarına muhalefet etmekten vazgeç. Şunu iyi bil ki kavminin, senin yüzünden tüm Arapları karşısına alacak bir gücü
yok. Aslında Kureyş kabileleri ve diğer
Araplar sana saldırmadan önce, akrabalarının seni yakalayıp hapsetmeleri gerekir.
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bu da Allah’tan başka ilah bulunmadığına ve benim de O’nun kulu ve Rasûlü
olduğuma şehadet etmenizdir. Rabbim
sizi buna davet etmemi emretti. Hanginiz
bu yolda kardeşim ve yardımcım olmayı
kabul eder?”

22

Yine derin bir sessizlik oldu. Peygamberimiz akrabalarının gözlerinin içine baktı.
Yine ses çıkmadı. Allah Resûlü sorusunu
tekrarladı, yine cevap veren olmadı. Bu
bitmez sessizliği sona erdiren Ali b. Ebu
Talib oldu. Ayağa kalktı ve “Ya Resûlallah, ben Senin kardeşin ve yardımcın
olacağım.” dedi. Bir anda ev kahkahalara
boğuldu. İnsanlar, Hz. Ali ve Peygamberimizle dalga geçmeye başladılar. İslam
Peygamberine yalnızca on üç yaşında bir
delikanlı mı iman diyordu?... Peygamberimizin ve durumun şaşkınlığıyla etrafına
bakınan Hz. Ali’nin yardımına babası Ebû
Talib koştu ve sözü aldı;

Tüm Araplara karşı gelmektense bu çok
daha uygun olur. Ey kardeşimin oğlu! Kabilesinin, amcalarının başına senin getirdiğinden daha büyük bir felaket ve musibet
getiren bir kimse daha görmedim.”
Bu öfke yüklü sözler, evin içinde buz
gibi bir etki yaptı. Sessizlik herkesin birer
ikişer evlerine dağılmasıyla büyüdü de büyüdü. Sanki tüm Mekke’yi sardı. Allah’ın
Resulü amcasının bu ağır sözlerini hak
edecek ne yapmıştı ki... İnsanın akrabaları
yanında olmazsa diğer insanlar onunla bu
kutlu yürüyüşe nasıl katılırdı? Hele hele kabilecilik Arap toplumunda bu kadar önemliyken, her kabile yanlışken bile akrabasını
tutarken. Ancak Peygamberimiz kararlıydı.
Bu sorunu çözmeliydi.
Peygamber efendimiz, akrabalarını yeniden
evine davet etti ve bu sefer onlara fırsat
vermeden hemen konuşmaya başladı;
“Hamd Allah’a mahsustur. Ben O’na hamd
eder, sadece O’ndan yardım dilerim. O’na
iman eder ve O’na güvenirim. Allah’tan
başka ilah bulunmadığına şehadet ederim.
O birdir, eşi ve ortağı yoktur. Bir önder

kendi halkına yalan söylemez. Allah’a
yemin olsun ki bütün insanlara yalan söylemiş olsam, size yalan söylemem. Bütün
insanları aldatmış olsam sizi aldatmam.
Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah’a yemin ederim ki ben Allah’ın
bütün insanlara ve özellikle sizlere gönderdiği peygamberiyim.
Sizler uykuya dalar gibi ölecek, uykudan
uyanırcasına dirilecek ve tüm yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. Ya ebedi
cennete ya da ebedi cehenneme gireceksiniz. İnsanlar içinde uyardığım ilk kimseler
sizlersiniz. Benimle sizin misaliniz, düşmanı görünce halkını uyarmak için önden
koşarak gelen, düşmanın kendisini geçmesinden korkarak ‘Koşun ey insanlar!’ diye
feryat eden kimsenin durumuna benzer.
Ey Abdülmuttaliboğulları! Allah’a yemin
ederim ki Araplar içerisinde, dünya ve
ahiretiniz için, benim size getirdiğim
şeyden daha hayırlısını, daha üstününü
kavmine getirmiş bir genç bilmiyorum.
Ben sizi dile kolay gelen, mizanda ağır
basacak olan iki söze davet ediyorum ki

“Yeğenim! Sana yardımcı olmak bizim
için bir şereftir. Sana emredilen şeyi
yapmaya devam et. Seni koruyup kollamaktan bir an bile geri kalmayacağım.
Bana gelince, Abdülmuttalib’in dinini terk
etmeye gönlüm razı olmuyor.” Ebû Talib,
bir kabile reisi ağırlığıyla durama el koymuş, ortamı yumuşatmışsa da Ebû Leheb
hemen atıldı;
“Ey Abdülmuttaliboğulları! Bu büyük bir
kötülük ve ayıptır. Başkası O’na mani
olmadan siz O’nu engelleyin. Eğer siz bugün O’na boyun eğerseniz zillete, hakarete uğrarsınız. O’nu korumaya kalkarsanız
öldürülürsünüz.” dedi.
Akrabalar arasında tam bir kargaşa hâkim
olmuştu. Peygamberimizin halası Safiyye
tartışmanın geldiği bu noktada dayanamayarak kardeşi Ebû Leheb’e itiraz etti.
Muhammed aleyhisselam’ı desteklemek,
ona yardımcı olmak bir akrabalık borcuydu. Ebû Leheb iyice öfkesinden kudurmuş,
kızardıkça kızarmıştı. “Bunlar boş sözler.
Zaten siz kadınların sözleri erkekler için
hep bir ayak bağı ve engel olmuştur. Kureyş kabileleri ve tüm Araplar üzerimize

geldiğinde onlara karşı koyacak gücümüz
mü var? Biz onların yanında bir lokmayız
sadece” diye haykırdı.
Gittikçe alevlenen tartışmaya son noktayı
Ebû Talib koydu; “Hayatta olduğumuz
sürece O’nu koruyacağız.”
Peygamberimiz arkasına akrabalarından
bir destek alabilmişti. Onların desteği ile
artık Kureyşlilerin karşısına çıkabilirdi.
Onu ancak bu şekilde dinleyebilirlerdi.
Bunun için en uygun yerin Safâ tepesi
olduğuna karar verdi ve Safâ Tepesine
çıkarak bütün Mekkelilere seslendi;
“Ey Kureyşliler! Size şu dağın arkasında bir
düşman birliği var desem inanır mısınız?”
Mekkeliler “el-Emin” lakabını taktıkları bu
insana tereddüt etmeden cevap verdiler:
“Evet inanırız, senin yalan söylediğine şahit olmadık.” Bunun üzerine “Öyleyse ben
büyük bir azaba uğrayacağınızı size haber
veriyorum... Allah bana en yakın akrabamı
uyarmamı emretti. Sizi “Lâ ilâhe İllallahü
vahdehû lâ şerîke leh (Allahtan başka İlah
yoktur. O birdir. O’nun eşi, ortağı yoktur)”
diye şehadet getirip iman etmeğe davet
ediyorum! Ben de O Allah’ın kulu ve Resulüyüm! Söylediğimi kabul ve tasdik ederseniz, Cennet’e gireceğinize taahhüt ederim.
Siz “Lâ ilâhe illallah” demedikçe, ben size
ne dünyada bir yarar, ne de ahirette bir
nasip sağlayabilirim, iman ediniz!”
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mesajını büyük bir tehlike olarak gördüler.
Çünkü para kapıları kapanıyordu. Ticaret
ile uğraşan bu topluluk büyük zarara girecekti. Alkol, kumar, zina, yalan söylemek
gibi kötü alışkanlıklar da yasaklanıyordu.
Bunlar yetmezmiş gibi maddi güç ve kabilelerin üstünlük anlayışının beslediği haksız kazanç, insanları sömürme ve ezme
hakkı da ellerinden gidiyordu. Bu şekilde
devam etmeleri imkânsızdı ve buna bir an
önce “DUR!” demeliydiler.
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Yine ilk darbe içerden, akrabalarından,
amcası Ebu Leheb’ten geldi. “Vay! Bizi
bunun için mi çağırdın?” diye bağırarak,
iki eline birer taş alıp “Tebben Lek (seni
helâk edeceğim)” diye haykırdı. Taşlar
Allah’ın Resulüne ulaşmadı lakin, Tebbet
Suresi’nin ayetleri bu eller üzerine indi.
Haksızlığa, zulme gücü yeten o eller
kuruyup gidecekti. Ne ilginçtir ki aynı kabileden bir yandan zulme ve haksızlıklara
‘Durun!’ diyen bir nur doğarken, diğer
yandan zulüm ve haksızlıklarla etrafını ve
kendini kana, karanlığa boğan bir zalim
çıkıyordu. Biri ‘Kevser’ olup iki cihanda
aydınlanırken diğeri ‘Ebter’ olup zelil bir
şekilde yok olup gidiyordu.
Aslında Kureyş’in ileri gelenleri Rasûlullah’a önceleri pek karşı çıkmamışlardı.
Ancak Hz. Peygamber puta tapmayı
reddeden ayetleri açıklamaya başlayınca

Ve hemen bildikleri tek yola, şiddete başvurdular. Bilâl-i Habeşî, Suheyb-i Rûmî,
Habbâb b. Eret ve Ebû Fükeyhe gibi köleler ile Zinnîre, Ümmü Übeys, Nehdiye ve
Lübeyne gibi cariyeleri inançları uğruna
ağır işkencelere tâbi tuttular. Abdullah b.
Mes‘ûd, Kâbe avlusunda Allah’ın ayetlerini açıkça okuduğu için bayıltılıncaya
kadar dövüldü. Mus‘ab b. Umeyr, zengin
bir ailenin oğlu iken Müslüman olduğu için ailesi tüm maddi desteğini kesti
hatta elbiselerini bile elinden aldı. Ebû
Zer, Müslüman olduğu için müşrikler
tarafından defalarca, bayıltılıncaya kadar
dövüldü. Mekke’de itibar sahibi olan Hz.
Ebû Bekir’in bile açıkta namaz kılması ve
duyulacak şekilde Kur’ân okunması yasaklandı. Peygamber’imizin geçtiği yollara
pislikler ve dikenler atılıp, evi taşlandı.
Hatta namaz kılarken üzerine deve işkembesi atarak secdede boğmak bile istediler.
Tüm bu zulümlere rağmen bu kırk yürek, davasında kırılmadan dimdik sabit
duruyordu. Bu kırk yürek, peşine başka
yürekleri de katıyor, sayıları gün geçtikçe
artıyordu. Sanki onları eziyetlerle kırdıkça, kırılan her bir parçalarından başka
Müslümanlar oluşuyordu.
Kureyşliler bu şekilde mücadele edemeyeceklerini fark ederek Ebû Tâlib’e geldiler.
Ebû Tâlib onları gönül alıcı sözlerle teskin
etti. Kureyşliler ikinci defa Ebu Talib’e
geldiler ve bu defa tehdit edici ifadeler
kullandılar. Bunun üzerine Ebu Talib Peygamberimizi yanına çağırdı. Kabilesine
karşı daha fazla direnemeyeceğini söyledi. Peygamberimizin tüm idealistlere, hak

yolunda yürüyenlere örnek olan konuşması o gün, o odada yankılandı.
“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.”
Bunun üzerine Ebû Tâlib yeğenine sevgiyle baktı. “Git istediğini söyle, Allah’a ant
olsun ki seni asla onlara teslim etmeyeceğim” dedi. Ona tekrar gelen ve “Yeğenini
bize teslim et, onun yerine Velîd b. Mugîre’nin oğlu Umâre’yi sana evlât olarak verelim” teklifindeki Kureyşlileri ise şiddetle
reddetti.
Peygamberimiz ve sahabelerini vaz geçirmek için Kureyşlilerin aklına bir şey
daha geldi. Bunu Utbe b. Rebîa gerçekleştirdi. Peygamberimize gelerek “…Şayet
maksadın zengin olmaksa sana mal mülk
verelim. Makam ve itibar peşindeysen
seni başımıza yönetici yapalım” teklifinde
bulundu. Hatta daha da ileriye giderek
“Eğer ruhsal bir rahatsızlık sonucu böyle
davranıyorsan seni tedavi ettirelim” deme
cüretinde bile bulundu.
Çağlar ötesine uzanan etkisiyle Kur’an bu
zalimlere şöyle sesleniyordu: “Hâ Mîm.
Bu Kur’ân Rahmân ve Rahîm olan Allah
tarafından indirilmiştir. Bu, bilen bir toplum için Arapça bir Kur’an olarak ayetleri
genişçe açıklanmış bir kitaptır. O, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir.
Fakat insanların çoğu yüz çevirmişlerdir.
Artık onlar gerçeği işitmezler. Onlar: “Ey
Muhammed! Senin bizi davet ettiğin şeye
karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda
da bir ağırlık vardır. Seninle bizim aramızda anlaşmamıza engel bir de perde vardır.
Sen istediğini yap, çünkü biz yapıyoruz”
dediler. Ey Muhammed! De ki: “Ben
sadece sizin gibi bir insanım, ancak bana
ilâhınızın bir tek ilâh olduğu vahyediliyor.
Artık hep O’na yönelin ve O’ndan bağışlanma dileyin. Vay O’na ortak koşanların
haline!”
(Fussılet 41/1-6).

Kendilerine yaptıkları tüm zulümlere,
sevdiklerini araya sokarak ikna etme çabalarına, maddi imkanları önlerine sermelerine rağmen Müslümanların bu vakur
ve erdemli duruşları, Fussilet Suresinin
ayetleriyle birleşince Utbe b. Rebîa da bu
kutlu yürüyüşe katıldı, Müslüman oldu.
Hira’ya düşen ışık günden güne daha da
büyüyordu. Evet zordu, dünya hesabına uymuyordu. Lakin doğrulukta azim
ile sebat etmek onlara kıyamete kadar
saygıyla anılma, ahirette paha geçilmez
değerdeki hediyelere sahip olma imkanını
sağlıyordu. Bu hesabı sadece yüreğiyle
düşünebilenler yapabiliyordu. Onlara da
Allah kendi ismini veriyordu, “MÜ’MİN”
diyordu.
SENCE, Açık tebliğ zamanında 40 Mü’min
tarafından gösterilen bu duruş, günümüzde Dünya baronlarına, Filistin’i, Suriye’yi
ve daha nice İslam beldelerini kana bulayanlara, ülkemizi bölmeye çalışan hainlere, zalimlere karşı gösterilebilse ne olur?
Yukarıda geçen ayetleri ve Peygamberimizin ve ashabının tutumunu göz önünde bulundurursak günümüzde var olan
köhne zihniyetlerle nasıl başa çıkabiliriz,
neler yapabiliriz?
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Hatice Güloğlu
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Kızgın alevlerin içerisindeki demir parçasını dikkatle çıkardı. Gözleri alev alevdi.
Çekiç ile demiri dövmeye başladı. Tak
tak tak… İçinde inanılmaz bir mutluluk,
tarifsiz bir özgürlük duygusuyla demirden çıkan sese eşlik ediyordu. “Ya Allah!,
Ya Hayy!”… Kalbi, sanki kuş kalbi gibiydi. Tam o esnada kapı hiddetle açıldı.
Ümmü Anmar, oğlu ve kabilelerinden
on beş kişilik bir grup, kapıdan içeriye
öfkeyle girdiler. Ümmü Anmar: “Ey Habbab, söyle bana duyduklarım doğru mu?
Sen bizim atalarımızın dinini inkâr mı
ettin?” diye sordu. Gözlerinden öfke ve
kin fışkırıyordu. Yanında gelenler ise tıpkı bir sırtlan gibi gerilmiş onun vereceği
cevabı bekliyorlardı. Habbab: “Evet, ben
tek olan Allah’a inanıyorum” diye haykırdı korkusuzca. Artık O, iman ettiğini
açıkça ifade eden ilk sahabe olarak tarihe
geçmişti. Ümmü Anmar: “Sen benim
kölemsin. Ben sana izin vermeden nasıl
olur da böyle bir şeye karar verebilirsin?”
diye bağırmaya başladı. Hepsi birden
Habbab’ın üstüne çullandılar, tanınmayacak hale gelinceye kadar dövdüler.
Güneşin ortasında, göğsünün üzerinde
koca bir taşla öylece bırakılmıştı. Susuzluktan dudakları yarılmış, açlık iliklerine
işlemişti. Yara ve yanıklarla dolu vücudu
hareket edemez haldeydi. O gün geçti
gözünün önünden; sahibi Ümmü Anmar’ın yanındakilerle birlikte demirci
dükkânına geldiği ilk gün. Tam üç yıl
geçmişti aradan. Dile kolay işkence ile
dolu tam üç yıl. Ümmü Anmar, o günden sonra her türlü işkence yöntemini
hiç acımadan üzerinde denemişti. Hala
yaşadığına kendi bile şaşırıyordu. Gözlerini zorla araladı, gökyüzüne çevrildi
bakışları. İçinden: “Ne aydınlık bir gün”
diye geçirdi. Allah Rasulü bir gün önce

Safa Tepesi’ne çıkmış ve korkusuzca tüm
dünyaya haykırmıştı. “Allah birdir. Ben
ise Allah’ın gönderdiği son peygamberim.” Kalbi kanatlandı yine, kelimeler
aşkla döküldü dilinden: “Ya Allah!, Ya
Hayy!” Kalbi, sanki kuş kalbi gibiydi.
Allah Resulü’nün Safa Tepesi’nden
açıkça İslam’ı haykırmasının ardından
Mekkeli müşrikler iyice canileşmişlerdi.
Özellikle köleler, yoksullar ve kadınlar
üzerinde inanılmaz işkence yöntemleri
deneyerek onları yıldırmaya ve inkâra
zorluyorlardı. Bir avuç mü’min de Darul
Erkam’da toplanmış, olanlar hakkında
durum değerlendirmesi yapıyordu. İçlerinden biri söze girdi: “Hamdolsun, hiç
olmazsa Bilal-i Habeşi’nin işkencesi sona
erdi. Hz. Ebû Bekir onu Ümeyye bin Halef’ten satın aldı. Sonra da onu kölelikten
azat etti” dedi. Bir anda odanın içerisini
sevinç dalgası sarmıştı. Mutlulukla birbirlerine sarıldılar. O esnada sahabilerden
biri heyecanla içeri girdi. Panik haldeydi.
Olanları anlatmaya başladı: “Allah Resulü Kâbe’de secde halindeyken bir grup
müşrik başından aşağıya hayvan işkembeleri bırakmışlar. Sözleri ile de onu aşağılamışlar.” “Ebû Talip ve Hz. Hatice’den

çekindikleri için fazlasına cesaret edemiyorlar” dedi içlerinden biri… Hepsinin
yüzü mahzunlaşmıştı. Diğer bir sahabi
söze girdi: “Mekkeli müşriklerden oluşan
bir heyet Ebû Talip’in yanına gitmiş. Yeğenine söyle para, mal, mülk, mevki ne
istiyorsa verelim. Bu davadan, bu dinden
vazgeçsin demişler. Ebû Talip de Allah
Resulü’ne onların bu isteklerini iletmiş.”
Sahabiler hep bir ağızdan, merakla sordular: “O ne demiş?” “Vallahi güneşi sağ
elime ayı da sol elime verseler ben bu
davadan, bu dinden vazgeçmem” demiş.
O gün Darül Erkam’da bulunan on beş
imanlı genç hep bir ağızdan gururla ve
imanla haykırdılar. “Allah-u Ekber!” Hepsinin kalbi, sanki kuş kalbi gibiydi.
Sümeyye, sağ ayağı bir deveye, sol ayağı
başka bir deveye bağlanmış sürüklenirken hayatı geçti gözlerinin önünden.
Dile kolay köle olarak geçen, insan yerine konulmadan geçen bir ömür. Sevgi ve
saygının olmadığı, kendine ait olmayan
bir ömür… Bir an hayat arkadaşı Yasir’e
çevrildi bakışları. Sırt üstü yere yatırmışlar, işkencenin her türlüsünü üzerinde
uyguluyorlardı. Ama o hala “Allah-u
Ekber!” diye haykırıyordu. Öyle içtendi
ki haykırışları Sümeyye’nin yaralarına
merhem oluyordu sanki. Son gücüyle
ona eşlik etti: “Allah-u Ekber!... Allah-u
Ekber!” Ebû Cehil, atını durdurdu birden. “Demek hala akıllanmadın öyle mi,
Sümeyye?” diye ağzından salyalar akıtarak bağırıyor, bir yandan da acımasızca
her yerine tekmeler atıyordu. Ebû Cehil
hırsından ne yapacağını bilemez bir
haldeydi. Mızrağı eline aldı. “Eğer Muhammed’in dinini inkâr etmez, atalarımızın dinine dönmezsen andolsun ki seni
öldüreceğim” dedi. Sümeyye ile Yasir bir
an birbirlerine baktılar. İşte o an, ne çok
şeyler anlattılar birbirlerine, kim bilir?
Sevdalarını, hayatlarını, vedayı, özlemi,
özgürlüğü, imanın tadını ve gücünü…
Sümeyye’nin bakışları aniden Ebû Cehil’e çevrildi. Gözlerinde korkudan eser
yoktu. Sanki tüm dağları delercesine
kararlı ve kuvvetliydi bakışları. Meydan
okuyordu; zulme, karanlığa ve nihayet

ölüme: “Asla!” diye haykırdı. Mızrağın
havaya kalkışını gördü ilk. İşte o an dilinde Kelime-i Şehadet yeniden hayat bulmuş, haykırıyordu. “ Eşhedü en-lâ ilâhe
illallah. Ve eşhedü enne Muahammeden
abdühû ve rasûlühû”
Mızrak Sümeyye’nin kalbindeydi ve Sümeyye’nin kalbi, kuş kalbi gibiydi. Bir an
kapılar açıldı ardı ardına. Aradan asırlar
geçmiş, İslam tüm dünyaya yayılmıştı.
Gençler gördü orada gül yüzlü, temiz,
pak, dürüst, imanlı… Allah’a sevdalı.
Allah Resulü’ne ne de çok benziyordu
duruşları, dimdik ve vakur… Etrafları
ahir zaman kötülükleriyle çevrilmiş ama,
onlar Sümeyye kadar kararlı, Yasir kadar
mert, Bilal kadar sabırlı, Habbab kadar
cesurdu. Başları secdede, melekler bembeyaz güller yağdırıyor üstlerine…
Sümeyye’nin içi rahat, kalbi huzurla doluydu. Kana kana içti şahadet şerbetini.
İşte o an, melekler, kuşlar, ağaçlar, tüm
kâinat aynı sözle çınladı: “Ya Allah! Ya
Hayy!” Kuş kalbi kanatlanmıştı Sümeyye’nin; ardına baktı son kez. Aradığını
bulmuş gibi gülümsedi. Sonra elini uzattı
Yasir’e doğru İlk şehitler, beraberce sonsuzluğa yürüdüler.
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Tarih, böyle bir boykot görmemişti. Sümeyye, Yasir, Bilal, Habbab, Ammar ve
daha nice yiğitlerin yaşadığı acılara tanık
olan kadim şehir Mekke’nin silueti değişmişti. Yükselen çığlıklara inat, daha çok
kan ve gözyaşı isteyen zalimler öfkelerinden çıldırmıştı.
Hz. Hamza ve Hz. Ömer gibi güçlü ve
saygın kişilerin Müslüman olması, müşriklerin kızgınlıklarını daha da artırmıştı.
Bunlara ilaveten gerek Kureyşliler arasında gerekse civardaki diğer kabileler
arasında İslam’ın yayılmaya başlaması
Mekkeli müşrikleri yeni tedbirler almaya
sevk etmişti.
Bir antlaşma metni hazırlayıp, mühürleyerek Kâbe duvarına astılar. Amaç;
Hz. Peygamberi, onun akrabalarını ve

Müslümanları taciz etmek, inançlarından döndürmekti. Hz. Peygamber ve
onun etrafındakiler dinlerinden tamamen
vazgeçinceye kadar hiçbirine acımayacaklardı. Antlaşma metnindeki maddelere
göre, Hz. Peygamber kendilerine teslim
edilinceye kadar barış olmayacak, Müslümanlarla kız alınıp verilmeyecek, ticaret
ve alışveriş yapılmayacak, evlerine girilmeyecek, kendi akrabaları bile onlarla
görüşmeyecek, konuşmayacaktı.
Kendi aralarında yaptıkları antlaşmayı
hemen yürürlüğe koydular. Müslümanlar
maddi-manevi büyük sıkıntılar yaşamaya
başladılar. Boykot kararlarının uygulanmasına önem veren müşrikler arasında
özellikle Ebû Cehil ve Ebû Leheb ön
plandaydı. Öte yandan Hz. Peygamber’in
amcası Ebu Talip, yetim yeğenine nasıl

yardım edebileceğinin derdine düşmüştü.
Öncelikle yeğeni Muhammed’i ve onun
dinine inananları Mekke şehrinin merkezinde olan Dar’ül Erkam’dan çıkarıp Mekke’nin dışındaki bir vadiye götürmeye karar verdi. Çünkü Mekke’nin merkezinde
kalmaya devam ederlerse hem daha çok
işkence görecekler hem de kendilerine
yardım etme imkânı olmayacaktı. Amca
Ebû Talip, bütün Müslümanların Ebû
Talib Mahallesine taşınmalarına yardımcı
oldu. O, sadece yetim yeğeni için değil,
yetim hale getirilmiş bütün inananlar için
servetini harcıyordu.
Çok zor bir dönemden geçiyordu Müslümanlar. Açlıktan feryat eden çocukların, susuz kalan bebelerine bir damla su
bulabilmek için gözyaşı döken annelerin,
ayakta kalabilmek için birkaç kuru yaprakla beslenen masum insanların acısıyla
inliyordu koskoca Mekke vadisi. Evlerine
girmeleri, arkadaşlarıyla bir kelam etmeleri bile yasaktı. Hac mevsimi ve haram
aylar (Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, Recep) dışında ticari faaliyetlerde bulunmalarına, alışveriş yapmalarına izin yoktu.
Sadece senede bu 4 ay ticaret yapabilme
hakkına sahiptiler. Ancak o hakkı kullanmamaları için de acil eylem paketleri
hazırlanmıştı. Müslümanların ticaret
hakkına sahip oldukları 4 aylık dönemde, müşrikler fiyatları artırıyor, ticaret
için gelen kafilelerin mallarına yüksek
fiyatlar vererek el koyuyor ve alışveriş
yapmalarının önünü kesiyorlardı.
Sağlam duvarları, çevresinde dikenli telleri, içinde hücreleri olmayan bir açık hava
hapishanesinde, ölüme terk edilmiş Müslümanlar, yürek yakan bir dram yaşıyordu.
İnsan onurunun hiçe sayıldığı, varlık ve
yokluğun farkının kalmadığı, zamanın
durmuşçasına hareketsizleştiği günlere
mahkûm olmuşlardı. Bazen müşriklerin
elinden kurtulamayacakları düşüncesi,
içlerini karartsa da, Allah’ın muhakkak bir
kapı açacağı inancı ve umudu Müslümanlara müthiş bir dayanma gücü veriyordu.
Yaşanan bu karanlık tablo, sadece inananların değil, bütün insanlığın imtihanıydı. Kureyşliler’in bir kısmı insanlıklarını

unutmuş, Müslümanlara yapılan işkencelerden mutlu oluyordu. Ancak bazıları da
o dönemde henüz iman etmemiş olmasına
rağmen boykotu boykot ederek bu işkenceye son verilmesi için tepki gösteriyordu. Hişam bin Amr bin Haris bunlardan
biriydi. O, yapılan bu haksızlığa tepki
gösteriyor, insanlara işkence yapmak için
antlaşma yapılamayacağını haykırıyordu.
Hatta bazı geceler, boykot altında bulunan Müslümanların mahallesine erzak da
getiriyordu.
Zaman donmuş gibi görünse de, bir şekilde akıp gitmekteydi. Birçok kaynakta yer
aldığına göre, boykotun üçüncü yılının
sonunda enteresan bir olay gerçekleşti:
Kâbe’de asılı olan antlaşma metninin yer
aldığı sahife, güve, ağaç kurdu veya çöl
karıncaları tarafından imha edildi. Bu
olayla birlikte sağduyulu müşriklerin de
yoğun çabalarıyla antlaşma feshedildi.
Boykot bitmişti ve boykot dönemi de
Müslümanların lehine işlemişti. Çünkü
farklı ülkelerden ve şehirlerden hacca,
ticarete gelen insanlar bu ambargonun
neden yapıldığını merak edip Müslümanlarla tanışma fırsatı bulmuş, yapılan işkencelere karşı çıkmışlardı. Bu arada İslam
dini hakkında bilgi edinmişler, tarifsiz
işkenceler karşısında Müslümanların vakarlı duruşları onları derinden etkilemişti.
Neticede boykot, kendini boykot etmiş; o
dönemde İslam’la ve Müslümanlarla tanışan insanların birçoğunun iman etmesine
vesile olmuştu.
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KUR’AN KÂŞİFİNİN NOTLARI

Kureyş Sûresi
Esma Budak
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SÛRENİN İSMİ:
Kureyş: Kureyş, Hz. Peygamber’in mensup olduğu, İslâm’ın tebliğine ilk muhatap
olan ve Kur’an’da adı geçen büyük Arap
kabilesidir. Kureyş kabilesinin eriştiği
nimeti bildirdiği için, sûreye bu isim verilmiştir.
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Not: Çöl gibi yaşam şartlarının en zor
olduğu bir bölgeye bile Allah dilerse böylesi
büyük imkânlar sunuyor. Yerinden zemzem
fışkırıyor, en taze meyveler ticaret yoluyla kolaylıkla geliyor, eşkıyalar uzaklaşıyor, güvenli bölge oluyor… Demek nerede,
ne şartlarla yaşarsak yaşayalım Allah’a
kulluk edersek ve ortamımızı güzelleştirecek olanın, kıymetli kılanın Allah olduğunu
bilirsek en meşhur ve en zengin kişi ya da
toplum oluruz. Bu sûre bize büyük bir ipucu
veriyor gibi. Çok İlginç ve Düşündürücü! Bu
sûreyi gündeminde tut!

AYET SAYISI: 4
NÜZUL YERİ: Mekke’de inmiştir. Allah, fil ordusunu helak ederek Kureyş’i
korumuş ve kurtarmıştı. Bu olay sayesinde Kureyş büyük ün kazanmış, Mekke
korunan bir yer olarak görülmüştü. Eşkıyalar bu bölgeden uzaklaşmış, ticaret ve
yaşam koşulları çok güzelleşmişti. Kureyşliler buna şahit olmalarına rağmen
Kâbe’yi putlarla doldurmuşlardı. Peygamberliğini açıklayan ve açıktan tebliğe başlayan Hz. Muhammed’e aldırış
etmiyorlar, hatta karşı geliyorlardı. Tam
bu sıralarda Allah; Kureyşlilere eskiyi
hatırlatmak, sahip oldukları nimetleri
fark ettirmek ve bunu sağlayana yöneltmek için Kureyş Sûresi’ni indirmiştir.

KISA AÇIKLAMASI
1) Li îlâfi kureyş
“Kureyş’in güven ve barış antlaşmalarından
faydalanmaları için.”

Li’ bağlacı ile Allah bu sûreyi kendinden önce
gelen Fil Sûresi’ne de bağlıyor. İki sûre birbirini tamamlıyor. Fil olayında da Allah Kâbe’yi
korudu ve Kureyş’in güvenliğini sağladı,
anlamı veriyor. Bu bağlaç sonraki ayetlerle
bağlanınca da “Eğer Allah’a ibadet etmezlerse bu imkânları kaybederler” manası veriyor.
Yani Allah bizlere; “geçmişe bak, düşün, tart,
karar ver ve harekete geç” diyor. Harika!
“Îlaf” kelimesi sevmek, sevilmek, sevdirmek,
dağıldıktan sonra bir araya toplamak anlamına geliyor. Buna şahit o bölgenin en eski

kabilesi ise Kureyş kabilesi. Allah bu yüzden
Kureyşlilere hitap ediyor. Taa Hz. İbrahim’in
küçücük oğlu ve hanımını bu çölün ortasına
bıraktığı günlerden yaşadıkları bu günlere bütün olanları biliyorlar. Tüm olumsuz şartlara
rağmen nasıl rahatlıkla yaşanacak bir bölge
olduğuna şahit olmuş bu insanlar. Resmen
bizlere “Bir bakın etrafınızda yaşananlara,
nimetlere, yokken var olanlara, size sunulan
imkânlara” diyor Allah. Bir toplum isen seni
sen yapan şeyleri iyice kavramalısın ki onlardan en iyi şekilde yararlanabilesin. Güven ve
barış içinde yaşayabilesin. Dikkat!

2) Îlâfihim rıhleteş şitâi ves sayf
“Kış ve yaz seferlerinde kendilerine bahşedilen emniyet ve uzlaşma hakkı için, ”
Kâbe’nin olduğu bölge yaz ve kış seferlerine yani ticarete, iletişim kurmaya çok elverişli gözükmese de Allah bunu sağlamış.
Kâbe; sürekli açık hava ibadet, Allah’a yakınlık bölgesi. Orada kar, fırtına olsa hac,
umre ibadetleri aksar. Ama şimdi aksamıyor hatta rahatlıkla insanlar ibadetlerini

yapabiliyorlar. Peki diğer bölgelerde yaşayan insanlar? Kışı sert geçen bölgelerde
kış turizmi oluşuyor. Oralarda da Allah bir
kolaylık, bir fayda oluşturuyor. Yani nerede
yaşarsak yaşayalım şartları bir avantaja
dönüşebiliyor. Yeter ki Allah’ın bizim için
yarattığı güzellikleri fark edelim. Harika!

3) Felya’budû rabbe hâzel beyt
“Hiç olmazsa onun için bu Beyt’in (Kâbe’nin) Rabbine
kulluk etsinler! ”
Bunca nimeti, kolaylığı, sevgiyi gördükten sonra hâlâ ne duruyoruz ki? Kureyşliler ne duruyorsunuz ki? Atın kendi derdine derman bulamayan putları, yönelin
Kâbe’nin ve bütün bölgelerin sahibi
Allah’a. Tabii ki biz 21. yy. insanları da

kurtulalım putlarımızdan. Başarıyı, bizi
toplayıp büyük bir millet olmamızı sağlayan para baronları, dayısı olanlar, yağlı
kapılar değil. Bu putlarımızı kırıp Allah’a
yönelelim. O zaman “Dünya Gücü” olabiliriz. Yaşasınnn!

4) Ellezî at’amehum min cûın ve
âmenehum min havf
Ki onları açlıktan doyurdu ve
korkudan emîn kıldı.
Tok ve güvende olmak, insanın kendini iyi
hissetmesi ve mutlu yaşaması için gerekli
iki temel ihtiyaç. Aç isen ilerlemeyi düşünemezsin, kendini güvende hissetmiyorsan da düşünemezsin. Kendini doyurmak,
emniyete almak istersin. Bunları sağladıktan sonra ilerleme, büyüme, başarma

gelir. Allah yine bize ince mesajlar veriyor.
Size hayvanlar, bitkiler, meyveler verdim,
sığınacağınız, güvenle yaşayabileceğiniz
ortamlar oluşturdum, hâlâ ne duruyorsunuz. Bana ibadet edin ki sizi daha da
güvenli, tok, başarılı bir hale getireyim
diyor. Muhteşem.

Bu Sûreyi Ne Zaman, Nerede Okuyabilirsin?
Kendimizi emniyette hissetmediğimizde, açken bu Sûre’yi okuyabiliriz. Ayrıca etrafımızdaki nimetleri fark etmek, anlamak, anlamlandırmak ve Allah’a hakkıyla kulluk
edebilmek için de okuyabiliriz. Hatta eskiler yemek yaparken bereketli ve herkesi
doyuran, lezzetli bir yemek olsun diye de okurlarmış. İyi fikir :)
SENİN NOTUN:
Bu sûrede seni en çok etkileyen şeyleri ve duygularını not edebilirsin. Haydi, hemen başla…
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