
M
ED

EN
İY

ET
 Y

O
LC

UL
AR

I

82 83

22. ÜNİTE SİYER
SİYER / İlk Gurbet, Habeşistan’a Hicret

HÜZÜN YILI / TAİF / Zaman Hüzne Büründü

AKABE BİATLARI / Söz Üzerine Kurulan Medeniyet

KUR’AN KÂŞİFİNİN NOTLARI / Tebbet Sûresi

SİYEROGRAFİ

83

86

90

93

96

İlk Gurbet, 
Habeşistan’a Hicret Handan Yalvaç Arıcı

Mekke’de İslamiyet yayıldıkça müşrik-
lerin Müslümanlara karşı yıldırma ope-
rasyonları artmaya başlamış, hem sözlü 
hem fiili zulümlerin sınırı kalmamıştı. 
Müslümanların tevhit inancı suç, İslam 
ahlakını yaşamaya çalışmaları isyan sayı-
lıyordu. Müslümanların canını acıtmak, 
canım dediklerine eziyet etmek sıradan 
hale gelmişti. Yeryüzü adeta daralmış, 
zindan olmuştu.  Her taraftan prangalarla 
kuşatılmış inananların nefes alacak halle-
ri kalmamıştı. Müminler öz vatanlarında 
garip olmuşlardı. Her insanın hayatını 
onurlu bir şekilde sürdürebilmesi için 
vazgeçilmez olarak kabul gören can, 
mal, din, namus gibi zaruri değerler 
Müslümanların hakkı olarak görülmüyor-
du. Mekke şehri tarihinde olmadığı kadar 
büyük bir zulme şahit olmaktaydı. 

Hz. Peygamber’in üzülmesini istemedikleri 

için inananlar suskunluğa bürünmüş-
ler, gözyaşlarını içlerine akıtmayı tercih 
etmişlerdi. Hz. Peygamber ise elbette her 
şeyin farkındaydı, kendisine yapılanlar 
bir yana, ashabının çektiği acılar, işken-
celer onu çok üzüyordu. Allah’a güveni-
yor, ondan gelecek emirleri bekliyordu.

Kapıların kapandığı, umutların tükendi-
ği anda Allah akla hayale gelmeyen nice 
sebepler, çıkış yolları, umut tünelleri ikram 
etmişti hep. Nihayet Hz. Peygamber, iste-
yenlerin can güvenliğine sahip olabilecek-
leri ve dinlerini yaşayabilecekleri bir ülkeye 
gitmelerini söyledi. Hz. Peygamber, Ha-
beşistan’ın Hristiyan Kralı Ashame en-Ne-
câşî’nin adaletli bir hükümdar olduğunu ve 
hâkimiyeti altında yaşayanlara iyi davran-
dığını biliyordu. Hemen ashabını yanına 
çağırdı. İç âleminde milyonlarca hüzün bir 
arada dertleşirken bütün gücünü topladı ve 
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konuşmaya başladı: “Şayet isterseniz Ha-
beşistan’a gidin. Zira orada ülkesinde hiç 
kimseye zulmedilmeyen bir hükümdar iş 
başındadır. Orası bir doğruluk ve dürüstlük 
ülkesidir. Allah bir kolaylık verinceye kadar 
orada kalın.”

Hz. Peygamber’in hicret tavsiyesi, mü-
min gönüllere umut oldu. Sene 615, 
hüzünlü bir zaman dilimiydi. On bir 
erkek, dört kadından oluşan bir grup 
Habeşistan’a doğru yol aldı. 15 kişilik 
kafilede Hz. Peygamber’in kızı Rukiye, 
damadı Hz. Osman, Mus‘ab b. Umeyr, 
Zübeyr b. Avvâm, Abdurrahman b. Avf, 
Ebû Seleme ve eşi Ümmü Seleme gibi 
önemli kişiler vardı. İnsanın her şeyi-
ni bırakıp yurdundan ayrılması dilini, 
kültürünü bilmediği yeni bir dünyada 
yaşaması hiç de kolay değildi. 

Uzun süren yolculuk bitmişti, yolcular 
da… Tek tesellileri, Allah’ın her zaman 
onların yanında olduğuna olan inançla-
rıydı. Habeşistan’da gurbetçi olmuşlar-
dı. Beşikten sonrası gurbet değil miydi 
zaten? Muhakkak bu gurbet de bütün 
gurbetler gibi bir gün bitecekti. Habe-
şistan’da iyi karşılandılar. Artık hakare-
te uğramıyorlar, eziyet görmüyorlardı. 
Huzurluydular… Sadece yeni bir coğ-
rafyaya, yeni bir kültüre alışmaya çalı-
şıyorlardı. Habeşistan’a hicret ettikten 
iki üç ay sonra, Mekke’deki müşriklerin 
Müslüman olduklarını duyunca hemen 
ülkelerine geri dönmeye karar verdi-
ler. Ancak Mekke’ye yaklaşınca habe-
rin doğru olmadığını anladılar. Mekke 
bıraktıkları gibi zulümle kavrulmakta ve 
savrulmaktaydı. Hz. Peygamber, mümin-
lere ikinci kez hicret etmelerini söyledi.  
Cafer b. Ebû Talip’in önderliğinde ikinci 
defa 108 Müslüman Habeşistan’a hicret 
etti. Bu hicret ilk hicrete göre daha zor 
olmuştu. Hemen hemen her aileden bir 
kişi ayrılmıştı ve ne zaman dönecekleri 
belli değildi. 

Habeşistan’a büyük bir grubun hicret 
etmesi müşrik liderleri harekete geçirdi. 
Habeşistan’a hicret eden Müslüman-
ların İslamlaşma hareketinde öncülük 
yapmalarından korkarak hemen bir plan 
hazırladılar. Kureyş’in iki meşhur dip-
lomatı olan Amr b. As ile Abdullah b. 
Ebû Rabîa’yı Habeşistan’a gönderip Kral 
Necâşî’yi ikna ederek Müslümanların 
kendilerine iade edilmesini sağlayacak-
lardı. İki diplomat, Kralın yakın çevresi-
ne hediyeler vererek, onların desteğini 
almayı başarmış olsa da Kral Necâşî’nin 
adaletli tutumunu ne hediyeler ne de 
yaldızlı sözler bozamadı. Adaletine uy-
gun bir üslupla Müslümanları dinleme-
den karar vermeyeceğini söyledi. 

Hz. Ali’nin abisi Cafer b. Ebû Talip, özü 
sözü güçlü, konuşmasıyla insanları etkile-
yen biriydi. İnananların yürekleri ağızla-
rındaydı. Necâşî’ye Mekkeli diplomatların 
sözleri daha inandırıcı gelebilir, kendi-
lerini müşriklere iade edebilirdi. Bütün 
kafile tek yürek olup duaya durmuştu. 

Kral Necâşî kendilerini anlatmaları için 
Müslümanlara söz hakkı verince Cafer b. 
Ebû Talip önce Necâşî’nin gönlünde yer 
alan sonra insanlığa bir iletişim şaheseri 
sunan şu konuşmayı yaptı: 

“Ey Hükümdar! Biz, cahil bir kavimdik. 
Putlara tapardık. Ölü eti yerdik. Her 
kötülüğü işlerdik. Akrabamızla ilgilen-
mez, ilgimizi keserdik. Komşularımıza iyi 
davranmaz, kötülük yapardık. İçimizden 
güçlü olanlar zayıf olanları ezerdi. Yüce 
Allah bize kendimizden, soyunu sopu-
nu, doğru sözlülüğünü, eminliğini, iffet 
ve nezahetini bildiğimiz bir peygamber 
gönderinceye kadar biz hep bu durum 
ve tutumda idik. O peygamber, bizim ve 
babalarımızın Allah’tan başka tapına gel-
diğimiz taştan vesaireden yapılmış putları 
bırakarak Allah’ın birliğine inanmaya 
ve yalnız O’na ibadet etmeye bizi davet 
etti. Doğru söylemeyi, emaneti sahibine 
vermeyi, akraba ile ilgilenmeyi, komşu-
larımızla iyi geçinmeyi, haramlardan, 
kan dökmekten vazgeçmeyi bize emretti. 
Bizi her türlü çirkin, yüz kızartıcı söz ve 
işlerden, yalan söylemekten, yetim malı 
yemekten, iffetli kadınlara dil uzatmak ve 
iftira etmekten menetti. Kendisine hiçbir 
şeyi ortak koşmaksızın yalnız Allah’a iba-
det etmemizi bize emretti. Ve yine bize 
namazı, zekâtı, orucu emretti. Biz ona 

inandık ve kendisini tasdik edip doğrula-
dık. Onun Allah tarafından getirdiklerine 
göre kendisine tabi olduk. Hiçbir şeyi 
ortak koşmaksızın yalnız Allah’a ibadet 
ettik. Onun bize haram kıldığı şeyi haram, 
helâl kıldığı şeyi helâl bildik. Fakat kavmi-
miz üzerimize yürüyüp bizi yüce Allah’a 
ibadetten vazgeçirerek putlara taptırmak, 
dinimizden döndürmek, öteden beri ser-
bestçe işleye geldiğimiz kötülükleri tekrar 
işletmek için türlü işkencelere uğrattılar. 
Onlar bize galebe çalıp zulüm ve tazyik-
leri altında ezmeye başladıkları, dinimizle 
aramıza girdikleri zaman, senin ülkene 
çıkmak, sığınmak zorunda kaldık. Seni 
başkalarına tercih ettik. Senin himayene 
can attık. Ey Hükümdar, biz senin yanında 
hiçbir zulme ve haksızlığa uğramayacağı-
mızı umuyoruz.”

Bu açıklamalardan çok etkilendiği her 
halinden belliydi Kral Necâşî’nin. Birkaç 
soru daha sorduktan sonra tamamen ikna 
olmuştu. Duydukları, kendi inandıklarına 
çok benziyordu ve aynı kaynaktan geldiği-
ne şüphe yoktu. 

Müşriklerin planları, beklentileri boşa 
çıkmıştı. Necâşî, güvence verdi, kol kanat 
gerdi Rasulullah’ın ashabına. İlk muha-
cirler emniyet içinde, Habeşistan’ı ikinci 
vatan bildiler.
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HÜZÜN YILI / TAİF

Kızgın çölde saatlerdir yol alıyorlardı. 
Nihayet gölgelik bir yer buldular. Bir 
şeyler yedikten sonra dinlenmeye çekildi-
ler. Taif’e gidiyorlardı. Allah Resulü orada 
İslâm’ı tebliğ edecek, belki de Mekkeli 
müşriklerin eziyetlerine karşı Taif’in ileri 
gelenlerinden destek bulabilecekti. İki 
cesur yürek… Hz. Muhammed ve Zeyd, 
bilinmeze doğru yola çıkmışlardı. Tüm 
hakaretleri, aşağılanmaları hatta ölümü 
göze alarak. Gölgelikte öylece oturu-
yorlardı. İkisi de hiç konuşmuyordu. 
Adeta bütün çöl sus pus olmuştu. Allah 
Resulü’nün gözleri taa uzaklara dalmış, 
ufku seyrediyordu. Zeyd, Allah Resulüne 
baktı, o an gözlerindeki hüznü gördü. 
Son zamanlarda ne kadar zor günler 
yaşamışlardı. Yaşadıkları tek tek gözünün 
önünden geçti. 

Zaman Hüzne Büründü

Ebû Talip hasta yatıyordu, durumu ağırdı. 
Hz. Peygamber, her gün amcasını ziyare-
te gidiyor, onunla evladı gibi ilgileniyor-
du. O gün yine Zeyd’i de yanına alarak 
amcası Ebû Talip’in yanına gitmişti. Ebû 
Talip her günkü halinden daha kötü gö-
rünüyordu fakat bilinci yerindeydi. Allah 
Resulü başucuna oturdu, ellerini tuttu. 
Çocukluğundan beri ona kol kanat geren, 
yetimliğinin acısını hissettirmeyen amca-
sının üstüne titriyordu. 

Ebû Talip gözlerini açtı, O’nun avucunu 
kavrayan ellerine daha bir sıkı sarıldı. 
Sonra gözlerine baktı büyük bir sevgiy-
le… Bir zamanlar babası Abdulmuttalip 
hasta yatağında yatarken on tane oğ-
lunu yanına çağırmış: “Muhammed’i 
kim himayesine alır?” diye sormuştu. 

Hatice Güloğlu

O zamanlar sevgili yeğeni ne kadar da 
küçük ve savunmasızdı. Doğrusu orada 
bulunan herkes bu soruya olumlu yanıt 
vermişti. Fakat Muhammed, bir anda ko-
şarak amcası Ebû Talip’e sarılmıştı. O gün 
bugün evlat bilmişti onu; bağrına basmış, 
gözünden sakınmıştı. 

Hz. Peygamber (sav), amcasının gözlerini 
açtığını görünce her zamanki gülümse-
mesiyle onun halini hatırını sordu. Sonra 
büyük bir heyecanla sözlerine devam 
etti. Endişeli görünüyordu: “Amcacığım, 
‘Lailahe illallah…’ de. Yoksa sana kıyamet 
günü şefaat edemem.” Ebû Talip yeğeni-
nin ellerine daha bir sıkı sarıldı. Gözleri 
şimşek gibi bakıyordu. “Ben, senin hak 
sözü söylediğini zaten biliyorum. Bir 
an bile bundan şüphe etmedim. Fakat 
Kureyşliler, Ebû Talip ölüm korkusuyla 
atalarımızın dinini inkâr etti demesinler 
diye tasdik etmiyorum” diye cevap verdi. 
Bu konuşmanın üstünden çok geçmeden 
Ebû Talip hayata veda etmişti. Mekkeli 
müşrikler adeta bayram ediyorlardı. Çün-
kü önlerindeki en büyük engel ortadan 
kalkmıştı. Artık Muhammed (sav)’e ve 
Müslümanlara dilediklerini yapabilecek-
lerini düşünüyorlardı.

Mekke mezarlığında bir peygamber, göz-
leri yaşlı. Ellerini açmış Rabbine yalva-
rıyor. Kolay değil sevdasından ayrılmış, 
canından can kopmuş; hayat arkadaşını 
henüz vermiş toprağa… Zeyd, bu man-
zarayı seyrederken onlarla geçirdiği 
mutlu günleri hatırlamıştı. Öyle ya en 
çok o şahit olmuştu onların hayatlarına. 
Neşeyle gülüşmelerini, acıyı paylaşma-
larını, sıkıntı anında birbirlerine nasıl 
kenetlendiklerini yakından görmüştü. Hz. 
Hatice’nin tüm malını hatta her şeyini hiç 
düşünmeden İslam uğruna feda edişi-
ne şahit olmuştu. Hz. Muhammed (sav) 
O’nun yanında keder, hüzün nedir bil-
mezdi. Doğrusu O, bu dünyada son pey-
gamberin sığındığı en samimi limandı. O 
bir eşten öte, arkadaştı, sırdaştı, yoldaştı, 
aşktı, sevgiydi, güvendi… 

Artık Hz. Hatice de Ebû Talip de yoktu. 

Gerçek şu ki müminleri çok daha zor gün-
ler bekliyordu. Tüm bu sıkıntıların yaşandı-
ğı yılın adı olsa olsa “Hüzün Yılı” olabilirdi. 
Zeyd, çöldeki gölgelikte farkında olmadan 
kendi kendine konuşuyordu: “Evet evet, 
zamanın hüzne büründüğü yıl…”

Hz. Muhammed (sav), Taif’te Sakif Ka-
bilesi’nin ileri gelenlerinin karşısında 
durmuş büyük cesaret ve kendinden 
emin bir tavırla İslamiyet’i tebliğ ediyor-
du. Zeyd ise hayranlıkla onu izliyordu. 
Tane tane konuşması, yüzündeki gülüm-
semesi, sesindeki ve davranışlarındaki 
inceliği, duruşundaki asaleti… Kısacası 
O’nun her hali bir başkaydı. Allah Resulü 
sözünü daha tam bitirmemişti ki içlerin-
den biri ağzından salyalar akıtarak, alaycı 
bir tavırla bağırmaya başladı. “Ne yani! 
Allah bir peygamber gönderecek olsa bu 
kadar güçlü, şeref sahibi insan dururken 
seni mi gönderir, bu ne cüret?” derken 
orada bulunanlar tek bir ağız olup Al-
lah’ın peygamberine hakaretler yağdırma-
ya başladılar. Ortalık bir anda karışmıştı. 
Zeyd çaresizce çırpınıyor, O’nu koruma-
ya çalışıyordu. Allah Resulüne ilişti o an 
gözleri, bu zor görevi yerine getirirken 
bir anlık tereddüdü bile yoktu. Çok güçlü 
duruyordu. Onun bu hali Zeyd’e de güç 
vermişti. Öyle ki kendisini dünyanın en 
güçlü insanı hissediyordu.

Taif en kara günlerinden birini yaşıyordu. 
Yer, gök, kuşlar, ağaçlar… Bütün mahlû-
kat bu kara günün dehşeti içerisindeydi. 
Taif’in ileri gelenlerinin kalplerindeki 
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kötülük dışa taşmış Arş-ı Âlâ’yı titretiyor-
du. Öyle ki yaptıkları hakaret ve aşağıla-
malarla yetinmemişler; ne kadar çapulcu, 
köle, cani, ipsiz sapsız varsa hepsini top-
layıp Rasulullah ve Zeyd’in geçtiği yollara 
dizmişler, onları taşlatıyorlardı. Evet, taş 
yağmuru yağıyordu üstlerine. Hz. Zeyd, 
Allah Resulü’nün dört bir yanına bede-
nini siper etmeye çalışıyor, var gücüyle 
ona taşların isabet etmesine engel olmaya 
çalışıyordu. “Kocaman kollarım, geniş 
bir bedenim olsa keşke, büyüse büyüse 
vücudum, güçlü bir kalkan olsam sevgili 
Resulüme” diye geçirdi içinden. Uzunca 
bir yolda, uzunca bir süre taş yağmuru-
na tutuldular. Ayakları kan revan içinde 
kalmıştı. Taif’in ileri gelenleri ise kendi 
acizliklerinden habersiz bir kenara çekil-
miş gurur ve keyifle bu manzarayı izliyor-
lardı. İçlerinden biri yanındakine: “Bu işi 
iyi akıl ettin. Hem taşları belden aşağıya 
atmaları fikri de iyi oldu. Aksi takdirde 
Kureyş Kabilesi’nin kan davası ile uğ-
raşmak durumunda kalacaktık.” Sonra 
birbirlerine bakıp haince gülüştüler.

Şehrin dışında bir üzüm bağına sığındı-
lar. Biraz dinlenip, kendilerine gelmeye 
ihtiyaçları vardı. Bağın sahibi onlara 

yapılanlara uzaktan şahit olmuş, merha-
mete gelmişti. Onlara üzüm ve su ikram 
etmiş, istedikleri kadar kalmalarına da 
izin vermişti. Allah Resulü başlarına 
gelenlerden dolayı çok üzgündü. Sürekli 
dua halindeydi. Zeyd ise şaşkınlıkla onu 
izliyordu. Çünkü Allah Resulü bedeninde-
ki yaraların acısını umursamaz bir halde 
şöyle dua ediyordu: Allah’ım hor ve hakir 
görüldüm, aşağılandım, taşlandım. Ama 
tüm bu başıma gelenler benim sana karşı 
yaptığım bir hatadan dolayı değilse hiç 
umursamıyorum. Allah’ım hatam varsa 
beni affet.” Zeyd O’nun Rabbi ile olan bu 
muhabbetini hayranlıkla izliyordu. Zarif, 
temiz, muhabbetli, merhametli, gül yüzlü 
peygamberim. Tüm yaşadıklarına rağmen 
ağzından tek bir kötü söz ve beddua çık-
mıyordu.

Mekke’ye doğru yola koyuldular. Fakat şeh-
re giriş hiçte kolay olmayacaktı. Zira Mek-
keliler Taif’te olan biteni çoktan duymuş 
olmalıydılar. Onları şehre sokmamak için 
ellerinden geleni yapacak ve Müslümanla-
ra olan eziyetlerini kat kat arttıracaklardı. 
Tüm bunlara engel olmanın tek yolu güçlü 
birinin himayesinde şehre girmekti. Zira 
artık Ebû Talip de, Hz. Hatice de yoktu. 

Onları hatırlayınca Allah Resulü’nün kalbi 
tekrar hüzne büründü. Eksikliklerini ne çok 
hissediyordu. Allah ise sevgili Resulüne vahiy 
meleği Cebrail (as)’ı göndermiş, onu tesel-
li ediyordu: “Ey Muhammed, Rabbin sana 
dağlar meleğini gönderdi. Sen iste şu iki dağı 
birbirine birleştirelim de Taif şehri içindekiler-
le birlikte helak olsun.” Allah Resulü gülüm-
sedi. Çok mutlu olmuştu. Zira Rabbi ona 
darılmamıştı. Ellerini semaya doğru kaldırdı. 
Büyük bir muhabbet ve merhametle Rabbine 
seslendi: “Affet Allah’ım! Onlar bilmiyorlar… 
Rabbim, onların soyundan seni tanıyacak, 
ibadet edecek, imanlı nesiller yarat. Şüphesiz 
sen merhametlilerin en merhametlisisin.”

Mekke’ye girebilmek için günlerce şehrin 
dışındaki bir yerde beklemek zorunda kaldı-
lar. Nihayet Mekkelilerin ileri gelenlerinden 
Mu’tim bin Adiyy onları himaye etmeyi ka-
bul etti. Zeyd, Rahmet Peygamberi ile yaptığı 
bu yolculukta ne çok şey öğrenmişti. Şehre 
doğru ilerlerken bunları düşündü tek tek…

İnsanlar ne derse desin Allah’ın rızasının her 
şeyden üstün olduğunu öğrenmişti. 

Zorlukların üstesinden gelebilmek için güçlü 
ve kararlı olmak gerektiğini öğrenmişti.

Çaresizlik içinde kalsa da çaba göster-
meyi, zira muhakkak Allah’ın yardımının 
erişeceğini öğrenmişti. 

Yılmadan çalışmayı, doğruluktan ayrılmadan 
yola devam etmek gerektiğini öğrenmişti.

Sevginin, kin ve nefretten daha güçlü bir 
duygu olduğunu öğrenmişti. 

Şükretmenin yeni umutlara hatta mutlulu-
ğa kapı araladığını öğrenmişti. 

Dua etmenin gücünü öğrenmişti. Affetme-
yi, merhameti, sabrı, cesareti öğrenmişti.

Yanındakilerin kıymetini bilmeyi öğren-
mişti… Ve hissedilip de anlatılamayan 
daha neler neler… 

Sonra birden durdu. Yanında yürüyen 
Allah Resulü’ne doğru döndü. Gözleri 
yaşlarla dolmuştu. Gül yüzlü Nebi ise şef-
katle, gülümseyerek ona bakıyordu. Zeyd, 
bulunmaz bir hazineye sahip olduğunun 
farkında olarak O’na sımsıkı sarıldı. Hep 
aynı şeyi söylüyordu: 

“İyi ki var oldun Ya Rasulallah!”
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Hira’ya ilk ayetler yağalı tam on bir yıl 
geçmişti. Zorluk, acı ve hüzünle dolu On 
bir yıl… Allah Resulü önderliğindeki ko-
caman yürekli erdemliler topluluğu her 
şeye rağmen yollarına devam ediyorlardı. 
İlk vahiy olan ‘Oku!’ düsturuyla günlerini 
dolu dolu yaşıyor, okuyup öğrendiklerini 
etrafa yayıyorlardı. Mekke’de çalmadık 
kapı bırakmadılar. Aşağılanmalarına, iti-
lip kakılmalarına rağmen zihinlerinde ve 
gönüllerinde oluşan aydınlığı tüm hane-
lere yaymak istiyorlardı. Karanlığı aydın-
latmaktı idealleri. Ancak bu hiç de kolay 
değildi. Mekkeli müşrikler onları bir 
gölge gibi takip ediyor, nereye el atsalar 
kara iftiralarını oralara bulaştırıyorlardı. 

Hac zamanı gelmişti. Allah Resulü’nün 
gözleri şehrin dışına daldı. Kâbe’yi tavaf 
ve ticaret için gelenler Mekke’nin dışın-
da, Akabe vadisinin etrafında, çadırlarda 
kalıyorlardı. “Oku!” ile gelen vahiy on-
lara da ulaşmalıydı. Çadır çadır dolaştı, 
hepsine İslam’ı anlattı. Cehaletin karanlı-
ğını kaldırmak için didindi. Sadece, yaş-
ları otuzu geçmeyen altı kişilik bir grup 
genç, Allah’ın Resulünü dinledi ve söy-
lediklerini anlamaya çalıştı. Sonra Pey-
gamberimize dönüp: “Halkımızı bırakıp 
buraya geldik. Bizim toplumumuz kadar 
aralarında düşmanlık ve kötülük bulunan 
bir başka toplum daha yoktur. Belki Allah 
senin sayende bu toplumdaki düşman-
lığı bitirir. Biz sana icabet ettiğimiz gibi 
şimdi gideceğiz ve onları senin dinine 
davet edeceğiz. Şayet Allah senin sayen-
de onları bir araya getirirse, senden daha 
şerefli bir kimse yok demektir” diyerek, 
bir yıl sonra Peygamberimizle aynı yerde 
buluşmak üzere ayrıldılar.

Bu gençler, anlatılanları önyargısız ve 
saygıyla dinlediler. Dinlediklerinin içinde 

Söz Üzerine Kurulan Medeniyet

boş ve dayanaksız söz olmadığını gördü-
ler ve çağrıya uydular. Buradan aldıkları 
ışığı, memleketleri Yesrib’e gidip ev ev 
dolaşarak anlattılar. Yesrib, medenî bir 
şehir olabilir, huzur ve refah içinde yaşa-
nan bir yere dönebilirdi. Verdikleri sözü 
tutarak, tam bir yıl sonra Akabe’ye Haz-
rec kabilesinden on, Evs kabilesinden iki 
kişi olmak üzere, toplam on iki temsilci 
olarak geri döndüler.

O gece, Akabe’nin dar geçidi genişledi, 
aydınlandı, gönülden gönüle yol oldu. 
Buna ay şahit oldu, yıldızlar şahit oldu, 
vadi şahit oldu... İmanın tadına henüz 
ermiş yeni müminler, o gece, Allah’a 
hiçbir şeyi eş tutmayacaklarına, hırsızlık 
yapmayacaklarına, zina etmeyeceklerine, 
Allah’ın haram kıldığı canı öldürmeye-
ceklerine, iftira etmeyeceklerine ve hiç-
bir hayırlı işe karşı çıkmayacaklarına dair 
Rasulullah’a söz verdiler. Bu sözlerinin, 
biatlarının karşılığının ne olduğunu sor-
duklarında da ‘Cennet’ cevabını aldılar. 
Evet, bu dünyada karşılığı olmayan, bu 
dünya ticaretiyle hesaplanamayacak bir 
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hesapla karar verdiler. Aslında verdikleri 
sözler, bir şehri, Yesrib’i medenîleştire-
cek temel ilkelerdi. Güvenilir bir ortam 
sağlayabilirlerse toplumdaki bozuklukları 
düzeltebilirlerdi. Biat ettiklerinde bunun 
farkında değillerdi ancak zamanı gelince 
bunu göreceklerdi.

Yesrib’e vardıklarında sözlerini tuttular, 
herkese sözleştikleri altı ilkeyi tembih-
lediler. Bununla birlikte bu güzellikleri 
insanlara daha etkili öğretecek bir öğret-
mene ihtiyaç vardı. Peygember efendimi-
zin eğitiminden geçmiş bir öğretmene… 
Allah’ın Resulü, heyecan ve gayretle 
öğrenmeyi talep eden bu erdemli insan-
lara, bilgisine ve hitabetine güvendiği 
genç dostlarından Mus’ab b. Umeyr ile 
dünyayı baş gözüyle görmese de gönül 
gözüyle gören Abdullah b. Ümmü Mek-
tûm’u gönderdi.

Yesrib’deki erdemliler grubunun bir nevi 
önderliğini Esad b. Zürâre yapıyordu. 
Peygamberimizin gönderdiği öğretmen-
ler, onun evinde kalmaya başladı. Hi-
ra’dan doğan ışık, Mekke’de Erkam’ın 
evinden yayılırken, Yesrib’de Esad b. 
Zürâre’nin evinden yükseliyordu. Bu ev, 
müminlerin buluşma merkezi, tebliğ ve 
irşat merkezi, ‘Oku!’ emrinin okuluydu.

Hızlı ilerleyişe rağmen Evs kabilesinin 
reislerinden Sa’d b. Muaz ile Üseyd b. 
Hudayr henüz Müslüman olmamışlardı. 
Yesrib halkı bundan olumsuz etkileni-
yordu. Bir gün Mus’ab, etrafına insanları 
toplamış muhabbet ederken, Üseyd b. 
Hudayr yanlarına geldi. Hiddet ve şiddet-
le, “Siz, bize neye geldiniz? Birtakım aklı 
ermez ve zayıf kimseleri aldatıp azdırı-
yorsunuz! Hayatınızdan olmak istemiyor-
sanız, derhal buradan ayrılın!” dedi.

Hz. Mus’ab: “Hele biraz dur, otur! Sö-
zümüzü dinle, maksadımızı anla! Beğe-
nirsen kabul edersin, beğenmezsen o 
zaman engel olursun” diyerek nazikçe 
karşılık verdi.  Üseyd, “Doğru söyledin!” 
dedi ve mızrağını yere saplayarak yan-
larına oturdu. Konuşma bittiğinde o da 

aydınlar zincirine eklendi. Sa’d b. Muaz 
da, insanlara edeple yaklaşan bu erdemli 
gençlere kulak verdi ve önemli bir eksiği 
tamamladı. 

On iki doğruluk aşığı, cehalet düşma-
nı genç, arkalarına koca bir şehri kattı. 
‘Oku!’ ışığı sokaklarını aydınlattı. Kav-
galar ve hırs çekişmeleri, yerini erdeme 
bıraktı. Yılların Yesrib’i Medine’i Münev-
vere’ye dönüştü, medeniyetin merkezi 
oldu.

Artık Medine verdiği sözü tutmaya ha-
zırdı. Bir yıl dolmuş, Hac vakti gelmişti. 
Evs ve Hazreç kabilelerine mensup ikisi 
kadın yetmiş beş Müslümanla birlikte 
Mekke’ye doğru yola çıktılar. Allah’ın Re-
sulü yine temkinliydi, ümmetini her türlü 
zarardan korumaya kararlıydı. Onlara 
kimseye durumlarından bahsetmemele-
rini ve dikkat çekmeden Akabe’ye gel-
melerini tembihledi. Onlar da denileni 
aynen yaptılar. Gece yarısı hiç kimseye 
hissettirmeden ve kimsenin dikkatini çek-
meden Akabe yanındaki vadiye geldiler. 
Peygamber Efendimiz de buraya, amcası 
Abbas’la geldi. Abbas’ın maksadı, yeğe-
nini yalnız bırakmamak, yapılanları ve 
verilen sözleri bizzat görüp işitmekti.

Söze önce Allah’ın Resulünün amcası 
Abbas başladı. Biricik yeğenini emin 
ellere teslim etmek istiyor ve bunun 
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kaygısını yüreğinde taşıyordu. “O şimdiye 
kadar sadece size karşı bu derece bir yakın-
lık duydu ve size katılmak istedi. Eğer onu 
davet etmekle kendisine verdiğiniz sözü 
yerine getirebilecekseniz ve onu düşmanla-
rından koruyabilecekseniz sorumluluk size 
ait olsun. Fakat eğer onu Mekke’den çıka-
rıp yanınızda götürdükten sonra, yalnız ve 
yardımsız bırakacaksanız şu andan itibaren 
onu bırakın.” dedi. Bu sözler üzerine Haz-
recliler, “Sözlerini dinledik. Ey Allah’ın 
Resulü, konuş! Kendin için ve Rabbin için 
dilediğin konuda bizden söz al” dediler. 

Allah’ın Resulü sözüne Kur’an ile başladı. 
Allah’a imana ve İslam’a davet ile devam 
etti. Sonra “Beni, hanımlarınızı ve çocukla-
rınızı koruduğunuz gibi koruyacağınıza dair 
sizden söz istiyorum” dedi. Medinelilerin 
gözleri heyecanla parladı. Berâ’b. Ma’rûr, 
Allah’ın Resulünün elini büyük bir sevgiyle 
tuttu ve “Evet. Seni hak ile gönderene yemin 
olsun ki ailemizi koruduğumuz gibi seni ko-
ruyacağımıza dair söz veriyoruz ey Allah’ın 
Resulü! Yemin ederim ki biz savaş yiğit-
leriyiz!” dedi. Allah’ın Resulü, elini saran 
sımsıcak ele tebessümle bakarak “Kanınız 
kanımdır, malınız malımdır. Ben sizdenim, 
siz de bendensiniz. Savaştığınız ile savaşır, 
barıştığınız ile barışırım!” dedi. Kâinattaki 
bütün varlıklar bu muhteşem biata şahitlik 
etti. Akabe, hacıların şeytan taşladığı yerin 
yakınlarındaki iki dağın arasında dar bir 
geçitti... Akabe gibi daha nice dar geçitlerin 

aşılması gerekiyordu şeytanın tuzaklar 
kurduğu... Ancak bu erdemli insanlar 
topluluğu kararlıydı. Üstesinden gele-
ceklerdi her zorluğun. ‘Oku!’ emriyle 
medeniyetler inşa edecekler, Hira’nın 
ışığını tüm dünyaya yayacaklardı. 

Hep birlikte, zamana ve mekâna sesle-
rini kaydettiler: “Zorlukta ve kolaylıkta, 
hoşumuza gitsin veya gitmesin her hu-
susta dinlemek ve itaat etmek, başımız-
daki ehil kişiyle tartışmamak, nerede 
olursak olalım Allah hakkında kınaya-
nın kınamasından korkmadan doğruyu 
söylemek üzere biat ettik.”

Bu söz daha o andan itibaren etkisini 
göstermeye başlamıştı. Mekkeli müşrik-
ler durumdan şüphelenmişlerdi. Rasu-
lullah’a verdikleri söz üzere yaşayan 
bu korkusuz yiğitleri yakalayıp cezalan-
dırmak istiyorlardı. Etraflarında dolaşıp 
durdular, yayılan ışıktan bîhaber…

Medeniyet köklü bir ağaç gibidir. 

Sizce bu ağacın köklerini neler oluşturur? 
Yandaki resmin köklerine bunları yazınız.

‘Akabe Biatları’ bu konuda size hangi 
fikirler veriyor?

Resim, size medeniyet hakkında neler 
düşündürüyor? 

Aşağıdaki boş çerçeveye yazınız.

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………… …………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………….......................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................

Tebbet Sûresi
Esma Budak

KUR`AN KAŞİFİNİN NOTLARI

SURENİN İSİMLERİ:
Tebbet: “Kurusun!” manasına bedduadır.

Mesed Sûresi: Lif veya hurma yaprağından 
bükülerek yapılan ip, urgan gibi şeylere 
‘mesed’ denir. Bu Sûre; Kibirli, Haktan 
uzak, ahlak dışı davrananların sürüklene-
cekleri sonu, zavallı hallerini ortaya koyar.

AYET SAYISI: 4 

NÜZÛLÜ: Mekke döneminde nâzil 
olmuştur. Sûrenin nüzûlüyle ilgili ola-
rak kaynaklarda çok sayıda rivayet yer 
almaktadır. Bunların en meşhuru şöyle-
dir: Kur’an’da, “En yakın akrabanı uyar” 
mealindeki âyetin (Şuarâ 26/214) inmesi 
üzerine açıktan tebliğ yapmak üzere 
Peygamberimiz yakın akrabalarını çağı-
rarak onları Allah’a inanmaya davet eder. 
Bunun üzerine Ebû Leheb ayağa kalkarak, 
yerden aldığı taşı Resulullah’a fırlatır ve: 
“Ey Muhammed elin, dilin kurusun. Bizi 
buraya bu boş lafları söylemek için mi 

Not: Vavvv! Demek Allah daha gerçekleşmeden 
bir olayı haber veriyor. Ebû Leheb bu ayetler 
geldiğinde müşrikti ve Allah onun ve karısının 
cehennemlik olduğunu vahiyle bildirdi. Ebû leheb 
bu olaydan yıllar sonra müşrik olarak öldü. Yine 
bu ayetler geldiğinde Ebû Leheb, sağlıklı ve güç-
lü bir adamdı. Eğer o korkunç hastalığa yakala-
nıp hiç kimseden fayda görmez hale gelmeseydi 
ayetler kendi kendini yalanlamış olacaktı. Ayet-
ler gerçekleşerek hadsizliğin sonucunu gösteren 
apaçık bir delil haline geliyor.  Bu elbette bir 
mucize!*  Bu sûreyi gündeminde tut!

KISA AÇIKLAMASI

1: Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe. “Ebû Leheb’in iki eli kurusun, kurudu, hüsrâna uğradı da.”

Allah haddini bilmeyen, edepsizce hakaret eden, insanları Haktan uzak tutan, zulmeden kişilere resmen bed-
dua ediyor. Onların sonlarının ne büyük bir felaket olacağını da haber veriyor. Gerçekten de Ebû Leheb, Bedir 
savaşından yedi gün sonra salgın karakızıl denilen bir hastalıktan ölmüştür. Ölüsü üç gün öylece kalmış ve 
kokmuş. Evlatları ayıplanacaklarından korktukları için bir çukur kazıp, ağaçla iterek oraya atmışlar, sonra da 
üzerine taş atarak örtmüşler. Kur’ân-ı Kerim, Ebû Leheb gibi gerçeklerin üzerini örten, haksızlığını hırçınlık, 
kavga, dövüş ile ört pas etmeye çalışan, iftira eden, saygısızca karşısındaki kişiyi karalayan, rahatsız eden 
kişilerin sonunu gözler önüne seriyor. Sarsıldım!

çağırdın?” diye herkesin içinde hakaret 
ederek bağırır. O günden sonra Peygam-
berimizi nerede görse ona eziyet etmeye, 
yolunu kesmeye, diğer insanlarla görüşüp 
dinini anlatmasını engellemeye çalışır. Ka-
rısı Ümmü Cemil de, Peygamberin geçtiği 
yollara dikenler atar, Peygamberimiz ve 
ailesinin arkasından olmadık laflar konu-
şur, hakaret ve iftiralarda bulunur. Bunun 
üzerine Allah bu Sûreyi gönderir. 
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2: Mâ ağnâ anhu mâluhû ve mâ keseb(kesebe). “Ona ne malı bir fayda verdi ve ne de kazandığı şey.”

“Mâ” takısı bütün kazandıklarına işaret ediyor. Yani servet ve zenginliği, mevki ve makamı, çocukları ve 
dostları kendisine faydalı olamadılar. Baksanıza çocukları bile hastayken Ebû Leheb’ten kaçmış. Demek 
ki bunlar değil, yaptığımız hayırlı işler, ameller bizim gerçek kazancımız. Allah burada kazandıklarımıza 
ve bunları nasıl kazandığımıza dikkat etmemiz için bizi uyarıyor. Dikkat!

Ayette geçen ‘yaslâ’ (                ); Ateşi 
yakmak için dizilen çıralara denir. Büyük 
ateşi yakmak için kullanılan küçük çıralar, 
başka bir ifadeyle Ebû Leheb’in Allah’ın 
cehennemi tutuşturacağı küçük çıra ola-
cağına işaret ediyor. Ne ilginç! Ebû Leheb, 
Peygamberimiz doğduğunda bu haberi 
getiren kölesi Suveybe’yi azat etmişti. Doğ-
duğuna sevinen amca, sonra Peygamberi-
miz’in varlığına tahammül edemiyor. Çirkin 
hareketlerinin karşılığı da kendisi gibiler ile 
tutuşmak oluyor. Yazık! Tercihlere Dikkat...

4: Vemraetuhû, hammâletel hatab(hatabi). 
“Odun hamalı olan karısı da.”

Kuran’da bir kadın kısır ya da inançsızsa ‘İmrae’, çocuğu varsa ya da aynı inançtansa ‘Zevc’ diye anı-
lıyor. Bu ayette karısı Ümmü Cemil’in de ‘odun taşıyıcı’ olarak Ebû Leheb’le beraber cehennem ateşine 
gireceği belirtiliyor. Ümmü Cemil, insanlar arasında laf taşır, kin ve düşmanlık ateşini tutuştururmuş. 
Ayet; Dünya’da kocasının günahına nasıl destek verdi ise, Ahrette de ateşine destek versin, diyor. Had-
sizlik ve ahlaksızlıkta birbirine destek olanların sonu… Allah Korusun.

3 : Se yaslâ nâran zâte leheb(lehebin). “Bir alevli ateşe yaslanacaktır.”

BU SUREYİ NE ZAMAN,
NEREDE OKUYABİLİRSİN?

Haksızlık yapmamak, ki-
birlenmemek, daima hak 
ve adalet üzere olmak, 
haddi aşmamak için 
bu Sûreyi okuyabiliriz. 
Allah, bu Sûrede güzel 
ahlak timsali Peygam-
berimizi hiiiç anmamış. 
Edepsiz ve hadsiz in-
sanlarla aynı Sûre içine 
koymamış. Allah’ın bizi 
de bu tür insanlardan 
uzak tutması için oku-
mak mantıklı olur. :)

SENİN NOTUN:
Bu Sûrede seni en çok etkileyen şeyleri ve duygularını not edebilirsin. Haydi, hemen başla!…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….........................................................................
............................................................................................................................................................................

5: Fî cîdihâ hablun min mesed(mesedin). “Boynunda bükülmüş bir ip olduğu halde ateşe atılacaktır.”

Ayette yer alan “cîd” boyun 
manasına gelirse de, özellikle 
gerdanlık gibi zinet eşyalarıyla 
süslü veya süslenmeğe layık güzel 
boyunlar anlamındadır. Allah, res-
men bu kibirli insanları küçümsü-
yor. Onlara övünerek süsledikleri 
boyunlarından çekilerek kibirleri-
nin ateşine düşeceklerini vurgulu-
yor. Dünyadayken ne havalılardı, 
keşke sonlarını da düşünselerdi. 
Aman bizler de aşağılarken, kü-
çümserken bu sonu düşünelim.
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