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Hira’dan Medine’ye yön değiştirmişti 
bulutlar. Artık çisil çisil ayetlerle yıkanan 
topraklar Medine topraklarıydı. Gönüller 
ve zihinler yeşermeye devam ediyordu. 

Zorlukları da vardı Medine’nin. Farklı kö-
kenden birçok insanı bir arada tutuyordu. 
Resulullah herkesle tek tek ilgileniyor, her 
topluluğun gönlünü almaya çalışıyordu. 
Gelenek ve göreneklerini anlamaya çalışı-
yor, yaşam tarzlarını keşfediyordu. O dö-
nemlerde Medinelilerin Nevruz ve Mihri-
can bayramlarında her yer şenlik havasına 
bürünüyordu. Onları bu eğlencelerinden 
mahrum etmiyor ancak gördüğü yanlışları 
düzeltmeye çalışıyordu. Bu arada Erdemli-
ler Topluluğu ve Suffe çalışmaları da hızla 
devam ediyordu. 

Allah’ın Resulü tüm bu işlerinin arasında 
ibadetlerine sımsıkı sarılıyordu. Günün kar-
maşası ve yoğunluğuna rağmen namazlarla 

direnç kazanıyor, gecelerini kıyamda geçiri-
yordu. Mekke’deyken yılın belirli günlerinde 
oruç tutardı. Medine’ye hicretinden sonra 
da ayda üç gün oruç tutmaya devam etti. Sa-
habelerine de bunu tavsiye ediyordu. Oruç 
kalkandı ve oruç tuttukça kendilerini daha 
iyi koruyabiliyor, daha güçlü olabiliyorlardı. 

Allah’ın Resulü o gün Medine’de kim 
olursa olsun, yapılan eğer hak ve hakikate 
uygunsa destek oluyordu. Ayrımcılık için 
değil, daha doğru ve daha bilinçli bir hayat 
için Medine’de olduklarını her haliyle orta-
ya koyuyordu.

Medine’de ikinci yıla girilmişti, aylardan 
Şaban’dı. Ayetler ince ince iniyor ve büyük 
yenilikler getiriyordu. Bu sefer inen ayetler 
Bakara Suresi 183-185. ayetleriydi. “Ey ina-
nanlar! Oruç, sizden öncekilere farz kılındı-
ğı gibi, sakınasınız diye size de sayılı gün-
lerde farz kılındı... Ramazan ayı, insanlara 

İlk Ramazan ve İlk Bayram
SİYER

Esma Budak
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yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden 
ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın 
indirildiği aydır. Öyle ise sizden Ramazan 
ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim 
o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı 
günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. 
Allah sizin için kolaylık ister, zorluk iste-
mez. Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız 
ve size doğru yolu göstermesine karşılık, 
Allah’ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir.” 

Artık Müslümanların özel bir ayı vardı. Bu, 
çok özel bir zaman dilimi, Ramazan ayıydı. 
Yaz sonunda yağıp yeryüzünü tozlardan 
temizleyen yağmur demekti, Ramazan. Bir 
anlamı da yakmaktı. Yağmur, yeryüzünü nasıl 
temizleyip yıkarsa; kızgın yer, orada yürü-
yenlerin ayaklarını nasıl yakarsa, Ramazan 
ayı da müminleri günah kirlerinden öylece 
temizleyecekti. Tüm günahları, hataları yakıp 
yok edecekti. Bu heyecanla Ramazan’a giril-
di. Ramazan, Kur’an’ın indiği aydı. Bu ayın 
bir başka hediyesi de teravih namazıydı. 

Her şey çok güzel giderken Peygambe-
rimizin kızı Rukiye kızamık hastalığına 
yakalandı. Hastalığı gittikçe ağırlaşıyordu. 
Bir yandan da Bedir Savaşı iyice kızışıyor-

du. Allah’ın Resulü kızını ziyaret etti. Onu 
sevdi ve Hz. Osman ve Üsâme b. Zeyd’e 
emanet etti. Kendisi Bedir Savaşı için yola 
çıkmak zorundaydı. Hastalığı gittikçe ağır-
laşan Rukiye’nin başında kardeşi Fâtıma ile 
Ümmü Eymen duruyordu. Babası Bedir’de 
müşriklerle savaşırken, daha yirmi iki ya-
şında gencecik filiz vefat etti. Bu Ramazan 
ayının ilk hüznüydü.  Osman gözyaşlarıyla 
sevgili eşini toprağa veriyordu.

Bedir’den zaferle dönülmüştü. Allah’ın Habi-
bi, sevinci ve hüznü bir arada yaşıyordu. Ra-
mazan hem yağmur suyuyla yıkıyor hem de 
yakıyordu. Allah’ın Habibi, vefat eden kızı 
ve şehit olan sahabe arkadaşlarının Ahirette 
en güzel ecirlerle karşılandıklarını biliyordu.

Her geçen gün Peygamberimizin yanındaki 
saflar büyüyordu. Ramazan büyük bir he-
yecana dönüşmüş gündüzleri oruç, gece-
leri teravihlerle dopdolu geçiyordu. Evler 
sahurlarla bereketleniyor, iftarlarla şenleni-
yordu. Ramazan Müslümanların bedenleri-
nin yanında birliklerini de güçlendiriyordu. 

Allah’ın Resulü bu ay bir hediye daha ver-
di. Bu ilk Ramazan’ın üçüncü hediyesiydi; 

Fıtır Sadakası. Şimdi Medine sokaklarında 
başka bir telaş vardı. Herkes ihtiyaç sahibi 
bir insan bulma peşindeydi. Yüzü mahzun, 
karnı aç kimse kalmayacaktı. 

Ramazanın son on gününe gelinmişti ve 
Allah’ın Resulü itikâfa girdi. Müslümanlar 
yeni bir ibadetle daha tanışıyorlardı. Rama-
zanın bu dördüncü hediyesiydi. Müslüman 
kardeşleriyle gece gündüz birlikte ibadet 
etmiş, birbirlerine destek olmuş, yardımlaş-
mışlardı. Şimdi de mescidin bir köşesine, 
bir odaya çekilip Allah ile baş başa olma 
vakti gelmişti. Kendini, Yaratanını, âlemleri, 
yaratılanı ve ahireti düşünme zamanıydı. 
Hesap vakti, tefekkür vakti…

Medine’ye ne büyük bir hediye gelmişti. 
Ramazan, içinden farklı farklı hediyeler 
çıkan kocaman bir hediye paketi gibiydi. 
Kur’an’a, namaza, oruca, sadakaya, tefek-
küre, iç hesaplaşmaya boyut kazandırıyor. 
Anlamına anlam katıyordu. 

Bu kadar büyük kazanımlara o kadar da 
büyük bir kutlama yakışır. İşte Allah’ın bir 

aylık bu yoğun eğitim programına verdiği 
yeni ödül; Ramazan Bayramı. 

Medine’nin ve Müslümanların ilk Ramazan 
Bayramı gelip çatmıştı. Şevval hilali gökyü-
zünde göründü, yürekler heyecanla doldu. 
Resulullah Bayram’ı müjdeledi. Cemaatle 
Bayram Namazı kılındı önce. Sonra Allah’ın 
Resulü hutbe okudu. Allah’ın Resulü saha-
belerin arasında dolaştı, kadınlar tarafına 
kadar gidip onların selamını aldı. Çocukla-
rın başlarını okşayıp hediyeler verdi. 

Müslümanlar mutluluktan uçacak gibiydi-
ler. Dolu dolu bir ay geçirmişler, yıkanıp 
arınmışlar, hücreleri yenilenmiş, müthiş bir 
zindelik kazanmışlardı. Bundan önceki bay-
ramlarının, törenlerinin ve ibadetlerinin ne 
kadar kuru olduğunu hissettiler. Yaşamaya 
yeni başlamış gibiydiler…

Haydi şimdi düşünün-tartışın bakalım…
Medine ve Müslümanlar Ramazan ile neler 
kazandılar? 

Peki ya size, Ramazan ne kazandırır?
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78 79Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslü-
manlar, aralarında yapılan kardeşlik ba-
ğıyla ve yürürlüğe giren yeni anayasa ile 
rahatlamışlar, yabancısı oldukları şehrin 
yerlisi olmaya başlamışlardı. Fakat Mekkeli 
müşrikler Müslümanların rahat bir ortamda 
yaşamalarını istemiyorlar aynı zamanda 
sayılarının artmasından endişe duyuyorlar-
dı. O çağda teknolojinin bir parmak doku-
nuşuyla her şeyi yaptırabilecek gücü yoktu. 
Savaşlar bugünkü gibi sibernetik bir şekil-
de yapılmıyordu. O dönemin güç anlayı-
şı, insan ve savaş araçlarının çokluğuyla 
orantılıydı. Malı, mülkü, çocuğu çok olan 
toplumun saygıdeğer kişisi oluyordu. 

Mekkelilerin ve Medinelilerin yeni mu-
hatap oldukları İslam dini, niceliğin değil 
niteliğin önemine vurgu yapıyor, gücün 
sözünü değil, sözün gücünü değerli görü-
yordu. Hz. Peygamber, Mekke döneminde 
kendisine ve Müslümanlara zulmeden, 
işkence yapan müşriklere sözün gücünü 
kullanmış, hiçbir zaman intikam yolunu 

seçerek gücün sözünü kullanmamıştı. Aynı 
zamanda sözlü şiddet, fiili şiddet gören 
Müslümanlara sabırlı olmalarını tavsiye 
etmişti. Medine döneminde de Mekke’de 
uyguladığı sistemi uygulamış, şehirde yapı-
lan katliamların, savaşların günlük hayatın 
bir parçası olmasına rağmen o bölgede bir 
anayasa yürürlüğe koyarak sözün gücünü 
deklare etmişti. Bütün iyilik eylemleri şeh-
re huzur yağmurları yağdırmaya başlamıştı. 
Fakat Mekkeli müşrikler Müslümanların 
huzurlu yaşamalarından huzursuz oldukla-
rı için bir an önce toplanıp onların hayat-
larında depremler oluşturmanın planlarını, 
projelerini hazırlıyorlardı.

Müşrikler öncelikle Medineli Müslümanlara 
mektup yazarak uyarıda bulunmak istediler. 
Mekke’nin ileri gelenlerinden Ebû Süfyân ile 
Übey b. Halef, Medineli Müslümanlara Hz. 
Peygamberi korumalarının, kendisine destek 
olmalarının çok yanlış bir tutum olduğunu, 
bu davranışlarından utanç duymaları gerekti-
ğini anlatan ve Hz. Peygamberi korumaktan 

Bedir Savaşı
BEDİR SAVAŞI

Handan Yalvaç Arıcı

hemen vazgeçmelerini aksi takdirde kendi-
leriyle savaşacaklarını bildiren bir mektup 
gönderdiler.  Medineli Müslümanlardan 
Ka‘b b. Mâlik, Mekkelilerin bu mektubuna 
karşılık siyasi nitelikte bir şiir yazarak onla-
rın isteklerini kabul etmeyeceklerini ifade 
etti. Mekkeli müşrikler bu olumsuz cevap 
karşısında öfkelendiler ve ikinci eylem pla-
nını yürürlüğe koyarak ekonomik ambargo 
için düğmeye bastılar ve Medine’deki müna-
fıklarla iş birliği yapmaya başladılar.

Mekkeliler bütün güçlerini zorbalık ve zu-
lüm üzerine kullanmak için gayret etseler 
de insanlar Hz. Peygamberi ve ashabını 
tanıdıkça grup grup İslam’a giriyordu. Bu 
durum karşısında Mekkeli müşriklerin bir 
savaşa girişeceklerine şüphe yoktu. Müs-
lümanlar bu atmosfer içinde beklerken 
Hacc Suresinin 39. ve 40. ayetleri nazil 
oldu ve Müslümanlara savaş izni verilmiş 
oldu: “Kendileriyle savaşılanlara (mümin-
lere), zulme uğramış olmaları sebebiyle 
(savaş konusunda) izin verildi. Şüphe yok 
ki Allah, onlara yardıma mutlak surette 
kadirdir. Onlar ki, sadece ‘bizim Rabbi-
miz Allah’tır’ dedikleri için yurtlarından 
çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah, bir 
kısım insanların (kötülüklerini) diğer bir 
kısmı ile defedip önlemeseydi, mutlak 
surette, içlerinde Allah’ın ismi bol bol 
anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve 
mescitler yıkılır giderdi. Allah, kendisine 
(kendi dinine) yardım edenlere muhakkak 
surette yardım eder. Hiç şüphesiz Allah, 
güçlüdür, galiptir.”  

Mekkeli müşrikler, Müslümanları yıl-
dırmak ve zayıf düşürmek için her yola 
başvuruyordu. Son planlarına göre, Ebû 
Süfyan’ın da ortaklığıyla oluşturulan bir 
kervan Suriye’den mallar getirecek ve bu-
nunla müslümanlara son ve kesin darbeyi 
indireceklerdi. Bu kervanın önemli konak 
yerlerinden biri Mekke-Medine arasın-
daki Bedir kasabasıydı. Hz. Peygamber, 
durumu haber alınca ashabıyla istişare 
etti ve kervanın Mekke’ye varmadan önce 
durdurulması kararlaştırıldı. Bunu haber 
alan Ebu Süfyan, Mekkelilerden yardım 
istedi. Müşriklerin ileri gelenleri eli silah 
tutan herkesi Müslümanlarla savaşmaya 
çağırdılar. Ebu Cehil kumandasında 1000 
kişilik bir ordu hazırlandı, o günün tankla-
rı sayılabilecek 700 deve ve 100 at gibi bir 
donanmayla yola çıkıldı.

624 yılının Ramazan ayıydı. Hz. Peygam-
ber de 305 kişilik bir orduyla Medine’den 
hareket etti. İslam ordusunda 70 deve, 2 
at bulunmaktaydı ve müşrik ordusu karşı-
sında nicelik olarak çok zayıftı. “Nicelik 
mi, nitelik mi?” sorusu bir defa da bu 
savaşta görülecekti. Medine’den Bedir’e 
yaklaşık 120 km yol alması gereken Müs-
lümanlar, yakıcı çöl sıcağında bir ya da iki 
gün oruç tutarak yola devam edebildiler, 
daha sonra Hz. Peygamber’in emriyle 
oruçlarını açtılar. 

Hz. Peygamber savaş başlamadan önce 
Mekkelilere savaştan vazgeçmeleri için bir 
elçi yolladı ancak onlar kabul etmediler.
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O zamanlar Arap dünyasında “mübaze-
re” denilen bir adet vardı. Bu âdete göre 
savaşı kızıştırıp başlatmak üzere iki or-
dudan birer kişi savaş meydanına çıkıp 
dövüşürlerdi. Bedir Savaşı’nda ilk olarak 
Hz. Hamza ile Esved b. Abdülesed dövüş-
tü. Hz. Hamza hasmını öldürdü. İkinci 
olarak İslâm ordusundan Ubeyde b. Hâris, 
Hz. Hamza ve Hz. Ali Mekkelilerden ise 
Utbe b. Rebîa, kardeşi Şeybe ve oğlu Velid 
çıktılar. Hz. Hamza ile Hz. Ali hasımları-
nı derhal öldürdüler. Ubeyde ise hasmını 
yaralamış kendisi de yaralanmıştı. Onun 
yardımına koşan Hz. Hamza ve Hz. Ali 
derhal Utbe’yi öldürüp yaralı arkadaşları-
nı müslümanların karargâhına taşımışlar-
dı. Mübârezeler bittiği gibi hemen savaş 
başladı. Mekkeli müşrikler karşılarında 
kendilerinin üçte biri olan Müslümanları 
kolaylıkla yok edebileceklerini düşünü-
yorlardı. Burada da nicelik değil nitelik 

kazandı. Sabah başlayan savaş aynı günün 
ikindi vakitlerinde Müslümanların zaferiy-
le sonlandı. Mekkelilerden 70 ölü, 70 esir 
varken, Müslümanlardan sadece 14 kişi 
şehit olmuştu. 

Savaşın ardında yaralı yürekler bırakmıştı. 
Hz. Peygamber öncelikle şehitlerin cenaze 
namazını kıldırdı ve ashabıyla birlikte on-
lar için dua etti. Mekkelilerden ölen kişile-
rin gömülmesini, esir olanlara da iyi dav-
ranılmasını istedi. Aynı zamanda esirlerin 
hangi şartlarla serbest kalabilecekleri ko-
nusunda ashabıyla istişare etti ve Hz. Ebu 
Bekir’in bu konudaki görüşünü onaylayıp 
uyguladı. Maddi imkânı olan esirler fidye 
(para) karşılığı serbest bırakıldı. Okuma 
yazma bilen esirler ise 10 Müslümana oku-
ma yazma öğretmesi şartıyla özgürlükleri-
ne kavuştular. Kıyasıya bir savaş yaşanmış, 
Müslümanlar büyük bir zafer kazanmıştı. 
Güzel ahlakı tamamlamak için gelen Al-
lah’ın Resulü insanlık tarihinde eşi benzeri 
görülmemiş bir savaş ahlakının mimarlığını 
yaptı. Ne esir olana ne de ölene saygısız, 
insafsız, vicdansız davranılmadı. 

Bedir Gazvesinde Allah, müminlere özel 
yardım göndermişti. Bu husus Kur’an-ı Ke-
rim’de şöyle ifade edilmektedir: “O zaman 
sen müminlere; ‘Rabbinizin indirilmiş üç 
bin meleği ile yardım etmesi, size yetmez 
mi?’ diyordun, ‘Evet, sabreder, (Allah’tan) 
korkarsanız, onlar hemen şu dakikada 
üzerinize gelseler, Rabbiniz, size nişanlı beş 
bin melek ile yardım eder’, Allah, bunu size 
sırf müjde olsun ve kalpleriniz yatışsın diye 
yaptı. Yardım, daima galip ve hikmet sahibi 
Allah katındadır.” (Âli İmrân, 3/124-126). 

UHUD SAVAŞI

Çölün ortasından çıkagelen bir atlı, son 
sürat Medine’ye giriş yaptı. Şehir muha-
fızlarına Allah Resulü ile görüşmek iste-
diğini söyledi. Ona iletmesi gereken çok 
önemli haberleri vardı. Oldukça heye-
canlı ve telaşlı görünüyordu. Atlı, Allah 
Resulü’nün huzuruna çıktığında ona bir 
mektup uzattı. Gül yüzlü Nebi mektubu 
yanında bulunan sahabelerden birine 
okuttu. Mektup, Mekkeli müşriklerin çok 
büyük bir savaş hazırlığında olduğunu 
haber veriyordu. Bu sefer Bedir Savaşı’n-
da olduğundan daha büyük bir hazırlık 
içerisindeydiler. İhanetleri sebebi ile 
Beni Kaynuka Yahudilerinin Medine’den 
sürülmesi, diğer Yahudilerin de tepkisi-
ni çekmişti. Yahudi liderlerinden olan 
Ka’b bin Eşref’de Mekke’ye kadar gidip, 
Müslümanlara karşı savaşmaları halin-
de Mekkeli müşriklere her türlü desteği 
sağlayacağı noktasında cesaret vermişti. 
Üstelik etraftaki kabilelerin de desteğini 
almışlardı. Bunun yanı sıra Bedir Savaşı’n-
da yakınlarını kaybeden bazı kişiler de 

Mekke halkını kışkırtıyorlardı. Bu insan-
lar, intikam çığlıkları atıyor; evleri dola-
şarak, sokaklarda ağıtlar yakarak, halkı 
galeyana getiriyorlardı. Bunların başında 
Ebu Süfyan’ın karısı Hint geliyordu. 

Mektubu gönderen, Allah Resulü’nün 
amcası Hz. Abbas’tı. Hz. Abbas, Bedir 
savaşından sonra Müslüman olmuş fakat 
Mekkeli müşriklerden bunu gizlemişti. 
Böylece Mekke’nin ileri gelenleri her 
türlü planlarını en ince ayrıntısına kadar 
onun yanında konuşuyorlardı. Hz. Abbas 
mektubunda çok endişeli olduğundan 
bahsetmişti. “Hazırlanın” diyordu, “kendi-
nizi koruyun, durum çok ciddi…” Mektup 
okundukça Allah Resulü’nün yüz hatları 
geriliyor, endişesi yüzünden okunuyordu. 
Mektup bittiğinde odanın içinde derin bir 
sessizlik hâkim oldu. Gerçek şu ki, hic-
retten sonra daha hayatlarını düzene bile 
sokamamışken gerçekleşen Bedir Sava-
şı’nın yaraları henüz sarılamamıştı. Böyle 
bir durumda tekrar savaşa girmek onlar 

Hatice Güloğlu

Mavi Kelebek
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Beklenen gün gelmişti işte… İki ordu karşı 
karşıyaydılar. Müşrik tarafı gerçekten de 
hem sayı bakımından hem de donanım 
bakımından çok üstündü. Ama mü’minlerin 
kalbinde zerre kadar korku yoktu. Hepsi 
şehit olma arzusu içerisindeydiler. Kalpleri 
Allah sevgisi ile coşuyordu. Allah Resulü 
Müslümanların sancağını Medine’de İs-
lam’ın yayılmasında büyük emekleri olan 
Mus’ab bin Umeyr’e vermişti. Mus’ab bü-
yük bir gururla sancağı en önde taşıyordu. 
Savaş mübazere denilen teke tek vuruşma-
larla başladı. Bu vuruşmalarda Müslüman-
lar galip gelmişti. Müşrik tarafında kadınlar, 
tef çalarak şarkılar söylüyor, erkekleri sava-
şa teşvik ediyorlardı. Hele de Ebu Süfyan’ın 
karısı Hint… Babasını ve kardeşini Bedir 
Savaşında öldüren Hz. Hamza’dan intikam 
almak için sabırsızlanıyordu. Hint, mızrak 
atıcılığında usta olan Vahşi isimli bir köleyi 
de yanında savaşa getirmiş, Hz. Hamza’yı 
öldürmesi karşılığında ona hem özgürlük 
hem de mal mülk vaat etmişti. Vahşi de 
tüm bu vaat edilenleri hayal ederek, pusuya 
yatmış bir sırtlan gibi gözünü bir an olsun 
Hz. Hamza’dan ayırmadan amacına ulaş-
mak için uygun zamanı bekliyordu…

Savaş iyice kızışmıştı. Mü’minler canla-
rını hiçe sayarak sanki her biri on insan 

gücündeymiş gibi mücadele veriyorlardı. 
Ucunda ölüm bile olsa umurlarında değil-
di. Çünkü ölüm demek onlar için şehadet 
demekti. Onların bu cesaretleri, kararlı-
lıkları ve çabaları düşman tarafına korku 
salmıştı. Geri çekilmeye başladılar, arka-
larında ganimetlerini de bırakarak. Okçu-
lar tepesinde bulunan 50 kişi yukarıdan, 
savaş meydanında olanları izliyorlardı. 
Düşmanın çekildiğini ve geride ganimet 
bıraktığını görünce “Biz de ganimetten 
payımızı alalım” diye düşündüler. Allah 
Resulü’nün verdiği kesin emri unutarak, 
yerlerini birer birer terk etmeye başladılar. 
Abdullah bin Cübeyr ve birkaç sahabe 
arkalarından seslenip bu emri hatırlattı-
lar ama nafile. Okçular tepesinde Allah 
Resulü’nün emrine uyan sadece birkaç 
kişi kalmıştı. İşte tam da o anda olanlar 
oldu. Tepenin arkasında ordusu ile birlikte 
bekleyen ve henüz Müslüman olmamış 
olan Halit bin Velid’in aradığı fırsat eline 
geçmişti. Anında hücuma geçtiler ve o bir 
avuç sahabeyi orada şehit ettiler. Böylece 
Ayneyn Tepesi müdafaasız kalmıştı. Asıl 
savaş da o anda başlamış oldu.

Halit bin Velid ordusu ile birlikte tepeyi 
aşınca, kaçmakta olan müşrik ordusu da 
bunu fark edip geri dönmeye başladı. 

için gerçekten çok zordu. Ama şu durum-
da kendilerini savunmaktan başka çareleri 
yoktu.

Hz. Abbas’ın mektubundan sonra Allah 
Resulü derhal küçük bir birliği keşif için 
Mekke tarafına yollamıştı. Onların edin-
miş olduğu bilgiler de durumun vahameti-
ni ortaya koyuyordu. Bunun üzerine Ensar 
ve Muhacirler, Allah Resulü’nün başkan-
lığında Mescid-i Nebevi’de toplandılar. 
Sevgili peygamberimiz önemli bir karar 
alınacağı zaman ashabı ile istişare eder, 
onların fikirlerini önemserdi. Medine An-
laşması gereği düşman ordusunu Medine 
dışında bir yerde karşılamaya karar verdi-
ler. Medine’de yaşayan Yahudi kabileleri 
Müslümanlara destek vermek istedikleri-
ni söyleyip haber gönderseler de sevgili 
peygamberimiz kabul etmedi. Doğrusu şu 
ki, onlara güvenmiyordu. Allah Resulü, 
Medine’de olmadığı dönem için idareci-
lik görevine Abdullah b. Ümmü Mektum 
isimli sahabeyi tayin ederek, kendisi ordu-
nun başında şehirden ayrıldı.

Mü’minler, Medine yakınlarında bulunan 
Uhud bölgesinde karargâh kuracaklardı. 
Yaklaşık 1000 kişi olarak yola çıktılar fakat 

yolda gelirken münafıklardan Abdullah 
bin Ubey, sudan bahanelerle kendi ida-
resindeki 300 kişilik bir birliği geri çekti. 
700 kişi kalmışlardı. Karşı tarafın ordusu 
hakkında gelen bilgiler ise ürkütücüydü. 
Zira yaklaşık 3000 kişi idiler ve at, silah… 
gibi pek çok bakımdan oldukça donanım-
lıydılar. Hz. Muhammed her şeyi en ince 
ayrıntısına kadar hesap ediyor; az kişiyle, 
çok kişiye karşı durabilmek için çareler 
arıyordu. Uhud’daki Ayneyn Tepesi’ne elli 
kişilik bir okçu birliği yerleştirdi. Amacı 
tepenin arkasından gelecek ani bir düş-
man saldırısını engellemekti. Tepedeki 
okçu birliğinin başına Abdullah bin Cü-
beyr isimli sahabeyi görevlendirdi. Sonra 
elli okçuyu karşısına alıp, gözlerinin içine 
tek tek bakarak onları sıkı sıkı tembihledi: 
“Düşmanı yendiğimizi görseniz de, size 
haber vermedikçe, adam göndermedikçe 
yerlerinizden asla ayrılmayınız. Düşma-
nın bizi mağlub ettiğini görseniz de, yine 
kesinlikle yerinizi terk edip, ‘yardımlarına 
koşalım’ demeyiniz. Kuşların cesetlerimizi 
kapıştıklarını görseniz dahi, ben size adam 
göndermedikçe asla yerinizden ayrılmayı-
nız.” Bu emir kesin ve netti. Hem bir ko-
mutana hem de bir peygambere aitti. Hem 
o güne hem de geleceğe sesleniyordu.
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bilmeden. Hint, Hz. Hamza’nın yere 
yıkıldığını görünce sevinç çığlıkları atarak 
hemen oraya koştu. İçindeki kin ve nefret 
hala dinmemişti. Vahşi’ye döndü bakışları. 
Gözünü kan bürümüştü: “Onun burnunu 
ve kulaklarını bana getir. Kendime kolye 
yapıp Mekke sokaklarında gururla dolaşa-
cağım. Yüreğini sök ver bana, onunla he-
saplaşacağım.” İstedikleri olunca da Hint 
üzerinde ne kadar mücevher varsa çıkarıp 
Vahşi’ye verdi. 

Savaş meydanında “Muhammed öldü” 
diye naralar atılırken Allah’ın son pey-
gamberi bir grup sahabe tarafından ko-
ruma altına alınmıştı. Bunların başında 
Talha bin Ubeydullah geliyordu. Kendisini 
adeta Allah Resulüne siper etmişti. Öyle 
ki, ona doğru gelen bir oka hiç düşün-
meden elini uzatmış; ok darbesiyle eli 
paramparça olmuştu. Bu sırada Müşrikler 
acımasızca saldırmaya devam ediyorlardı. 
İçlerinden birinin attığı taş Allah Resu-
lü’nün çenesine gelmiş, dişlerinden biri-
nin kırılmasına sebep olmuştu. Başka biri-
nin vurduğu darbeyle de miğferi kırılmış, 
demiri yüzüne batmıştı. Sahabeler büyük 
bir gayretle onu oradan kenara doğru 
çıkardılar. Allah Resulü’nün yüzündeki 
kanları temizlediler. Allah’ın peygamberi 
oldukça hüzünlüydü. Bir yandan da; “ Al-
lah’ım, kendilerini Rablerine imana davet 

ederken, Peygamberlerinin yüzünü kana 
bulayan bir kavim nasıl felah bulabilir?” 
diyordu. Uhud günü gerçekten de çok 
çetin geçiyordu. O günün kazananı yoktu. 
Etrafta sadece acı, feryat ve ölüm hâkimdi. 
Uhud, şehitlerine ağlıyordu.  

Mü’minler, Allah Resulünden bir haber 
almak istiyorlardı. “Muhammed öldü” 
yaygarası onları derinden yaralamıştı. 
Allah Resulü’nün yakınındaki sahabeler 
bu durumu fark edince adeta umut saça-
rak haykırdılar. “Rasulullah ölmedi, yaşı-
yor. O bizim başımızda, o yaşıyor…” Bir 
anda Uhud’u Allah-u Ekber nidaları sardı. 
Mü’minler tek vücut gibiydiler. Demirden, 
taştan, tunçtan… Asla kırılamayan yıkıla-
mayan bir vücut gibi… Onların bu halini 
gören düşman ordusu çaresiz geri çekil-
meye başlamıştı. Allah Resulü, tekrar geri 
dönmelerini engellemek için peşlerinden 
bir birlik yolladı.

Hüzünlü peygamber savaşın ardından 
Uhud’da dolaşmaya başladı. Manzara 
korkunçtu. Sahabelerden pek çoğu şehit 
olmuştu. Çoğu tanınmaz haldeydi. İs-
lam yolunda her şeyini veren bu fedakâr 
insanları o halde gördükçe, Allah Resulü 
gözyaşlarına hâkim olamıyordu. Amcası 
Hz. Hamza’yı görememişti, onu arıyordu 
gözleri. İçini bir endişe kaplamıştı. Etrafın-
dakilere soruyor fakat kimse nerede oldu-
ğunu bilmiyordu. Derken şehitler arasında 
bir noktaya gözü takılı kaldı.  Hareketsiz 
bir müddet öylece kalakaldı. Sonra o 
tarafa doğru koşmaya başladı. Gözlerin-
den sağanak gibi yaşlar boşalıyordu. Genç 
sahabelerden olan Rafi de peygamberimi-
zin yanından bir an olsun ayrılmıyordu. 
O günkü kanlı manzarayı izlerken, savaşa 
katılmak için verdiği çabayı hatırladı. Yaşı 
küçük olduğu için Allah Resulü onu ordu-
ya dâhil etmek istememişti. Fakat o, boyu 
uzun görünsün diye ayaklarının ucuna 
basarak Allah Resulü’nün yanına gelmiş: 
“Ya Resulallah ben çok iyi ok atabiliyo-
rum. Beni de orduya al” demişti. Onun 
bu hali Allah Resulü’nün hüzünlü yüzünü 
güldürmüş ve orduya dâhil olmayı başar-
mıştı. Rafi, gözlerine inanamıyordu. Hz. 
Hamza gerçekten de tanınmaz haldeydi. 

Mü’minler, iki arada sıkışmış ve neye 
uğradıklarını şaşırmışlardı. Bir anda kendi-
lerini çok şiddetli bir çatışmanın ortasında 
buldular. Sahabelerden bir kısmı Allah 
Resulü’nün etrafında çember oluşturmuş, 
onu korumaya çalışıyorlardı. Hz. Ali ve 
Hz. Hamza gibi sahabeler, savaş meyda-
nında fırtına gibi esiyor, kimse onların kar-
şısında duramıyordu. Mus’ab bin Umeyr 
ise kendisine emanet edilen sancağı canı 
pahasına koruyordu. And içmişti, sancak 
yere düşmeyecekti. İslam’ın bayrağı hep 
dalgalanacaktı. Müşriklerden İbni Kamia 
ise sürekli Mus’ab’ı takip ediyordu. Adeta 
gözünü kan bürümüş bir canavar gibiy-
di. Fırsatını bulunca da hemen harekete 
geçti. Savaşın karmaşası içinde sinsice 
Mus’ab’a yaklaştı. Mus’ab’ın sancağı 
tutan sağ eline acımasızca bir kılıç dar-
besi indirdi. Mus’ab hemen sancağı diğer 
eline aldı. Fakat İbni Kamia bu sefer de 
Mus’ab’ın sol eline kılıç darbesini indirdi. 
Mus’ab acı nedir, bilmiyordu. Tek derdi 
sancağı yere düşürmemekti. Derhal san-
cağı göğsünün üstüne aldı. Dilinde tekbir, 
“Allah-u Ekber”. Adeta ölüme gülümsü-
yordu. Onun bu halini gören İbni Kamia 
oldukça sinirlenmişti. Sayısız kılıç darbe-
siyle Hz.Mus’ab’ı orada şehit etti. Mus’ab 
bin Umeyr zırhını giyince Allah Resulü’ne 
çok benzerdi. Onu kanlar içinde yere 
seren İbni Kamia sevgili peygamberimizi 

öldürdüğünü zannederek savaş meyda-
nında sevinç naraları atmaya başladı. 
“Muhammed’i öldürdüm, Muhammed’i 
öldürdüm….” Bu çığlıklar müşrik tarafın-
da büyük sevinç yaratırken, Müslümanlar 
arasında büyük bir üzüntüye yol açmıştı. 
Ortalık iyice karışmıştı. Müslümanlar ne 
yapacağını bilemez bir haldeydiler.  

Savaş tüm acımasızlığı ile sürerken Vah-
şi’nin tek bir derdi vardı. Hz. Hamza’yı 
öldürmek! Hz. Hamza ise savaş meyda-
nında rüzgâr gibi esiyor, kimse onun karşı-
sında duramıyordu. Vahşi sabırla bekledi, 
bekledi, bekledi… Sonunda beklediği an 
gelmişti. Ortalık iyice karışmış, savaş iyice 
kızışmıştı. Hz. Hamza’nın mücadele alanı 
daralmış böylece Vahşi’nin beklediği yol 
açılmıştı. Hedefine kilitlendi, mızrağını 
hazırladı ve fırlattı. Ve mızrak tam da is-
tediği yerdeydi. Hz. Hamza’nın kalbinde. 
Fakat o anda hiç ummadığı bir şey oldu. 
Hz. Hamza ile Vahşi göz göze geldiler. 
Hz. Hamza öyle delici bir bakışla bakmış-
tı ki ona anlatılamaz. Bu nasıl bir heybet 
bu nasıl bir asaletti. Vahşi İçinden: “Eğer 
özgürlük türkülerim olamasa böyle yiğit 
bir adama asla kıymazdım” diye geçirdi. 
İçinde garip bir burukluk hissetti. Sonra 
kendini toparladı: “Benim özgürlük şarkı-
larım var” dedi fısıltıyla; asıl özgürlüğün 
İslam ile birlikte yanı başında olduğunu 
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Neredeyse bütün organları paramparça 
edilmişti. Yeryüzü o güne kadar böyle bir 
vahşeti hiç görmemişti. Allah’ın sevgili 
peygamberi kendisine babalık yapan, her 
sıkıntı da yanında olan amcasının başucu-
na oturup, bir müddet öylece kalakaldı. 
Dilinden sadece dualar dökülüyordu. Bu 
öyle bir acıydı ki, bu acıyı hiçbir kalem 
anlatamaz. Bu öyle bir acıydı ki, hiç bir 
söz onu ifade edemez. Sonra bir an Ra-
fi’nin gözleri Hz. Hamza’nın avucuna 
takıldı. Mavi bir kelebek konmuştu avucu-
na… Gözlerine inanamadı. İçinden: “Ama 
çölde kelebek olmaz ki, kelebekler çiçek-
lerin olduğu yerlerde olur” diye geçirdi. 
Sonra gözleri parıldadı bir an: “Öyle ya, 
burası çöl değil, burası Uhud” dedi fısıl-
tıyla.

Allah Resulü hem amcasını kaybetmenin 
hem de yapılan zulümlerin acısını yaşı-
yordu. Güçlü olmaya gayret ediyordu. 
Savaş meydanında dolaşmaya devam etti. 
Zira her bir sahabe onun için çok kıy-
metliydi. Sonra Mus’ab’ın yanına geldi. 
Gözlerinden yaşlar akıyordu. Ona uzun 
uzun baktı. Neler düşündü bilinmez. Son-
ra yanındakilere şöyle söyledi: “Mus’ab 
Mekke’nin en zengin, en ileri gelen ai-
lelerinden birinin oğluydu. Mekke’de 
ondan daha güzel giyinen, daha yakışıklı 

birisini tanımadım. Herkes ona hayran-
dı. O, İslam uğruna her şeyini feda etti. 
Bugün ise burada üstündeki elbisesinden 
başka hiçbir şeyi olmadan, tüm vücudu 
delik deşik bir halde şehitlik mertebesine 
ulaştı.” Bütün sahabeler hüzün içerisin-
deydiler. Allah Resulü zorlukla doğruldu. 
Rafi hemen gidip koluna girdi. Giderler-
ken Rafi bir kez daha arkasına baktı. İşte 
yine mavi kelebek oradaydı. Mus’ab’ın 
tam göğsünün üstünde… Hüzünle karışık 
gülümsedi Rafi: “Öyle ya burası çöl de-
ğil, burası Uhud” dedi yine fısıldayarak… 
Sonra mavi kelebek uçmaya başladı gök-
yüzüne doğru… Rafi şaşkınlıkla kelebeği 
takip etti. Gördüğü manzara inanılmazdı. 
Gökyüzünün her tarafı uçuşan mavi kele-
beklerle doluydu.

Tarih boyunca Uhud gününün acısı hiç 
unutulmadı. O gün ne zaman anılsa 
Allah Resulü’nün emrini unutup Ayneyn 
Tepesini terk eden okçular akıllara gel-
di. Böylece her mü’min, kendi tepesine 
sahip çıkması gerektiğini kavradı. Böylece 
her mü’min, Allah Resulü’nün emirlerine 
sımsıkı sarılması gerektiğini kavradı. Ve ne 
zaman bir mü’min zulüm görerek öldürül-
se yine mavi kelebekleri onların yanında 
görenler oldu. Sanki Uhud şehitlerinden 
asrın şehitlerine selam taşır gibiydiler.

KUR’AN KÂŞİFİNİN NOTLARI 

SÛRENİN İSMİ:
Nas: Hareket, anlamına gelir. "İnsan" 
ve "insâne" kelimelerinin çoğuludur ve 
“İnsanlar” anlamını taşır. "Nesy" kelime-
sinden gelen “nas” ise unutmak anlamına 
gelir. İnsanın unutkanlığına, Yaratanını, 
yaratılış amacını unutmasına işaret eder. 
“Üns” kökünden gelen “nas” ise ünsiyet 
sahibi olan anlamındadır. Âdem ve Hav-
va’dan gelen, arkadaş, ahbaplık ilişkisi 
olan ve alışkanlıkları olan insana işaret 
eder.
Muavvizetan: Felak ve Nas surelerine 
“Muavvizeteyn” (her türlü kötülükten Al-
lah’a sığınmayı ifade etmekle başlayan iki 
sûre) ve “Mukaşkışetân” (şirk ve nifaktan 
koruyan, tedavi eden) denir. Felak ve Nas 
surelerine İhlâs suresinin eklenmesiyle 
oluşan üç sureye ise “Muavvizât” (Allah’a 
sığındıranlar) denilmiştir. 
 
AYET SAYISI: 6

NÜZUL YERİ: 21. sırada nazil olduğunu 
söyleyen müfessirler vardır. Mekke'de mi 
yoksa Medine'de mi nazil olduğu konusun-
da kesin bilgi mevcut değildir. Felak ve Nas 
sureleri birlikte nazil olmuştur. Bazı kay-

1: Kul eûzu bi rabbin nâs,
De ki: «Sığınırım insanların Rabbine,

KISA AÇIKLAMASI

Not: Kur’an’ı Kerim’i açan ilk sure ‘Fati-
ha’, bitişindeki son sure ise ‘Nas’ suresidir. 
Allah ‘Açan’ sure ile ilahi sözüne başlayıp 
‘unutkan’, ‘dostluk kuran’ insan suresi ile 
sözünü tamamlıyor. Âlemlerin Rabbi, ter-
biye edicisi Allah, sözü kendisine sığınan, 
kendisini dost edinen insanların kurtulaca-
ğını vurgulayarak bitiriyor
İnsanlığa Mesaj Var, Dikkat!

 Bu sureyi gündeminde tut!

naklarda bu iki surenin, Peygamberimizin 
hastalanması üzerine bu hastalıktan kurtul-
ması için gönderildiği bildirilmektedir.

Sığınmak; koruyacak, kollayacak yere 
başvurmakla olur. Allah eğer bir güç ile 
desteklenmek istiyorsan, korunma ihtiya-
cı duyuyorsan (ki buna her canlı ihtiyaç 
duyar) o halde insanların Rabbine sığın 
diyor. Eksiksiz, hatasız insan yoktur. 
İnsan, adından belli ki unutan, alışkanlık-

larının esiri bir varlık. O halde insandan 
yardım ve destek beklemek de eksik ve 
yetersiz olacaktır. Allah, boşuna baş-
ka yerlerde oyalanma, bana sığın diyor. 
Allah’a sığın, insana muhtaç olma. En 
iyi terbiye eden ile en doğru kıvama gel.  
Mantıklı ve Akıllıca!

Nas Sûresi
Esma Budak
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3: İlâhin nâs,
İnsanların İlah’ına,

4: Min şerril vesvâsil hannâs
O sinsi vesvesecinin şerrinden,

Melik, geçmişte ve gelecekte, değişmez 
mülk sahibi, saltanat sahibi, hükümdar 
anlamına geliyor. Devlet reisleri, holding 
başkanları, CEO’lar değişir. Onların bize 
destekleri geçici ve sınırlıdır. Sadece 

kendi alanlarında koruyuculuk yapabilir-
ler. Ama insanların Melik’ine, değişmez 
hükümdarına sığınırsak, en büyük gücü 
arkamıza almış oluruz, hem de kimsenin 
hakkına girmeden. Çok Kazançlı.

Kimi zaman insanları ilah gibi kutsal-
laştırabiliyoruz. Ne derlerse yapıyor, 
onlar gibi giyinip, onlara benzer tavırlar 
sergiliyoruz. Pop müziğin ilahı, moda 
dünyasının ilahı gibi gafilce söylemler 
bile kullanılabiliyor. Aslında bu ayet 
bize bu konuda dikkatli olmamızı söy-
lüyor. Rabb terbiye eden, yetiştiren, 

yönlendirendir. Melik, sahip olan, hük-
meden, istediği şekilde kullanabilendir. 
İlah ise her şeyin üstünde olan, her şeyi 
kontrolü ve otoritesi altına alandır. Eğer 
biz insanı ilah edinirsek insanın kölesi 
oluruz ancak insanların ilahına sığınır-
sak işte o zaman kölelikten kurtuluruz. 
Bu Harika!.

Allah bu ayetle birlikte nelerden Allah’a 
sığınmamız gerektiğini bizlere gösterme-
ye başlıyor. Resmen eğitimimizi gerçek-
leştiriyor, farkındalığımızı geliştiriyor. İlk 
olarak "Hannas"a karşı uyarıyor. Hannas, 
karakteri gereği çokça gizlenip dönüş 
yapan demektir. Arap dilinde de düşma-
nından korkunca geri adım atan, düşma-
nını zayıf gördüğünde de üzerine saldıran 
hayvana denirmiş. Biz insanların psiko-
lojik ve fiziksel olarak zayıf olduğumuz 
zamanlar olur. İniş çıkışlar yaşarız. İşte 
hannas bu zamanları kollayıp ortaya çı-
kan vesvese, kötü düşünce, depresif hal, 
negatiflik gibi bir şey. İlginç!

2: Melikinnâs, 
İnsanların Melik’ine (mutlak sahip ve sultanına),

BU SÛREYİ NE 
ZAMAN, NEREDE 
OKUYABİLİRSİN?

Bir konuda karar 
vermemiz gerekti-
ğinde, vesveselere, 
hastalıkta, sıkıntıda, 
depresif hallerde, 
korkulu anlarda Nas 
Suresini okuyabi-
liriz. Özgür ruhlu, 
özgün ve başarılı 
olmak için yaşasın 
Nas Suresi!

5: Ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâs, 
Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir (içlerine kuşku, kuruntu fısıldar);.

6: Minel cinneti ven nâs.
'Gerek cinlerden, gerekse insanlardan.»

Peki bu Hannas ne yapar, onu nasıl 
tanırız? İşte cevabı. İbni Sina der ki; 
nefsin birinci bineği sinelerdir. Çünkü 
nefis ilk olarak kalple ilgilenir. Onun 
aracılığıyla diğer uzuvlara yayılır. Onun 
için vesvesenin etkisi ilk olarak sineler-
de olur. Vesvese, fısfıstan türetilmiş, her 
türlü şekilde fısıldayan anlamındadır. 
Bilinen, bilinmeyen, hayal, gerçek, bi-

linçaltı, bilinç üstü, akıl, vehim hepsini 
kapsıyor. Demek ki sıkıntılı, zor, kritik, 
karar vermemiz gereken durumlarda 
içimize düşen, beynimizi tırmalayan 
kuruntular, evhamlar, olumsuz düşün-
celer, bunaltan duygular hannas oluyor. 
Bunlara aldırmadan doğrulukta ilerle-
meli, bunun için Allah’a sığınmalıyız. 
Aman Dikkat!

Hannastan başka neler var? Bunun 
cevabını da Allah son ayette veriyor. 
Cin; gizlenmek, gizli kalmak, gözle gö-
rülmeyen gizli kuvvetler anlamına ge-
liyor. Hannastan sonra dikkat edilmesi 
gereken varlık. Gözle göremediğimiz tüm 
tehlikelere Allah’ımız dikkatimizi çeki-
yor. Sonra da gözle görülür, çok tanıdık 

bir varlığa dikkat etmemizi söylüyor; 
türdaşımız insana. İnsanın insana verdiği 
zararı hiçbir hayvan, bitki, gözle görülür 
varlık vermemiş. Düşündürücü! Surenin 
ilk ayetlerinde neden ısrarla insanın 
Rabbine, insanın Melikine, insanın İla-
hına vurgusu yapılmış şimdi daha iyi 
anlaşılıyor. Harika Bir İfade Sanatı!

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