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Hicretin 4. yılı, aylardan Rebiülevvel ayıy-
dı. Uhud savaşı büyük bir ders olmuştu 
Müslümanlara. Hatalarından ders alarak, 
ayetlerin ışığında ilerliyorlar, huzurlu bir 
toplum için ellerinden geleni yapıyorlardı. 
Uhud’dan bu yana ticarette oldukça ilerle-
miş, birçok bölgede söz sahibi olmuşlardı. 

Bununla birlikte etraflarında hainler de var-
dı. Yapılan anlaşmayı delen, verdiği sözle-
ri tutmayan Yahudi kabilesi Nadiroğulları 
bunlardan biriydi. Medine’de kurulan hak 
medeniyeti onları rahatsız ediyordu. Peygam-
berimiz, antlaşmalarına uyup uymadıklarını 
görmek için onları ziyarete gitti. Nadiroğul-
ları, Peygamberimiz ve arkadaşlarını sahte 
gülümsemelerle karşıladılar. Bu ziyaret, onlar 
için Allah’ın Resulünden kurtulmak için iyi 
bir fırsat olabilirdi. Hemen kolları sıvadılar. 
Ancak karşılarındaki kişi Allah’ın Nebisiydi. 
Şüphesiz Allah’ın, onların planlarının üstünde 
bir planı vardı, hain suikastı habibine bildirdi, 
Peygamberimiz de gizlice oradan ayrıldı. 

Onlar daha ne olduğunu anlamadan çi-
sil çisil ayetlerle yollar aydınlanıyordu. 

Nadiroğullarına Medine’den haber geldi. 
“Yurdumdan çıkıp gidiniz! Burada benimle 
birlikte oturmayınız! Siz bana, düşünülme-
yecek bir suikast plânı kurdunuz! Size on 
gün süre tanıyorum...” Bu tavır, sözüne sa-
hip çıkmayan, hainlik ve haksızlık yapanla-
rın Müslüman yurdunda barınamayacağını 
gösteriyordu. Hayber’e sürüldüler ve Allah 
bunu Haşr Suresi ile bildirdi. “Eğer Allah, 
onlar hakkında sürülmeye hükmetmemiş 
olsaydı, muhakkak kendilerine dünyada 
azap edecekti...”

Nadiroğulları bu sürgünü hazmedemediler. 
İlk iş olarak yandaşları Mekkeli müşriklere 
gittiler. “Muhammed’e düşmanlık etmek ve 
onunla çarpışmak üzere sizinle anlaşmaya 
geldik” dediler. Ebu Süfyân ve yanındakiler 
bundan memnun oldular. Bu, tam da bekle-
dikleri fırsattı. “Hoş geldiniz! Muhammed’in 
düşmanları bizim için değerlidir” diyerek 
plan kurmaya başladılar. Suriye yolunu 
kullanan ticaret kervanları, Müslümanla-
rın himayesi altındaydı. Güvenliklerini ve 
üstünlüklerini sağlamak için Medine’de 
oluşan bu gücü yok etmeliydiler. Hiç vakit 

Hendek Savaşı (627)
HENDEK SAVAŞI

Esma Budak
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kaybetmeden yakın çevrede bulunan Arap 
kabilelerini Hz. Peygambere karşı kışkırtma-
ya başladılar. Bunun için Gatafan, Tihame, 
Kinane, Beni Esd, Ehabiş ve Necd kabilele-
rinden para ile asker alıyor, mal mülk vere-
rek onların kendi birliklerine katılmalarını 
sağlıyorlardı. 

Hicretin 5. yılı, aylardan Şevval… Ayetler 
inmeye devam ediyordu. Allah bu hain 
birliği Ahzab (gruplar, müttefikler) diye 
isimlendiriyor Kıyamete kadar ‘Ahzab’ların 
olacağına işaret ediyordu sanki. Ve tam 
da bu sıralarda Ebû Süfyân komutasında 
on bin kişiyi aşkın bir ordu oluşturuluyor, 
Medine üzerine harekete geçme kararı 
alınıyordu.

Her daim destek olan dostlar da vardı 
elbet. Huzâalılar bu hain plana kayıtsız 
kalmadılar. Hızla Peygamberimize büyük 
bir ordunun üzerlerine doğru yola çıktığı 
haberini uçurdular. Peygamberimiz için ön-
celikli olan Medine’nin emniyeti, insanla-
rının güvenliğiydi. Hemen ashabını topladı 
ve nasıl bir savaş taktiği uygulamaları ge-
rektiğini istişare etmeye başladı. Uhud’daki 
tecrübe onlara savunma merkezli bir savaş 
taktiği kararı aldırdı. Bunu duyan Selman-ı 
Farisi’ni hemen Peygamberimizle gelerek: 

“Yâ Resûlallah! Biz İran’dayken düşman 
atlılarını durdurmak için etrafımıza çepe-
çevre hendek kazardık.” Peygamberimiz ve 
ashabı bu fikri benimsediler. 

Allah’ın Resulü hemen bir grup oluşturdu 
ve hendek kazılacak yerleri keşfe çıktılar. 
Medine’nin iki tarafı asırlar öncesi volkanik 
bir dağdan yayılan lavlardan oluşan keskin 
kara taşlarla doluydu. Bu sebeple düşman 
askerlerinin bu yönden gelmesi imkânsızdı. 
Düşmanlar ya kuzey taraftan ya da güney-
deki vadi kısmından gelebilirlerdi. Hendek-
lerin bu bölgede kazılmasına karar verildi. 

Hazırlıklar hızla devam ediyordu. Hen-
deklerin yeri tespit edildikten sonra, Pey-
gamber Efendimiz kazı yapacak gruplar 
oluşturdu. Çizgilerle herkesin kazacağı 
yerleri belirledi. Hendeğin eni ve derinliği 
yaklaşık iki buçuk metre olacaktı, atlılar bu 
genişlikten geçemezdi.

Müminler paylarına düşen mesafeyi canla 
başla bitirmeye çalışıyorlardı. Peygamberimiz 
de onların arasında toz toprak içinde çalışı-
yordu. Hazırlıksız yakalandıkları bu savaşta 
gıda sıkıntısı, zaman kısıtlılığı, sert taşlar 
işlerini daha da zorlaştırıyordu. Neredeyse 
üç gün boğazlarından bir lokma geçmedi. 

Ama müminler Peygamberlerini kendile-
rinden daha çok düşünüyorlardı. “Biz ki 
biat ettik Muhammed’e, Cihad etmek üzere 
yaşadığımız sürece!” diye şiirler söylüyor, 
Peygamberimize moral vermeye çalışıyorlar-
dı. Allah’ın Resulü de onlara, “Allah’ım, asıl 
yaşama yeridir âhiret, Sen Ensar ve Muhacir-
lere mağfiret et!” duasıyla destek veriyor ve 
Abdullah b. Revâha’nın şu beyitlerini yüksek 
sesle söylüyordu: 

“Vallahi, Eğer sen olmasaydın (Yâ Rab) doğ-
ruyu bulamazdık, 
Zekâtı da veremezdik, namaz da kılamazdık,
Üzerimize indiriver sekînet, 
Sabitle ayaklarımızı, karşılaşırsak şayet,
Zira onlar kışkırtmışlardır bizi, 
Bildikleri halde fitneden çekindiğimizi”

Resulüllah ve ashabı bu şekilde birbirle-
rine kenetleniken düşman ordusu Akîk 
vadisine gelmişti. Bunu gören ve eli kılıç 
tutan bütün mümin erkekler savaş için 
hemen yerlerine geçtiler. Yaşlılar, kadınlar 
ve çocuklar ise korunmak için özel olarak 
yapılan kalelere alındılar.

Düşman askerleri ekin ve otlakların biçil-
diğini, hendekler kazıldığını görünce şok 
oldular. Planlarında hayvanlarının yemek 
ihtiyacını bu otlaklardan gidermek ve hızla 
ordularını Medine’ye sürmek vardı. Artık 
bunu yapamayacaklardı. 

Savaş hızlı başladı. Bu sıralarda Eşca’ kabi-
lesinin reisi Nuaym b. Mes’ûd yaptıklarının 
yanlış olduğunu gördü ve Muhammed’in 
peygamber olduğuna ikna oldu. Ahzab 
grubundan bunu sakladı ve gizlice Pey-
gamberimizle irtibata geçti. “Ne istersen 
bana emret” sözüne “Elinden geliyorsa 
insanların savaştan çekilmelerini sağla” 
karşılığını aldı. Bunu duyan Nuaym b. 
Mes’ûd Ahzab grubunun içinde karışıklık 
çıkmasını, büyük bir çatlak oluşmasını sağ-
ladı. Ancak savaş şartları ortadan kalkmadı. 
Taarruz uzadıkça uzuyor, yokluk müminleri 
iyice zora sokuyordu. 

Bu esnada bir hain plan daha devreye gir-
di. Müminler dıştan müşriklerle savaşırken 
içlerinden Yahudi Kurayzaoğulları büyük 

bir ihanet başlattı. Kalelerde korunan Müs-
lüman kadın, yaşlı ve çocuklara saldırdı. 
Allah’ın Resulü bunu haber alınca hemen 
saldırı yapılan yöne birlikler yönlendirip 
ihaneti bastırdı. Medine ve Müslümanları 
korumaya, görevini tamamlamaya gönlü-
nü koyan Resulüllah bu ihanetin ortasında 
ellerini açarak yakarmaya başladı. “Ey Ki-
tab’ı indiren, hesabı çabuk gören Allah’ım! 
Ahzâbı (müttefik grupları) bozguna uğrat 
ve perişan et!”  

Kuşatma sürdükçe her iki tarafta da açlık 
ve kıtlık dayanılmaz hale geliyordu. ‘’Hani 
onlar, hem yukarı tarafınızdan, hem aşağı 
tarafınızdan üzerinize geldiler, gözler kay-
mış, yürekler boğazlara dayanmış ve Allah 
hakkında türlü şeyler düşünmüştünüz! 
İşte orada insanlar bir sınavdan geçmiş ve 
ağır bir sarsıntıyla sarsılmışlardır.’’ (Ahzab 
33/10-11) ayetleri bu durumu anlatıyordu. 

İşte tam bu sırada Allah’ın yardımı erişti. 
Hava soğumaya, şiddetli rüzgâr tozu duma-
na katmaya başladı. Ortalık öylesine karış-
mıştı ki Ebu Süfyân kuşatmayı kaldırmak 
zorunda kaldı. Ayetler onların bu hallerini 
ince ince tüm insanlığa şöyle duyuruyordu. 
“Allah, inkâr edenleri, hiçbir hayra ulaşmak-
sızın kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah, 
savaşta müminlere kâfi geldi. Allah kuvvetli-
dir, mutlak güç sahibidir.” (Ahzab 33/25)

Sizce Uhud’dan farklı olarak, Hendek Sa-
vaşı’nda müminler arasında ne var? Düşü-
nün bakalım.
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Hasret, zemheri soğuğu yaşatır yüreklere. 
Sevdiğinden ayrı düşen yürekler dağlanır, 
üşür. Hz. Peygamber baba, anne, eş, evlat 
ve daha pek çok sevdiğinin hasretini yaşar-
ken Medine’ye hicretle birlikte bunlara bir 
yenisi eklendi. Doğduğu, büyüdüğü, evlen-
diği, hatıralarını biriktirdiği Mekke’sinden 
ayrıldı. Hicret yolculuğuna çıkmadan önce 
Mekke’ye hüzünlü hüzünlü bakıp ayrılık 
acısını şöyle dile getirdi: “Ey Mekke! Sen Al-
lah katında yeryüzünün en hayırlı ve bana 
en sevimli yerisin. Eğer çıkmak zorunda 
bırakılmasaydım senden ayrılmazdım.” 

Müslümanlar, Medine’ye hicret ettikten 
sonra yeni bir şehre alışmanın, o şehirde 
hayat kurmanın telaşıyla içlerinde büyüyen 
hasreti dile getirmeye fırsat bulamıyorlardı. 
Birçok problemle karşı karşıya kalan Hz. 
Peygamber ve ashabı hatıralarını yürekle-
rinde saklıyorlardı. Büyümesin diye yürek-
lerinde sakladıkları hasret, onlara tarifsiz 
duygular yaşatıyordu. Medine’nin mücadele 
dolu yaşantısı ve Mekkeli müşriklerin Müs-
lümanları Mekke’de görmek istememeleri 
şehre kavuşma gününü sürekli erteliyordu. 
Fiziksel yoğunluk, fizik ötesi duyguları en-

gelleyemiyordu. Hz. Peygamber ve ashabı 
Kâbe’ye, Mekke’lerine dönmenin hayalini 
kuruyorlardı. 

Rüyasında ashabıyla Mekke’ye gittiklerini, 
güvenli bir şekilde Kâbe’yi tavaf ettiklerini 
gören Hz. Peygamber, rüyasını heyecanla 
ashabına anlattı. Hep birlikte Mekke’ye gi-
dip umre ziyareti yapmaya karar verdiler. 6 
senedir yaşanan hasret bitecek, gönüllerde 
bahar başlayacaktı. 

Hz. Peygamber ashabına yolculuk hazırlığı 
yapmalarını söyledi. Medine tarihinde eşi 
benzeri görülmemiş bir heyecan yaşanıyor-
du. Hazırlıklar tamamlanmıştı. 1400 ya da 
1500 sahabi umreye niyet edip ihramları-
nı giydiler, yanlarına umre için kurbanlık 
develerini alıp Mekke’ye doğru yola çıktılar. 
Niyetleri Kâbe’ye gidip umre yapmak oldu-
ğu için yanlarına savaş teçhizatı almadılar. 

Günlerce süren yolculuğun sonunda Hz. 
Peygamber ve ashabı Mekke’ye 17 km. 
uzaklıkta bulunan Hudeybiye’de konak-
ladılar. Mekkeli müşrikler Müslümanların 
Kâbe’yi ziyarete geldiğini bildikleri halde 

Rıdvan Biati (628)
RIDVAN BİATİ

Handan Yalvaç Arıcı

Mekke yakınlarında konakladıklarını duyun-
ca hemen bölgeye bir askeri birlik yolladılar. 
Hz. Peygamber, amaçlarının sadece umre zi-
yareti olduğunu bildirmek için bir elçi gön-
derdi. Elçiye kötü davrandılar, dinlemediler 
bile. Hz. Peygamber, bu sefer elçi olarak, 
Mekke’deki siyasi otoriteye yakın kişilerle 
akrabalığı olan Hz. Osman’ı gönderdi. 

Hz. Osman amaçlarının savaşmak olmadı-
ğını, sadece umre için geldiklerini anlattı. 
Buna rağmen Mekkeli müşrikler Müslüman-
ların Mekke’ye girmelerine asla izin verme-
yeceklerini, sadece Hz. Osman’ın Kâbe’yi 
tavaf etmesine müsaade edeceklerini bildir-
diler. Hz. Osman müşriklerin teklifini kabul 
etmedi ve: “Hz. Peygamber tavaf etmeden 
ben asla tavaf etmem!” dedi. Bunun üzerine 
Hz. Osman müşrikler tarafından tutuklandı. 
Ancak Hudeybiye mıntıkasına gelen haber 
öldürüldüğü yönündeydi. 

Hz. Peygamber çok üzülmüştü. Umre için 
geldikleri yerde hiç ummadıkları bir mu-
amele ile karşılaşmışlardı. Savaşabilecek 
teçhizatları olmadığı gibi sadece ihram 
kıyafetleriyle kendilerini savunmak duru-
mundaydılar. Hz. Peygamber ashabına ne 
olursa olsun savaşmaları gerektiğini anlattı 
ve: “Madem böyle, bunlarla çarpışmadıkça, 
buradan kesinlikle ayrılmayacağız!” dedi.

Hz. Peygamber konuşmasını bir ağaç altın-
da yapmıştı. Bu ağacın gölgesinde ashabın-
dan her biri müşriklerle kanının son damla-
sına kadar savaşacağına söz verdi. Rıdvan 
Ağacı diye isimlendirilen ağacın altında 
yapılan bu sözleşme tarihe “Rıdvan Biati” 
olarak geçti. Kur’an-ı Kerim de bu olayı 
Fetih Sûresi’nin 18 ve 19. ayetleriyle tescil 
etti: “And olsun ki, o ağacın altında sana 
bîat eden mü’minlerden Allah razı oldu. 
Kalplerinde olanı bildiği için Allah onların 
üzerine sükûnet ve emniyet indirdi ve onları 
yakın bir fetihle mükâfatlandırdı…”

Bu biatle Müslümanlara cesaret gelmiş, kor-
kularını ağacın altında bırakmışlardı. Sev-
dikleri şehrin ne içindeydiler ne de dışında. 
Yıllardır hayalini kurdukları kavuşma rüyası 
şehrin kapısında daha büyük bir hasrete 
dönüşmüştü. Neredeyse üç gündür şehrin 
girişinde mahzun ama umutla bekliyorlardı. 

Mekkeli Müşrikler Müslümanların kendi 
aralarında biat yaptığını öğrenince Hz. 
Osman’ı serbest bıraktılar. Hz. Osman’ın 
geri dönmesi Hz. Peygamber’i ve ashabını 
çok mutlu etti. Öldüğü haberiyle sarsıldık-
ları can arkadaşları yaşıyordu. Kâbe’ye olan 
hasretin biteceğini düşünmeye başladılar. 
Acaba hasretin zemheri soğuğu bitecek 
miydi?
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Peygamberimiz ve ashabı Hudeybiye’de, 
kendilerini umre için geldikleri Mekke’ye 
sokmayan müşriklerle savaşmanın hesapla-
rını yapıyordu. Bu konuda ashabından biat 
almıştı. Rıdvan Biati denilen bu sözleşme 
müşriklerin hesaplarını altüst etmiş, ayrıca 
peş peşe yapılan Bedir, Uhud ve Hendek 
savaşlarında Müslümanların gösterdikleri sa-
mimiyet ve kahramanlık, onların savaşacak 
cesaretlerini yok etmişti. 

Bu durumda barış için Peygamberimize bir 
heyet göndermekten başka çare bulamadılar. 
Mekkeli müşriklerin gönderdiği heyetin ba-
şında Süheyl bin Amr vardı. Süheyl, gelme 
amaçlarını anlattı uzun uzun. Allah Resulü 
dikkatlice onu dinliyordu. Mekkeli müşrikler 
ilk defa Müslümanları muhatap kabul edip, 
antlaşmaya yanaşıyorlardı. Allah Resulü bu 
durumdan oldukça memnundu. Hz. Ali ant-
laşma metnini yazmakla görevlendirilmişti. 
Şartlar müzakere ediliyor, sonra da yazıya 
geçiriliyordu. Fakat Mekkeliler her kelimede 
kendi önceliklerini üstün tutuyorlar, Allah 
Resulü ise ashabının itirazlarına rağmen her 
seferinde sakin bir şekilde onların dedikleri-
ni kabul ediyordu. Uzun müzakereler sonu-
cunda antlaşma maddeleri netleşti: 

1. Mekkeli müşriklerle, Müslümanlar 10 yıl 
boyunca savaşmayacaklar.
2. Peygamberimiz ve ashabı bu yıl Mek-
ke’ye girmeyip geri dönecekler. Ancak 
gelecek yıl yanlarına yalnız yolcu silahı olan 
kılıç bulundurmak şartıyla gelip, Kâbe’yi 
tavaf edecekler, Mekke’de sadece üç gün 
kalabilecekler, müşrikler de o sırada şehri 
boşaltacaklar. 
3- Medine’deki Müslümanlardan eski dinine 
dönüp de Mekke’ye sığınan kişiler Müslü-
manlara geri verilmeyecek fakat Mekkeli-
lerden biri Müslüman olup da Medine’ye 
sığınırsa Mekkelilere geri verilecek.
4-Arap kabilelerinden isteyen Hz. Peygam-
ber ile isteyen de Mekkeli müşriklerle birleş-
mekte, anlaşma yapmakta serbest olacak. 

Bu antlaşma maddelerinin bazıları gerçekten 
de Müslümanlar açısından çok ağırdı. Bu 
nedenle de ashap arasından itiraz edenler 
oldu. Özellikle Müslüman olup Medine’ye 
sığınan kişilerin Mekkelilere geri verilmesi 
şartını kabul etmek istemiyorlardı. Fakat 
Mekkeli müşrikler bir türlü geri adım atmı-
yor, Müslümanları antlaşmayı iptal etmekle 
tehdit ediyorlardı. Allah Resulü ashabını 
sakinleştirdi. Sonra Süheyl’e dönüp tüm 

Hudeybiye Antlaşması (628)
HUDEYBİYE ANTLAŞMASI

Hatice Güloğlu

maddeleri kabul ettiklerini bildirdi. Ashap 
şaşkındı. O esnada Allah Resulü’nün bunu 
kabul etmesindeki hikmeti kavrayamamışlar-
dı fakat yine de rıza gösterdiler.

Antlaşma maddelerinin yazılması bitmiş 
ama henüz imzalanmamıştı. O esnada 
kapıdan içeriye kanlar içerisinde, bitkin, 
perişan bir adam girdi. Gözyaşları içerisin-
de Allah Resulü’nün önüne dizleri üzerine 
çöktü. Zorla konuşmaya başladı. “Ey Al-
lah’ın Resulü şükürler olsun ki, senin yanına 
gelebildim. Müslüman olduğum için ailem 
bana türlü işkenceler yaptı. Zincire vurdu. 
Fakat ben o zincirlerden kurtulup kaçtım. 
Günlerdir buraya gelmenin hayaliyle aç, 
susuz çölde yol alıyorum. İnanmıyorum, 
işte buradayım.” Sahabeler koştular hemen 
su getirdiler. Adam kana kana sudan içti. 
Sonra sahabiler onun elini yüzünü yıkadılar. 
Bu adam, Mekke’den gelen barış heyetinin 
başındaki Süheyl bin Amr’ın oğlu Ebu Cen-
del’di. Süheyl, hiddetle tehditler savurdu. 
Sonra Allah Resulü’ne döndü: “Ey Muham-
med işte sulh maddeleri gereği bana vere-
ceğin ilk kişi budur” dedi. Gözlerini öfke ve 
kan bürümüştü. Allah Resulü antlaşmanın 
daha imzalanmadığını, bu maddenin bun-

dan sonra gelecekler üzerinde uygulanması 
gerektiğini söylese de Süheyl kabul etmiyor, 
antlaşmayı tamamen bozmakla tehdit edi-
yordu.

Böyle zor bir karar nasıl verilir? Evet, böyle 
bir kararı ancak ileriyi görebilen, feraset 
sahibi, aklını en iyi şekilde kullanabilen, 
duygularıyla hareket etmeyen biri verebilir. 
Allah Resulü Ebu Cendel’in yanına yaklaştı. 
Çok üzgündü… Omuzlarında tonlarca yük 
vardı sanki. Onun gözlerinin içine baktı. 
O gözler hiç konuşmadan bile birbirlerine 
çok şeyler anlatıyordu. Allah Resulü de, Ebu 
Cendel de, orada bulunan ashap da gözyaş-
ları içerisindeydiler. Sonra Rasulullah, Ebu 
Cendel’in ellerini tuttu, başını okşadı şefkat-
le ve: “Sabret ey Ebu Cendel, Allah seninle 
beraberdir” dedi. 

Antlaşma tamamlanmıştı. Mekke’den gelen 
heyet, zafer kazanmış kahraman edasıyla 
Hudeybiye’den ayrıldı. Her istediklerini ka-
bul ettirdiklerini, dolayısıyla güçlü oldukla-
rını düşünüyorlardı. Allah’ın plan yapıcıların 
en üstünü olduğunu bilmeden. Aslında bu 
antlaşmayla İslam’a hizmet etmiş oldukları-
nın farkında olmadan… 
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Allah Resulü, ashabına Hudeybiye’den ay-
rılmadan kurbanlarını kesmelerini ve ihram-
dan çıkmalarını emretti. Hepsinin üzerinde 
Kâbe’yi ziyaret edememenin verdiği hüzün 
vardı. Üstelik doğdukları, büyüdükleri 
yurtlarını da çok özlemişlerdi. Allah Resulü 
ise her zamanki gibi onlara umut aşılıyordu. 
“Sabredin!” diyordu. “Sabredin, muhakkak 
ki Allah bizimle beraberdir. ” 

Sevgili peygamberimiz ve yanındakiler 
Hudeybiye’de yaklaşık yirmi gün kaldıktan 
sonra oradan ayrıldılar. Bu yolculuk esnasın-
da Allah peygamberine çok büyük bir müj-
de verdi: “Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih 
verdik.” (Fetih 29/1) Bu müjde, Müslümanlar 
arasında büyük bir sevinç yaşattı, üzüntüleri 
ve kederleri bir anda sona erdirdi. Allah, 
Hudeybiye Antlaşması’nı “Feth-i Mübîn” 
yani “Apaçık bir Fetih” olarak niteliyordu.

Hudeybiye Antlaşması, Peygamberimizin 
büyük bir başarısıydı. Zira daha önce savaş-
madan kazanılan böyle bir fetih yoktu. Müş-
riklerle on yıl savaş yapılmayacak olması, 
Müslümanların rahat ve güvenli bir şekilde 
ticaret yapabilmesini, böylece maddi açıdan 
rahatlamalarını sağladı. Ayrıca Müslüman-
lar, gittikleri yerlerde İslam’ı anlatma fırsatı 
buldular. İslam her tarafa yayılmaya başla-
dı. Çevre devletlerle kurulan irtibatlar da 

İslam’ın yayılmasını kolaylaştırdı. 

Ebu Cendel’e gelince müşriklere iade 
edilen ilk ve son Müslüman oldu. Çünkü 
Müslümanlığı seçen Mekkeliler peygamber 
efendimizi zor durumda bırakmamak için 
Medine’ye gitmek yerine başka beldelere 
sığındılar ve oralarda buluşarak topluluklar 
halinde hayatlarını devam ettirdiler. Böylece 
bu madde kendiliğinden hükümsüz kaldı. 

Hudeybiye Barışı’nın imzalanmasından 
bir yıl sonra daha kalabalık bir Müslüman 
topluluğu Mekke’ye gidip rahat bir şekilde 
umre ziyaretlerini yerine getirdiler. Çok sev-
dikleri bu şehir ile hasret giderdiler.

Geçen zaman Allah ve Resulü’ne güvenme-
nin neler kazandırdığını herkese ibretli bir 
şekilde gösterdi. Çağlara kapı aralayarak tüm 
insanlara barış ve kardeşliğin en kıymetli şey 
olduğunu tekrar tekrar hatırlattı. Bu hatı-
rayı takip edenler, Fetih Suresi’ne ulaştılar. 
Fetih Suresi de çağlar arasındaki kapıları 
sırlı anahtarı ile açarak onları Hudeybiye’ye 
götürdü. Artık bu kişiler en büyük sırra ulaş-
mışlardı. Feth-i Mübin, ne top ne tüfekle ne 
de dünyanın en üstün silahıyla değil, ancak 
barış ve kardeşlikle kazanılabilirdi. Ve bu 
fethi kazananlar ancak, o sırlı anahtarı kulla-
narak Allah ve Resulü’ne ulaşabiliyordu.

KUR’AN KÂŞİFİNİN NOTLARI 

SÛRENİN İSMİ:
Felak: Sabah; yarmak.
Muavvizetan: Felak ve Nas surelerine “Mu-
avvizeteyn” (her türlü kötülükten Allah’a 
sığınmayı ifade etmekle başlayan iki sûre) ve 
“Mukaşkışetân” (şirk ve nifaktan koruyan, te-
davi eden) denir. Felak ve Nas surelerine İhlâs 
suresinin eklenmesiyle oluşan üç sureye ise 
“Muavvizât” (Allah’a sığındıranlar) denilmiştir. 

AYET SAYISI: 5 

NÜZUL YERİ: Mekke’de mi yoksa Medi-
ne’de mi nazil olduğu konusunda kesin bilgi 
mevcut değildir. Felak ve Nas suresi birlikte 
nazil olmuştur. Bazı kaynaklarda bu iki sure-
nin, Peygamberimizin hastalanması üzerine 
bu hastalıktan kurtulması için gönderildiği 
bildirilmektedir. 

Peygamber Efendimiz bir rahatsızlık duydu-
ğunda ve yatarken bu üç sureyi okuyup elleri-
ne üfler, başını ve yüzünden başlayarak aşağıya 
doğru vücudunu üç defa mesh edermiş.

1: Kul eûzu bi rabbil felak,
De ki: «Ben, ağaran sabahın Rabbine sığınırım,

KISA AÇIKLAMASI

Not: Felak suresi, kötülüklerden ve tersliklerden 
kurtulmak için ilk önce terbiye eden Allah’a 
sığınmak gerektiğini vurguluyor. İnsanın başına 
gelebilecek kötülükleri ve kökenlerini anlatı-
yor. İlk önce patlak veren kötülüklerden, sonra 
görebildiğimiz ve göremediğimiz tüm yaratıl-
mışların kötülüklerinden, karanlık, buhran ve 
felaketlerden, duygu ve düşüncelerimizi, bede-
nimizi düğümleyen şeylerden ve en sonunda 
hasetten korunmamız gerektiğini söylüyor. 
Birbirimizi bu konuda uyarmamızı öğütlüyor.

 Bu sureyi gündeminde tut!

“KUL-De ki”, denilmesi kendine ve herkese 
böyle dua etmelerini söyle anlamına geliyor. 
“EÛZU” ise ‘sığınmak’ anlamına geliyor. Yani 
Allah Nas ve Felak surelerinde Allah’a sığına-
rak zorluk ve kötülüklerle mücadeleye başla-
mamızı söylüyor. Tıpkı abdest alıp ibadete, 
güne başlamak gibi. O halde sığınmak; müca-
dele edecek, çözüm bulacak aklımıza, gönlü-
müze abdest aldırmak gibi bir şey. Kirlenen 
düşüncene, duyguna eûzu ile abdest aldır ve 
işe öyle başla, diyor. Bu Harika! Felak; ağaran 

sabah, şafak, birden bire çatlatıp ayırmak 
veya pörtletmek, yarık, çatlamayla ortaya 
çıkan şey, yokluktan yarılıp çıkan bütün yara-
tılmışlar anlamlarına geliyor. Ne kadar geniş! 
Böyle geniş bir kelime ile Allah; tohumu yara-
tıp içinden başak çıkartan Rabbine, çekirdeği 
yarıp içinden ağaç çıkaran Rabbine, yokluğu 
yarıp içinden varlığı çıkaran Rabbine, karanlığı 
yarıp içinden aydınlık çıkaran Rabbine sığın 
demiş oluyor. Bütün bunları yapan bizim han-
gi derdimize derman olmaz ki? Çok Vurucu!

Felak Sûresi
Esma Budak
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3: Ve min şerri gâsikın izâ vekab,
Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,

4: Ve min şerrin neffâsâti fîl ukadi,
Ve düğümlere üfleyenlerin şerrinden,

Bu ayeti söylediğimizde cehennemden, 
şeytandan, zararlı hayvanlardan, insanlar-
dan, hastalık, felaket ve dertlerden, maddî 
ve manevî, dünya ve ahiretle ilgili, objek-
tif ve sübjektif her şeyden, nefisten hatta 
kendimden dahi koru demiş oluyor. Kimi 
zaman içimiz kararır, neden kaynaklandı-

ğını bilmeyiz. Oysa iyileşmek için sorunu 
bilmek gerekir. İşte tam da bu zamanlarda 
imdadımıza bu ayet yetişiyor. Çünkü her 
şeyi bilen ve her şeyi yaratan Allah başımı-
za gelen kötülüğün de nereden geldiğini bilir 
ve bunu iyileştirebilecek makamdır. O halde 
sığın Allah’a kurtul kara bulutlardan! Süper.

Zehirli sürüngenler gibi zarar verebile-
cek hayvanlar, hırsızlar, fırsat kollayan, 
pusu kurmuş düşmanlar, vesveseler, 
kuruntular, endişeler ve korkuların hepsi 
gece karanlığında yayılır. İşte karanlık 

korkusuna son olacak ayet! Gözümüz, 
gönlümüz karardığı zamanlar aydınlan-
mak ve rahatlamak için de sığınılacak 
makamın Allah olduğu bu ayette açıkça 
söyleniyor. Bu Harika!

“Düğümlere üfleyenler” denirken yaygın olan 
görüş, sihirle uğraşanların yaptıkları işten, 
bununla insanları fitneye düşürmelerinden 
ve bâtıl şeylerle insanları aldatmalarından 
Allah’ sığınmaktır. Daha geniş olarak bakılır-
sa duyu organlarını yanıltan, sinir sistemini 
bozan, insanın iç alemine olumsuz mesajlar 
gönderen, psikolojik olarak insanı ve duy-
gularını etkisi altına alan herkes ve her şey 
anlaşılabilir. Algılarımızı ve düşüncelerimizi 
düğümleyenler de oluyor. Televizyon ve sos-
yal medya mesela. Resmen bilinçaltımıza bu 
aletlerle çeşitli düşünceler yerleştiriliyor, üfle-
niyor. Biz de tesiri altında kalabiliyoruz. Kötü 
niyetli insanların yaptığı her türlü eylemden 
sığınmak bu ayetteki sır gibi. İlginç!

2: Min şerri mâ halak, 
Yarattığı şeylerin şerrinden, 

BU SÛREYİ NE ZAMAN, 
NEREDE OKUYABİLİRSİN?

İçimiz karardığında, sıkıl-
dığımızda, etrafımızı kara 
bulutlar sardığında, olmadık 
yerlerden olmadık olaylar 
başımıza geldiğinde, üze-
rimize ağırlık çöktüğünde, 
nazar değdiğini hissettiği-
mizde ve hastalandığımızda 
Felak Suresini okuyabiliriz. 
Zararlı ve kötü niyetli kimse-
lerin ve varlıkların etkisinde 
kalmamak, yönetilmemek 
için Yaşasın Felak Suresi!

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

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

5: Ve min şerri hâsidin izâ hased,
Ve hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden.

Hasetçi, kendinin iyiliğini, diğerinin 
kötülüğünü ister. Hased, Allah’ın bazı 
kullarına verdiği nimete karşı kişinin 
içten tepki göstermesi ve o nimetin 
onun elinden alınmasını dilemesidir. 
Bu tarz insanlar karşısındaki kişi için 
ne komplolar ne hileler yapar. Ayrıca 

kişideki haset enerjisi, gözleri yoluy-
la baktığı insanlarda olumsuz etkiler 
oluşturabiliyor. İşte bu durumlarda ya 
da bu durumlara düşmemek için de 
Allah’a sığınmak gerekli. Görülür, gö-
rünmez tehlikeye, haset şerrine  Aman 
Dikkat!



M
ED

EN
İY

ET
 Y

O
LC

UL
AR

I

142 143

Nurullah Bora




