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Bölüm 1

İslam’ın Yükselişi ve 
Hazreti Muhammed’in (S.a.S) Hayatı

M.S. 610 yılı civarında, Muhammed bin Abdullah isimli 40 yaş-
larında bir adama, Arap Yarımadası’ndaki Mekke şehrine 

tepeden bakan bir mağarada ilahi vahiyler gelmeye başladı. Kay-
nakların belirttiğine göre, Allah Teâla tarafından insan ırkına reh-
berlik etmesi için gönderilen uzun nebiler silsilesinin son halkası 
Hz. Muhammed’in (s.a.s) peygamberlik görevi böyle başladı. Pey-
gamber Efendimiz’e (s.a.s) Allah katından haber taşıyan elçi, ona 
“Oku / Yaradan Rabbinin adıyla oku!” diye emretti (Kur’an 96:1). 
Kur’an dışı kaynaklar bu ilahi haberciyi Cebrail, yani Allah’ın me-
sajını O’nun dünyada özel olarak seçtiği elçilerine taşımakla gö-
revlendirilmiş melek, olarak adlandırır. Hz. Muhammed’e (s.a.s) 
ilk söylenen söz, Arapçadaki İkra (Oku!), vahiylerin toplamına ve-
rilen isim olan ve ‘okunan şey’ ve ‘okuma’ olarak tercüme edilebi-
lecek el-Kur’an isminin de geldiği yerdir. 

Bütün kaynaklar, Hz. Muhammed’in (s.a.s) peygamberlik görevi 
kendisine verilmeden önce de inzivaya çekilerek uzun süreler bo-
yunca tefekkür eden, mütevazı ve alçakgönüllü genç bir adam ol-
duğunu söylüyor. Bir yetim olarak dünyaya gelen, dul annesi Âmine 
ve onun da vefatının ardından amcası Ebu Talib tarafından müte-
vazı koşullarda yetiştirilen Peygamber Efendimiz (s.a.s), kendisi 
gibi ekonomik ve sosyal olarak dezavantajlı olanlara karşı büyük 
bir şefkat beslemiştir. Modern âlimler, Hz. Muhammed’in (s.a.s) ki-
şisel ve sosyal şartlarının Peygamberliğine olan etkisinden bahse-
derler.1 Çocukluk yıllarındaki deneyimlerinin onu yoksul ve ezil-
miş olanlara düşkün hale getirdiğiyle ilgili şüphe yoktur. Kur’an’ın 
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kendisi de yetim çocukluğu boyunca Allah ’ın inayetiyle onu koru-
duğunun ve dalaletten kurtardığının, dolayısıyla buna mahsuben 
onun da Rabb’ine şükretmesi ve daha az şanslı olanlara lütufkâr 
olması gerektiğinin altını çizer (Kur’an 93). Kur’an metni de bu şe-
kilde, Peygamber Efendimiz’in (s.a.s) hayatının ışığında okunmalıdır. 

Hz. Muhammed ’in (s.a.s) daha önce de takva sahibi ve dürüst ka-
rakterde bir insan olmasından biyografik literatürde sıkça bahse-
dilir. Doğruluk ve dürüstlüğünden ötürü, kendisine el-Emin (Sözüne 
güvenilir) lakabı verildiği söylenir. Hilfu’l-Füdul (Fazıllar İttifakı) 
adında bir cemiyet kurmuş, kendi gibi gençlerle birlikte, yardımla-
rına ihtiyaç duyan dullara, yetimlere, kölelere, yoksullara ve yaşlı-
lara el uzatmışlardır. Peygamberlikle vazifelendirilmesinden sonra 
bile, Hz. Muhammed (s.a.s) bu cemiyet içerisindeki rolünü güzel 
hislerle hatırlayacak ve İslamiyet devrinde yeniden canlandırılsa, 
cemiyetin çağrısına yine seve seve icabet edeceğini söyleyecektir.2 

Dürüstlüğü, Peygamber Efendimiz ’in (s.a.s) kendisi için ticaret yap-
tığı, varlıklı, dul bir hanım olan Hatice bint Huveylid’in de dikkatini 
çekmiş; ona evlilik teklif etmesine neden olmuştu. Hz. Muhammed  
(s.a.s) 25 yaşındayken, kendisinden yaklaşık 15 yaş büyük olan Hz. 
Hatice ’yle evlenmiştir. Bu evlilik onlara üç kız ve henüz bebekken 
vefat eden iki de erkek evlat vermiş; ayrıca Hz. Muhammed’in (s.a.s) 
nispeten refaha kavuşmasını sağlayarak, inziva ve tefekküre daha 
fazla zaman ayırmasına olanak sağlamıştır. Hz. Hatice, 25 yıllık te-
keşli evlilikleri boyunca, Peygamber Efendimiz’e (s.a.s) çok değerli 
tavsiyeler ve huzur veren sadık bir ruh eşi olduğunu gösterdi. Ve-
fatının ardından Hz. Muhammed (s.a.s) başka hanımlarla evlense 
de, kaynaklar onun ilk zevcesini hiç unutmadığını ve hayırla yâd 
etmeyi asla bırakmadığını açıkça belirtir.3

Hayat hikâyesini yazanlar, genç Hz. Muhammed ’in (s.a.s) çevre-
sinde yayılan ahlaksızlıklardan ve toplumsal yozlaşmadan dolayı 
büyük üzüntü duyduğunu söylemiştir. Kaynaklar, Arapçada el-Ca-
hiliye olarak bilinen, İslam ’ın hemen öncesindeki dönemi, toplum-
sal ve ahlaki bir çöküntü dönemi olarak resmeder. Cahiliye  keli-
mesinin geldiği cehalet, Allah ’ın kelamını bilmemek anlamında 
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kullanılır. İlmi çalışmalar Arap kabilelerinin İslam öncesi değer-
lerine ışık tutan bir başka anlam katmanını daha açığa çıkarmış-
tır. İslam öncesi ahlak anlayışına göre, cahiliyeyle aynı kökten ge-
len cehl  kelimesi, sıklıkla hilmin zıt anlamlısı olarak kullanılırdı. 
Hilm , soylu ve zarif kişiler, özellikle de kabile reisleri arasında de-
ğer verilen bir özellikti. Bu kavramın anlamını tek bir kelimeyle 
tam olarak karşılayacak bir tercüme yapmak zor. Bu Arapça ke-
lime, sebat, irade, merhamet, zarif bir mizaç gibi pek çok özelliğin 
bileşimine işaret eder. Zıt anlamlısı olan cehl ise pervasız davra-
nışları ve kaba bir mizacı anlatır. Bu açıdan, Cahiliye sıfatını Müs-
lümanlar ve diğer doğru insanlar tarafından saygı gösterilen belli 
başlı ahlaki, ruhani ve toplumsal değerlere karşı bir pervasızlık ve 
saygısızlık dönemi olarak anlamak da mümkündür.4 

Kur’an, ortaya koyduğu değerler kümesinin Cahiliye  değerlerinden 
keskin bir kopuşu simgelediğini iddia etmez. Aksine, kendi dünya 
görüşüyle bağdaşan bazı değerleri muhafaza eder ve yüceltirken 
diğerlerini dönüştürür ve doğrudan çelişenleri de kategorik ola-
rak reddeder.5 Bu nedenle, daha önce de belirtildiği gibi Hz. Mu-
hammed  (s.a.s), İslamiyet devrinde de Hilfu’l-Füdul’dan, bu ittifakın 
benimsediği cömertlik, misafirperverlik, kahramanlık, yoksullara 
ve çaresizlere merhamet gibi, İslam ’ın etik şemasına da uygun dü-
şen değerlerden övgüyle bahsetmeye devam eder. 

Başlangıçta, Hz. Muhammed  (s.a.s), akrabaları, arkadaşları ve tanı-
dıklarına sessizce vaaz vermeye başladı. Buyruğu üzerine İslami-
yet’i ilk kabul eden, bütün dünyada bilindiği gibi zevcesi Hz. Hati-
ce ’ydi. Onu, amcaoğlu ve daha sonra damadı da olacak Hz. Ali  bin 
Ebu Talib ; yakın dostu ve daha sonra kayınpederi olacak olan Hz. 
Ebu Bekir ; azat ettiği kölesi ve evlatlığı Hz. Zeyd bin Harise gibi 
başkaları da takip etti. Kur’an’ın eşitlikçilik ve sosyal adalete yö-
nelik aleni ve güçlü mesajı, bilhassa toplumun çeperlerinde olanları 
cezbetti. Bu nedenle özellikle gençler, kadınlar, daha zayıf kabile-
lerden olanlar ve Arap kökenli olmayanlar İslam ’ın çekimine kapıl-
dılar. İslam’ı kabul edenlerin sayısı artarken, Peygamber Efendimiz  
(s.a.s) de insanları artık açıktan İslam’a davet etme emrini almıştır. 
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Açığa çıktıktan sonra Müslümanlar pagan Mekkelilerin kaba hu-
sumet gösterilerine ve eziyetlerine karşı çok daha savunmasız 
kaldılar. Kureyşiler (Peygamber Efendimiz ’in kabilesi) tarafından 
Müslümanlara uygulanan ekonomik boykot dayanılmaz finansal 
ve toplumsal güçlüklere neden oldu. Bu zorluklardan kurtulmak 
için, Peygamber Efendimiz (s.a.s) küçük bir Müslüman  grubunu, hü-
kümdarları Hristiyan olan Habeşistan’a (bugünkü Etiyopya) kaç-
maları için teşvik etti. Habeşistan hükümdarının muhacirlere karşı 
nezaketi hiçbir zaman unutulmayacak ve Müslümanların kalple-
rinde ve zihinlerinde Hristiyan Habeşistan’ın özel bir yeri olacaktı. 

620 yılı civarında, komşu şehir Medine ’den erkek ve kadınlardan 
oluşan bir temsilci grubu Mekke ’ye Peygamber Efendimiz ’i (s.a.s) 
dinlemeye geldiğinde ise daha parlak bir umut ışığı doğdu. Hz. Mu-
hammed ’in (s.a.s) vaazlarının ünü onlara kadar ulaşmıştı ve bunun 
üzerine bu yeni dini öğrenme isteklerini ifade etmişlerdi. Peygam-
ber Efendimiz’le (s.a.s) tanışmalarının ardından İslam ’ı onun elin-
den kabul ettiler ve 621 yılında Akabe Biatı olarak bilindiği şekliyle 
yeni dinlerini müdafaa edeceklerine yemin ettiler. Ayrıca Peygam-
ber Efendimiz’i (s.a.s) onlarla birlikte yaşaması için davet de etti-
ler. Takip eden iki yıl boyunca, Mekke Müslümanları küçük dalga-
lar halinde Medine’ye iltica etti. Hz. Muhammed (s.a.s), Hicret ’ten 
hemen önceki bu dönemde, kendisine Kudüs ’e bir gece yolculuğu 
yaptırıldığını ve oradan göğe yükseldiğini bildirdi. Bu olay, hadis-
lerde ve biyografi literatüründe Arapça Miraç  (yükselme) olarak 
adlandırılır ve Kur’an’da dolaylı olarak bundan bahsedilir (53:16-
18). Peygamber Efendimiz (s.a.s) olaydan sonraki gün, Miraç’tan 
bahsederken, bazıları sözlerine kuşkuyla yaklaşırken, Hz. Ebu Be-
kir ’in ona hiç tereddütsüz inandığı söylenir; bu nedenle es-Sıddık  
(Sadık) lâkabını almıştır. Bu mistik, uhrevi deneyim daha sonraki 
dönemlerde Müslümanlara edebî bir ilham kaynağı oldu. Peygam-
ber Efendimiz’in (s.a.s) ilahi atını, cennetin katları boyunca yük-
selişini ve eski zamanların peygamberleriyle karşılaşmasını tas-
vir etmek için özel bir edebî tarz ortaya çıktı.6
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622 yılında, Peygamber Efendimiz  (s.a.s) nihayet onun gelişi üzerine 
Medinetü’n-nebi (Peygamber Şehri), kısaca Medine  olarak adlan-
dırılacak Yesrip’e hicret etmek için ilahi müsaadeyi aldı. Özellikle 
iki Sahabe, yani Hz. Ebu Bekir  ve Hz. Ali , hicrette (göç) kritik bir 
rol oynadılar; bunun için devlet yönetiminin kolektif hafızasında 
minnettarlıkla anılacaklardı. Hz. Muhammed ’in (s.a.s) yola çıktığı 
akşam, sadık Hz. Ali bir şaşırtmaca olarak Peygamber Efendimiz’in 
(s.a.s) yatağında uyuyarak putperest Mekkelilerin O’nun henüz Me-
dine’ye gitmek üzere yola çıkmadığını düşünmesini sağladı. Medi-
ne’ye doğru tehlikeli yolculuğunda Hz. Muhammed’e (s.a.s) refakat 
edense, peşlerindeki Mekkelilerin onları bulamaması için, Peygam-
ber Efendimiz’le (s.a.s) birlikte iki gece boyunca Mekke ’nin dışında 
bir mağarada kalan gözü pek dostu Hz. Ebu Bekir’di. Bu olaydan 
Kur’an’ın 9:40 ayetinde bahsedildiğine inanılır. Yıllar sonra, ikinci 
halife Hz. Ömer  bin Hattab, Hicret ’in kozmik önemini onaylayacak 
ve 622’yi İslami takvimin ilk yılı ilan edecekti. 

1. Medine  Vesikası 

Medine ’ye geldikten sonra, Hz. Muhammed  (s.a.s) başta Muhacir-
ler  (Mekke ’den hicret eden Müslümanlar), Ensar  (kelime anlamı 
‘Yardım edenler’, ıstılah bakımından ‘Medine Müslümanları’) ve 
Medine Yahudileri arasındaki ilişkileri düzenlemek için bir vesika 
kaleme aldı. Arapça adıyla Sahifetü’l-Medine (kelime anlamı “Me-
dine Vesikası ”, daha yaygın bilinen adıyla “Medine Sözleşmesi ”), 
İbn-i İshak  (ölüm tarihi 767) tarafından yazılan Peygamber Efen-
dimiz ’in (s.a.s) ilk hayat hikâyelerinden birinde korunmuş; öğren-
cisi İbn-i Hişam  (ölüm tarihi 833) tarafından düzenlendikten sonra 
bize ulaşmıştır. Bu belge, modern âlimlerin geneli tarafından sa-
hih kabul edilir ve 624 yılındaki Bedir Savaşı ’ndan bir süre önce 
yazıldığı düşünülür. Sahihliğine gösterilen kanıtlar arasında, kul-
lanılan dilin eskiye ait olması ve Müslüman  yerine mümin gibi er-
ken Medine döneminde daha yaygın olan terimlerin kullanılması 
vardır. Montgomary Watt ’ın ifade ettiği gibi, “Daha sonraki hiçbir 
tahrifçi, ne Emeviler  ne de Abbasiler  döneminde, gayrimüslimleri 
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ümmete dâhil kılmaz, Kureyş’e karşı maddeleri muhafaza etmez, 
Hz. Muhammed’e (s.a.s) bu kadar önemli bir yer atfetmezdi.”7

Antlaşma koşullarına yazdığı önsözde İbn-i İshak , “Allah ’ın Resulü”-
nün (s.a.s) Muhacir Mekkeli Müslümanlar ve Medineli Ensar  arasında 
bir mukavele yaptığını, daha sonra Yahudileri de dâhil ederek, ant-
laşmayı onlarla nihayetlendirdiğini belirtir. Onlara (Yahudilere) din-
lerinin ve mülklerinin garantisini verdi, belirli haklar ve ödevlerle 
payelendirdi.”8 Bize devlet yönetiminin doğası ve erken dönemde 
öngörülen dinler arası ilişkilerle ilgili çok net bir fikir vermesi bakı-
mından Antlaşma’nın tarihi önemi çok büyüktür. Antlaşmanın dik-
kat çekici maddelerinden bazıları aşağıda yinelenmiştir:

Bismillâhirrahmânirrahîm! 

Bu metin, Peygamber Muhammed (s.a.s) tarafından Kureyşli ve Yes-
ribli müminler ve Müslümanlar ve bunlara tabi olanlarla yine on-
lara sonradan iltihak etmiş olanlar ve onlarla beraber cihat  edenler 
için tanzim edilmiştir. İşte bunlar, diğer insanlardan ayrı bir ümmet 
teşkil ederler... Takva sahibi müminler, kendi aralarında mütecavize 
ve haksız bir fiil ikasını tasarlayan yahut bir cürüm yahut bir hakka 
tecavüz veyahut da müminler arasında bir karışıklık çıkarma kas-
tını taşıyan kimseye karşı olacaklar ve bu kimse onlardan birinin 
evladı bile olsa, hepsinin elleri onun aleyhine kalkacaktır... Yahudi-
lerden bize tâbi olanlar, zulme uğramaksızın ve onlara muarız olan-
larla yardımlaşılmaksızın, (aynı) yardım ve müzahereti alacaklardır. 

Sulh, müminler arasında tektir; hiçbir mümin Allah  yolunda girişilen 
bir harpte, diğer müminleri hariç tutarak bir sulh anlaşması akdede-
mez; bu sulh ancak onlar (müminler) arasında umumiyet ve adalet 
esasları üzere yapılacaktır... Üzerinde ihtilafa düştüğünüz herhangi 
bir şey, Allah’a ve Muhammed’e (s.a.s) havale edilecektir. Yahudiler  de 
müminler gibi, muharebe devam ettiği müddetçe (kendi harp) mas-
raflarını karşılamak mecburiyetindedirler. Benu ‘Avf Yahudileri, mü-
minlerle birlikte bir ümmet teşkil ederler. Yahudilerin dinleri ken-
dilerine, müminlerin dinleri kendilerinedir. Buna gerek mevlâları ve 
gerekse bizzat kendileri dâhildirler. Yalnız kim ki haksız bir fiil irtikâp 
eder veya bir cürüm ika eder, o sadece kendine ve aile efradına zarar 
vermiş olacaktır. Benu’n-Neccar Yahudileri de Benu ‘Avf Yahudileri 
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gibi aynı haklara sahip olacaklardır. Benu’l-Haris Yahudileri de, Benu 
Sa’ide Yahudileri de, Benu Cuşem Yahudileri de, Benu’l-Evs Yahudileri 
de Benu ‘Avf Yahudileri gibi aynı haklara sahip olacaklardır.

Yahudilerin masrafları kendi üzerine ve Müslümanların masrafları 
kendi üzerinedir. Bu metinde gösterilen kimselere harp açanlara karşı, 
onlar kendi aralarında yardımlaşacaklardır. Aralarında samimi bir 
hayırhahlık (herkesin iyiliğini isteme durumu), karşılıklı nasihat ve 
kaidelere riayet olacaktır; hıyanet değil. Hiç kimse müttefikine karşı 
hıyanet içinde bulunamaz. Zulmedilene yardım edilecektir...

Bu metinde gösterilen kimseler arasında zuhurundan korkulan her 
türlü öldürme ya da tartışma vakalarının Allah ’a ve Allah’ın Resulü 
Muhammed’e (s.a.s) götürülmesi gerekir. Allah bu metne en sıkı ve 
en titiz bir biçimde riayet edenlerle beraberdir.9

Bu dikkat çekici maddeler altı önemli noktaya işaret ediyor: (1) Bu 
erken dönemde, askerî cihat , yalnızca (metinde çoğunlukla mümin 
olarak geçen) Müslümanların değil, onlara ve Peygamber Efendi-
miz ’e (s.a.s) tâbi olan herkesin ve açıkça belirtildiği gibi Yahudile-
rin de dâhil olacağı savunma amaçlı bir teşebbüs olarak düşünül-
müştü. (2) “Tek ümmet ” (ümmet-i vahide) Muhacir Müslümanlar, 
Medineli Müslümanlar ve Yahudileri de kapsayan, üyeliğin say-
gıdeğer davranışlar, özellikle silahlı müdafaada karşılıklı işbir-
liği ve hıyanetten kaçınma gibi özellikler tarafından belirlendiği, 
çok kavimli, çok inançlı bir topluluktu. (3) Yahudilerin ve onlara 
tâbi olanların, diğer taraflar gibi, anlaşmanın şartlarını sürdür-
dükleri sürece dinlerini rahatsız edilmeden uygulamaya devam 
etmelerine (Yahudilerin dinleri kendilerine) izin verilir. (4) Özel-
likle Yahudi-Müslüman ilişkileri birbirlerine karşı saygıdeğer dav-
ranışlara, samimi bir dostluğa ve karşılıklı nasihate dayalı olacak-
tır; hıyanete değil. (5) Bir aşiret içindeki bireysel üyeliğin temeli 
olan akrabalık, çok inançlı ümmete kişinin dâhil edilmesi için dinî 
inancının ve kişinin adil davranışının temel alınmasıyla yer değiş-
tirmiştir. (6) ve son olarak, Hz. Muhammed ’in (s.a.s) Allah ’ın elçisi 
ve halifesi olma iddiası açıkça pekişmiştir. 

Son zamanlarda, modern Müslümanların, ümmet teriminin çoğulcu 
çağrışımlarının erken bir vasiyeti olan bu çok önemli belgeye ve 
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bunun Müslüman  cemaatin ilk yıllarında nasıl anlaşıldığına dair 
ilgilerinde bir canlanma oldu. Medine  Vesikası , açıkça ümmet teri-
minin Kur’an’daki anlamını yansıtıyordu. Kur’an’ın ümmet kavra-
mını yalnızca Müslüman cemaate referansla değil, aynı zamanda 
Yahudi ve Hristiyan cemaatlerini de kapsayacak ve özellikle farklı 
dinî cemaatler arasındaki adaletli bir birliğe işaret edecek şekilde 
kullandığı belirtilmelidir. Böylece doğru Müslümanlar ümmeten va-
satan’ı (orta cemaat, Kur’an 2:143) oluştururken, doğru Yahudiler  
ve Hristiyanlar  ümmet-i mukteside ’yi (dengeli cemaat, Kur’an 5:66) 
ve ümmet-i kaime ’yi (dosdoğru/dürüst cemaat, Kur’an 3:113) oluş-
turur. Dolayısıyla, Vesika’nın Medine cemaatine üyelik için doğru-
luk ve dürüstlüğe yaptığı vurgu, Kur’an’ın ümmet perspektifi ta-
rafından şekillendirilmiştir. 

Aynı zamanda, Vesika’nın açıkça Arap kabilelerinin sosyal ortamı-
nın ve kültürünün etkisini gösterdiği de not edilmelidir. Hz. Mu-
hammed ’in (s.a.s) peygamberlik görevinin yanında yeni yeni kabul 
edilen cemaatinin politik lideri rolü, aşiretinin içinde belli bir politik 
otorite sahibi olan kabile hakemi rolünü yansıtır. R. B. Serjeant’ın 
ikna edici biçimde gösterdiği üzere, metnin tarzı ve dili aynı za-
manda geleneksel Bedevi anlaşmalarıyla da benzerlikler gösterir.10

2. Savaş ve Barış

Peygamber Efendimiz ’in (s.a.s) Mekke  Dönemi’nin yaklaşık 20 se-
nesi boyunca, Mekke kurumlarına karşı direniş ve Mekkelilerin 
zulümlerine karşı nefs-i müdafaa, şiddet içermeyen yollarla yürü-
tüldü: Kur’an’ın mesajının barışçıl yollardan yayılması, kölelerin 
azat edilmesi, başka hayır işleri ve önce Habeşistan’a, ardından 
Medine ’ye göç. Bu durum, hicret yani Medine’ye göç sonrasında 
çarpıcı bir şekilde değişecekti. 

Peygamber Efendimiz ’in (s.a.s) Medine ’ye hicretinden yaklaşık iki yıl 
sonra, Müslümanlar ve Kureyşiler arasında bir savaş patlak verdi. 
Kesin tarihi belirlenememekle birlikte, Hz. Muhammed ’e (s.a.s) 
Müslümanların çareyi silahlı mücadelede bulabileceklerine yöne-
lik bir vahiy geldi (Kur’an 22:39-40).11 Yılın başlarında başlayan 
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daha küçük ölçekli çatışmalar, Ramazan ayının 17. günü, 2 / 13 
Mart, 634 dolaylarında Mekke ’nin dışında Bedir Savaşı ’nda doruk 
noktasına ulaştı. Bu savaş sırasında yaklaşık 300 kişilik küçük bir 
Müslüman  ordusu, hemen hemen 1000 kişilik çok daha kalabalık 
ve daha deneyimli Mekke ordusuyla savaştı ve zafer kazandı. İlk 
Müslümanlar için bu, Hz. Muhammed’in (s.a.s) peygamberliğinin 
gerçekliğinin ve amaçlarının doğruluğunun güçlü bir teyidiydi. 
Mütefessirler, “Onları siz öldürmediniz, lakin Allah  öldürdü. Attı-
ğın zaman da sen atmadın, lakin Allah attı.” diyerek Müslüman-
ların doğrudan ilahi bir yardım aldığı fikrini destekleyen Kur’an 
8:17’nin bu olaya işaret ettiğini düşünür. 

Sağ kalan Mekkeliler, bu beklenmedik yenilgiden aldıkları dersle 
geri çekildiler. Fakat yalnızca toparlanıp, bir sonraki yıl çok daha 
kalabalık bir orduyla geri dönmek için... 625 yılında Uhud ’da Müs-
lüman  ordusuyla karşılaştılar. Başta Müslümanlar üstünlüklerini 
koruyordu fakat büyük bir Müslüman okçu grubu zaferi cepte sa-
yıp, ganimetleri toplayabilmek umuduyla mevzilerini terk ettik-
lerinde rüzgâr onların aleyhine döndü. Daha sonra halifelik ordu-
sunda cesur bir savaşçı olarak ünlenecek olan gözü pek Halid bin 
Velid ’in önderlik ettiği Mekkeli süvariler bu şansı değerlendirdi-
ler ve Müslümanların yan ve arka cephelerine baskın yaptılar. So-
nuçta çıkan meydan savaşında, Hz. Muhammed ’in (s.a.s) amcası 
Hz. Hamza  da dâhil olmak üzere yetmişin üzerinde Müslüman öl-
dürüldü; Peygamber Efendimiz ’in (s.a.s) kendisi de yaralandı. Ka-
lan Müslüman birliklerinin son dakikada kendilerini toparlaması 
üzerine Mekkeliler daha önceki kısmi zaferlerini sürdürmek ye-
rine savaş meydanını terk ettiler. 

Bedir’in aksine Uhud , Müslümanlar için önemli bir gerilemeyi yan-
sıtıyordu ama tam bir yenilgi de değildi. Kaynaklar, bu olayın Müs-
lümanlar için büyük bir tecrübe olduğuna ve maddiyata yönelik 
açgözlülüklerinin baskın gelmesine izin verenlere bir ceza veril-
diğine işaret ediyor. İki ordunun karşılaştığı gün başınıza gelen 
musibet Allah ’ın izniyledir. Bu Allah’ın müminleri ve münafıkları 
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bilsin diyedir.” diyen Kur’an 3:166’nın bu olayın üzerine indiril-
diği düşünülür. 

Hendek Savaşı  olarak bilinen bir sonraki savaş 627 yılında gerçek-
leşti ve iki hafta kadar sürdü. Mekkelilerin, Müslümanların arka 
cephesini zayıflatma taktiği sertleşti ve yaklaşık 10 bin kişilik de-
vasa bir ordu onlara karşı toplandı. Mekke  ittifakının oluşturul-
masında Yahudi kabilesi Benu Nadir önemli bir rol oynadı. Biyog-
rafik kaynaklara göre, Benu Nadir bu zamana kadar Peygamber 
Efendimiz  (s.a.s) tarafından şu nedenlerle Medine ’den Hayber’e 
sürgün edilmişti: (1) Benu Amir bin Sa’sa kabilesine, mevcut ka-
bile anlaşmalarından ve Bir’i-i Mauna’dan önce cereyan eden bazı 
hadiselerden dolayı borçlu oldukları kan parasından kendi payla-
rına düşeni ödememek ve (2) Peygamber Efendimiz’in (s.a.s) Benu 
Nadir tarafından şahsına karşı kurulacak bir tuzakla ilgili ilahi bir 
vahiy alması. Daha önce, başka bir Yahudi kabilesi olan Benu Kay-
nuka, bazı üyelerinin Müslüman  bir kadının onurunu savunmak 
için, kadını aşağılayan ve namusunu lekeleyen Yahudi bir adamı 
öldüren Müslüman bir adamı öldürmesinden sonra Medine’den 
kovulmuştu. Hendek Savaşı’nın başlangıcında, Benu Nadir açıkça 
Müslümanlara karşı geldi ve eğer Müslümanlar yenilirse eski top-
raklarını geri kazanacakları düşüncesiyle, Hayber’in hurma hasa-
tının yarısını teklif ederek Benu Katafan kabilesinin de Mekke it-
tifakına katılması için onları kışkırtmakta başarılı oldu. Üçüncü 
bir Yahudi kabilesi olan Benu Kurayza, arkadan Kureyşiler ve Benu 
Katafan’la gizli entrikalara girerken, herkese karşı tarafsız numa-
rası yaptı. Yahudi kabilelerinin bu hareketlerinin, Müslümanlar ve 
Yahudiler  arasındaki birbirlerine karşı onurlu davranışlar, hıya-
netten kaçınma ve dışarıdan gelen saldırılar karşısında karşılıklı 
yardımlaşma esasına dayanan dostluk ve ittifakının belgesi Me-
dine Vesikası ’nın şartlarını ihlal ettiği not edilmelidir. 

Hendek Savaşı  ismini Medine  şehrinin etrafına kazılan hendekler-
den alır. Fikrin, bu müdafaa stratejisini anavatanı İran’da öğrenen 
Sahabe Selman-ı Farisi ’ye ait olduğu söylenir. Putperest Mekkeli-
ler, iki hafta boyunca hendekleri geçmeye çalışmış ama sonunda 


