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Peygamberimizin
 Risalet Öncesi Hayatı

2. ÜNİTE
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KAVRAMLAR
Nübüvvet, risalet, hanif, tefekkür, Hilfü’l-Fudûl, emanet, el-emin, tebliğ, 
ismet, sıdk.

NELER ÖĞRENECEĞİZ?
• Peygamberimizin soyu ve ailesi

• Peygamberimizin çocukluk dönemi

• Peygamberimizin gençlik döneminin genel özellikleri

• Peygamberimizin nübüvvet öncesi erdemli davranışları

• Peygamberimizin Hira’daki tefekkür süreci

HAZIRLIK SORULARI

1. Peygamberimizin(s.a.v.) ailesinden kimlerin isimlerini biliyorsunuz?

2. Size göre çocukluk döneminde yaşananlar kişinin hayatını nasıl etkiler?

3. Kişinin toplumda güvenilir kabul edilmesini sağlayan davranışlar sizce 
nelerdir?

4. Toplumdaki haksızlıklardan rahatsız olan kişi ne gibi faaliyetlerde 
bulunabilir?

5. Kişide toplumdan uzaklaşıp düşünme isteği uyandıracak sebepler neler 
olabilir?
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1. Peygamberimizin Soyu ve Ailesi

Soyu, Adnânî Araplarına dayanan Resulullah(s.a.v.), Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’e(a.s.) ulaşan 
pak neslini bize haber vererek “Ben, Âdemoğullarının en hayırlı ve en temiz olanlarından 
devirden devire, aileden aileye geçerek nihayet içinde bulunduğum bu aileden vücuda 
getirildim!”1 sözleriyle nesebinin şerefli ve faziletli olduğuna işaret etmiştir. 

Hz. Peygamber’in ataları, yaşadıkları dönemin saygın kişileriydi. Onlar birçok konuda 
toplumlarına önderlik etmişlerdi. Hz. Peygamber’in dedelerinden Fihr b. Mâlik, Yemen Kralı 
Hassân b. Abdülkülâl’in ordusuna karşı Kâbe’yi korumuş; baba tarafından dördüncü dedesi 
olan Kusay b. Kilâb ise Kureyşlileri birleştirmişti. Mekke’de hakimiyeti tesis eden Kusay, 
Kâbe hizmetlerini düzene koymuş ve hac ibadetlerini organize etmişti.2 

Peygamberimizin(s.a.v.) atalarından Hâşim b. Abdimenaf da Mekke’de yaşanan büyük bir kıtlık 
zamanında sahip olduğu tüm imkânlarıyla halkın yardımına koşmuştu. Şehrin önde gelenlerini 
de darda olan insanlara yardım etmeye çağırmıştı. Bununla yetinmeyen Hâşim, Bizans ve 
Gassânîlerle görüşerek ticaret kervanları için yol emniyetini sağladı. Hâşim’in bu girişimleri 
sonucunda Mekkeliler güven içinde ticaretlerini sürdürmüşlerdi. Böylelikle şehirlerinde baş 
gösteren kıtlığın yıkıcı etkileri Hâşim’in çabalarıyla büyük ölçüde giderilmiş oldu.3

Hâşim b. Abdimenaf, ticaret yapmak için çıktığı yolculukların birinde Medine’de konakla-
dı. Bu şehirde Selmâ bnt. Amr isminde bir hanımla evlendi ve bu evlilikten Şeybe adını 

1  Buhârî, Menâkıb, 23.
2  Taberî, Târîh, s. 298.
3  Belâzürî, Ensâb, C 1, s. 55-66. 
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verdiği bir oğlu oldu. Annesinin yanında kalan Şeybe’nin sekiz yılı Medine’de geçti. Hâşim 
ticaret amacıyla Suriye’ye giderken yolda vefat edince Şeybe, amcası Muttalib tarafından 
Mekke’ye getirildi. Şeybe’yi tanımayanlar Muttalib’in devesinin üzerinde bulunan bu çocu-
ğu köle zannederek kendisine Abdülmuttalib (Muttalib’in kölesi) dediler. Şeybe o günden 
sonra bu isimle anıldı.

Abdülmuttalib, amcasının ölümüne yakın bir dönemde babasının yerine kabilesinin reisliğini 
üstlendi. Mekke’de tıpkı ataları gibi sözü dinlenen biri oldu. Gördüğü bir rüya üzerine oğlu 
Hâris ile kaybolan zemzem kuyusunun yerini buldu. Rabbʼinin lütfuyla zemzem kuyusunu 
yeniden faaliyete geçiren Abdülmuttalib, şehir halkınca kutsal sayılan hacılara su dağıtma 
görevini yerine getirerek insanların gözünde saygın bir konum elde etti.4 

Kureyşliler Abdülmuttalib’in zemzem kuyusuna tek başına sahip çıkmasına, kendilerinin 
de bu kuyuda haklarının olduğunu iddia ederek karşı çıktı. Hâris’ten başka çocuğu 
bulunmayan Abdülmuttalib baskılar karşısında kendini âciz hissetti. Eğer on oğlu 
olursa birisini Allah’a(c.c.) kurban edeceğine dair adakta bulundu. Duası kabul edilen 
Abdülmuttalib’in zaman içinde on erkek, altı kız evladı oldu. Rüyalarında adağını yerine 
getirmesi hatırlatılan Abdülmuttalib, çektiği kura neticesi oğlu Abdullah’ı kurban etmeye 
karar verdi. Kötü bir âdet başlatmaktan kaçınmak için Abdullah yerine yine kura usulüyle 
belirlenen yüz deve kurban edildi ve etleri halka dağıtıldı. Abdullah da kurban edilmekten 
kurtulmuş oldu.5

Vehb b. Abdimenaf’ın kızı Âmine ile evlenen Abdullah, ticaret için Şam’a doğru yola çıktı. 
Dönüş yolunda hastalanınca Medine’deki dayılarının yanına götürüldü. Bir süre burada 
kalan Abdullah, iyileşemeyip Hz. Peygamber’in doğumundan yaklaşık iki ay önce vefat etti.6

4  İbn Sa’d, et-Tabakât, C 1, s. 60-66, 86-87.
5  Belâzürî, Ensâb, C 1, s. 86-87. 
6  İbn Hişâm, es-Sîre, C 1, s. 164-167. 

Aşağıda birinci sütunda verilen isimlerin oğullarını ikinci sütundan bularak 
eşleştiriniz.
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KİM KİMDİR?
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2. Peygamberimizin Doğumu ve Çocukluğu

Resulullah(s.a.v.), Fil Vakası’ndan yaklaşık elli beş gün sonra 571 yılında Rebiülevvel ayının 
on ikinci gecesi sabaha karşı Mekke’de doğdu. Doğduğu ev, Safâ Tepesi’nin hemen yanı 
başında Ebu Talib mahallesindeydi. Abdülmuttalib, 
annesinin Ahmed ismini verdiği torununu kucağına 
alıp Kâbe’ye giderek bu güzel bebek için Allah’a(c.c.) 
şükretti. Peygamberimizin(s.a.v.) doğumunun yedin-
ci gününde dedesi, akika kurbanı kesti ve Mekke 
halkına ziyafet verdi.7 Bu toplantıda Abdülmuttalib, 
torununa Muhammed adını verdiğini bildirdi. Oysa 
daha önce böyle bir isim kimseye verilmemişti. Da-
vetlilerin, ataları tarafından kullanılmayan böyle bir 
ismi neden verdiği sorusuna Abdülmuttalib, “Yer ve 
gök ehlinin onu övgü ile anmasını istedim.” demişti.8

Peygamberimizin İsimleri
Hz. Peygamber’in en çok bilinen adı Muhammed’dir. 
Kur’an-ı Kerim’de dört yerde geçen9 bu isim “övgüye 
değer bütün güzellikleri ve iyilikleri kendinde toplayan 
kişi” anlamına gelir. Ahmed ise Peygamberimizin(s.a.v.) 
en çok kullanılan ikinci ismidir. “Allah’ı(c.c.) herkesten 
daha iyi ve çok öven, herkesten daha çok övülen” 
manalarına gelen Ahmed ismi Kur’an-ı Kerim’de bir yerde geçmektedir.10 Hz. Peygamber’in 
yaygın adlarından birisi de “seçilmiş” anlamında bir sıfat olan Mustafa’dır.11

Araplar arasında yeni doğan çocukların sütannelere verilmesi âdetti. Mekke’nin sıcak ik-
limi yerine havası güzel vahalarda yaşayan bu insanlar Arapçayı da etkili konuşurlardı. 
Üstelik burada büyüyen çocuklar zorlu çöl koşullarına daha dayanıklı olurlardı.

Sevgili Peygamberimizi doğumundan itibaren yaklaşık bir hafta boyunca annesi ve Ebu Le-
heb’in cariyesi Süveybe emzirmişti. Hz. Peygamber’in ailesinin onu bir sütanneye vermeyi 
düşündüğü sıralarda Sa’doğullarından bazı kadınlar Mekke’ye geldiler. Sütanneliği bir gelir 

  7  Tirmizî, Menâkıb, 2; İbn Sa’d, et-Tabakât, C 1, s. 81-84.
  8  Beyhakî, Delâilü’n-Nübüvve, C 1, s. 113.
  9  Âl-i İmrân suresi, 144. ayet; Ahzâb suresi, 40. ayet; Muhammed suresi, 2. ayet; Fetih suresi, 29. ayet.
10  bk. Saff suresi, 6. ayet. 
11  bk. Müslim, Fedâil, 1.

Görsel 2.1
“Hayru’l-Beşer (İnsanların en hayırlısı)”

(Hat: Abdurrahim Kaya)

Hz. Peygamber’e verilen diğer isimleri bularak anlamlarıyla beraber sınıf pano-
sunda sergileyiniz. 

SINIF PANOSU
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kaynağı olarak gören bu hanımlar şehre gelip yeni doğan çocukları alırlar ve köylerine 
dönerlerdi. Yaptıkları bu iş sonucunda kendilerine yardım ve ikramda bulunulurdu. Bu 
sebeple zengin ailelerin çocukları tercih edilirdi. Ancak Halime Hanım yetim olan Hz. Mu-
hammed’den(s.a.v.) başka alacak çocuk bulamamıştı. Tereddüt etse de eli boş dönmek iste-
mediği için onun sütanneliğini üstlendi.12

Peygamberimiz(s.a.v.); Sa’doğullarının yurdunda süt kardeşleri Abdullah, Üneyse ve Şey-
ma ile çocukluğunun güzel hatıralarını paylaştı. Konuşmayı da burada öğrendi. Resulul-
lah(s.a.v.), “Ben sizin en fasih konuşanınızım. Kureyşliyim ama Sa’d b. Bekr yurdunda süt em-
zirildim.” buyurarak bu duruma işaret etmiştir.13 Peygamberimiz(s.a.v.) sütannesinin yanında 
geçirdiği bu yılları daima hayırla anmış, zihninde canlı izlerini taşıyan bu insanlara karşı 
vefalı davranmıştır. Yıllar sonra karşılaştığı sütkardeşi Şeyma ile ilgilenmiş, ona yakınlarını 
sormuştu. Vefatını öğrendikleri hakkında üzüntüsünü saklayamayan Hz. Peygamber geride 
kalanlara da ihsanda bulunmuştur.14

12  İbn Sa’d, et-Tabakât, C 1, s. 87-90. 
13  İbn Hişâm, es-Sîre, C 1, s. 176.
14  Belâzürî, Ensâb, C 1, s. 102.

SÜTNİNE
Halime, Halime, sevgi kucağı;
Çölde Beni Saad onun bucağı.
Taze annelerle geldi Mekke’ye,
Bir yavrucak bulup yetiştirmeye...
Bu iş, asillerde o zaman âdet;
Yavru, sütnineye çölde emanet...
Hepsi kısmetini aldı, gönlü hoş;
Bir Halime Hatun, kalan eli boş.
Dedi ki: “Besbelli benim kısmetim,
Şu herkesin arka döndüğü yetim...”
Anlatsın olanı tek tek Halime:

Şiir İklimi

“Yavruyu şefkatle aldım elime,
Baktım mışıl mışıl uyuyor bebek,
Sarmış vücudunu bir yeşil ipek,
Üstüne bir beyaz sof dolamışlar,
Yavruyu misklerle kokulamışlar.
Öyle güzeldi ki, daldım yüzüne,
Girdim gündüzleyin, nur gündüzüne.
Elim, iradesiz, O’na uzanmış...
İşte, gülümsüyor yavru, uyanmış...
Gözlerinde göğü tutan bir ışık:
Gülüyor, göklerle kanı kaynaşık...
Feza süzülürken kirpiklerinden,
Öptüm, gözlerinin ara yerinden.”
…
(Necip Fazıl Kısakürek, Esselam, s. 26-27.)
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Hz. Peygamber, Benî Sa’d yurdunda iki yıl kaldı. Halime Hanım çok sevdiği Muham-
med’i(s.a.v.) gönülsüz de olsa Mekke’ye götürdü. Ancak o yıl şehirde bir veba salgını vardı. 
Âmine birçok çocuğun öldüğü bu salgından biricik oğlunun da etkilenmesinden endişe 
ederek yavrusunu tekrar sütannesine verdi. Böylece Peygamberimiz(s.a.v.), dört yaşına ka-
dar sütannesinin yanında kaldı.15

Sevgili Peygamberimiz, annesiyle beraber Mekke’de iki yıl geçirdi. Ardından babasının kab-
rini ve dayılarını ziyaret amacıyla annesi ve dadısı Ümmü Eymen(r.a.)* ile birlikte Medine’ye 
gitti. Medine’de akrabalarının yanında en güzel şekilde ağırlanan Peygamberimiz(s.a.v.), ço-
cukluğunun o güzel günlerini şöyle an-
latmaktadır: “O gün dayımın kızı Eni-
se’yle şu evlerin yanında oyun oynardık. 
Dayımın oğulları da bize katılır, birlikte 
evin damına çıkar, duvarlara konan 
kuşları uçururduk. Sık sık Neccaroğulla-
rının kuyusuna yüzmeye giderdik. Ben 
yüzmeyi orada öğrendim.”16

Yesrib’de yaklaşık bir ay kalan ve yaşa-
dığı güzel hatıraları kalbine nakşeden 
Peygamberimiz(s.a.v.), annesi ve Ümmü 
Eymen’le(r.a.) Mekke’ye doğru yola çık-
tı. Çölde beş gün yol aldıktan sonra 
Peygamber Efendimizin annesi Âmine 
hastalandı ve Ebvâ köyünde vefat etti. 
Henüz altı yaşında annesini kaybeden 
Peygamberimizi(s.a.v.) Ümmü Eymen(r.a.)

Mekke’ye getirerek dedesi Abdülmutta-
lib’e teslim etti.17

15  Belâzürî, Ensâb, C 1, s. 102-103. 
16  İbn Sa’d, et-Tabakât, C 1, s. 95.
17  İbn Hişâm, es-Sîre, C 1, s. 177.

Peygamber Efendimiz küçük yaşta kaybettiği annesinin kabrini yıllar sonra Ebvâ’ya 
uğrayıp ziyaret etmiş, bir süre kabrin başında durarak gözyaşı dökmüştür. Hatta onun 
bu hâlini gören sahabiler de gözyaşlarına hâkim olamamışlardır. 

                  (Müslim, Cenâiz, 108.)

Yukarıdaki bilgiyi Hz. Peygamber’in kişisel özellikleri bakımından yorumlayınız.

FİKRİNİ SÖYLE!

Görsel 2.2
Hz. Peygamber’in çocukluğunun geçtiği

Benî Sa’d yurdu
(Fotoğraf: Orhan Durgut)

Radıyallahü anh/Radıyallahü anha: Allah ondan razı olsun.*
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Abdülmuttalib, ömrü boyunca yanından ayırmayacağı yetim ve öksüz torununu bağrına 
bastı. Artık o; Hz. Muhammed(s.a.v.) olmadan sofraya oturmuyor, bir yemek daveti olduğun-
da mutlaka yanında torununu götürüyor ve yemeğin en güzel yerini ona ikram ediyordu. 
Abdülmuttalib gönlü ana baba hasretiyle yanan torununun mahzun olmaması için elinden 
geleni yapıyor; dadısı Ümmü Eymen’e(r.a.) de torununa iyi bakmasını, bir an olsun onu gözü-
nün önünden ayırmamasını özellikle tembih ediyordu. Sürekli dedesinin yanında bulunan 
Resulullah(s.a.v.), sıcak bir ilgi görüyor, dedesinin yanına istediği gibi girip çıkıyordu. Nitekim 
Abdülmuttalib’in Kâbe’nin Hicr tarafında kendisi için ayrılmış bir minderi bulunurdu. Sık sık 
Kâbe’ye giden Hz. Muhammed(s.a.v.), dedesinin gölgeye serili olan bu minderinin üzerine 
otururdu. Ona mani olmaya çalışanlara Abdülmuttalib, “Oğlumu bırakın, ona dokunmayın! 
Vallahi, onda özel bir hâl ve büyük bir şan vardır!” derdi.18

Resulullah(s.a.v.), sekiz yaşına kadar dedesinin şefkati ve himayesi altında büyüdü. Ancak 
Abdülmuttalib seksen yaşlarındaydı ve ecelin gölgesi üzerine düşmüştü. Vefat etmeden 
önce oğlu Ebu Talib’den Hz. Muhammed’i(s.a.v.) himaye etmesini ve ona göz kulak olmasını 
istedi. Dedesi vefat ettiğinde Sevgili Peygamberimizin yaşadığı büyük üzüntüyü Ümmü 
Eymen(r.a.) şöyle anlatır: “O sırada Allah Resulü’nün yanındaydım. O, dedesinin tabutunun 
arkasında durmadan ağlıyordu!”19

Ebu Talib, merhametli ve cömert birisi olarak tanınırdı. Geçim sıkıntısı çekmesine rağmen 
gönlü geniş, eli açıktı. Mekke’de kendisine danışılır, sözüne itibar edilirdi. Abdülmuttalib’in 
vefatının ardından yanına aldığı yeğenini de büyük bir şefkatle yuvalarına kabul etti. 
Ebu Talib, Hz. Muhammed’i(s.a.v.) bağrına bastığı gibi eşi Fâtıma bnt. Esed de onu öz 
çocuklarından ayırmamıştır. Sevgi ve muhabbeti azık edindikleri sofralarına yeğeni 
gelmeden başlamayan Ebu Talib onu yanına almadıkça uyumaz, bir yere gidecek olsa 
onu da beraberinde götürürdü. Peygamber Efendimiz ise hem Ebu Talib’in hem de 
Mekkelilerin koyunlarına çobanlık ederek amcasına destek olurdu.20

18  İbn Hişâm, es-Sîre, C 1, s. 178. 
19  İbn Sa’d, et-Tabakât, C 1, s. 97. 
20  Buhârî, İcâre, 2; İbn Hişâm, es-Sîre, C 1, s. 189-190.

Ümmü Eymen(r.a.) anlatır: 

“Bir gün Hz. Muhammed’in(s.a.v.) yanımdan ayrıldığını fark edemedim. Çocuklarla oyun 
oynarken uzaklaşıp şehrin dışına kadar çıkmış. Oradan geçen bir grup onu görüp  
Abdülmuttalib’in torunu olduğunu öğrenince develerine bindirip dedesinin yanına ge-
tirmişler. Bu duruma kızan Abdülmuttalib torununun elinden tutarak onu yanıma getir-
di. Bana:

— Ey Ümmü Eymen! Oğlumu nerede bulmuşlar biliyor musun? Sakın bir daha oğlumu 
ihmal etme! Ona gözün gibi bak! diye çıkıştı.”
                            (İbn Sa’d, et-Tabakât, C 1, s. 97.)

SAHABE ANLATIYOR
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Ebu Talib zaman zaman ihtiyaç-
larını karşılayabilmek için tica-
ret kervanlarına katılırdı. Bir gün 
Şam’a gitmek üzere hazırlık yaptı. 
Henüz on iki yaşında ve amcasına 
çok bağlı olan Peygamber Efen-
dimiz ağlayarak şunları söyledi: 
“Amcacığım! Benim ne annem 
var ne babam! Şimdi sen de beni 
burada yalnız başıma bırakıp gidi-
yorsun!” Yetim ve öksüz yeğeninin 
bu yakarışlarına dayanamayan 
Ebu Talib, “Vallahi seni yanımda 
götüreceğim! Bundan böyle ne 
sen benden ayrılacaksın ne de 
ben senden ayrılacağım!” diyerek 
Şam’a gitmek üzere yeğeniyle birlikte yola çıktı. Zorlu bir yolculuktan sonra Busra’ya varan 
kervan burada bir süre konakladı. Hıristiyan din adamlarının yetiştiği manastırda yaşayan 
Bahira adındaki rahip, kervandakileri yemeğe davet etti. Mekkeliler burada defalarca gelip 
konaklamışlar ancak manastırdan hiç davet almamışlardı. Misafirlerini dikkatlice izleyen 
rahip, henüz çocuk yaştaki Hz. Muhammed(s.a.v.) ile yakından ilgilendi. Daha sonra Ebu 
Talib’i, “Kardeşinin oğlunu Şam’a götürme! Yahudiler ona zarar verebilirler.” diyerek uyardı. 
Endişelenen Ebu Talib işlerini Busra’da halledip Şam’a gitmeden yeğeniyle birlikte Mek-
ke’ye döndü.21

3. Peygamberimizin Gençlik Dönemi 

Mekke ticaret yapanlar için önemli bir şehirdi. Buraya gelen insanların zaman zaman alış-
verişlerinde haksızlığa uğradıkları da oluyordu. Mekke’nin ileri gelenlerinden Âs b. Vâil, 
Yemen’den gelen bir tüccarın getirdiği ürünleri satın almış ancak ücretini ödememişti. 
Yemenli tüccar, kabilelerden yardım istediyse de talebi karşılık bulmadı. Âs b. Vâil, Mek-
ke’nin zengin kişilerinden olmasına rağmen borcunu inkâr ediyordu. Çaresiz kalan tüc-
car, Kâbe’nin etrafında bulunan insanları uğradığı haksızlıktan dolayı kendisine yardım 
etmeye çağırdı. Bu çağrı, Hz. Peygamber’in amcası Zübeyr b. Abdülmuttalib başta olmak 
üzere bazı Mekkelileri çözüm aramaya sevk etti. Muttaliboğulları, Zühreoğulları, Teymo-
ğulları, Esedoğulları ve Hâşimoğulları Abdullah b. Cüdʼanʼın evinde toplandılar. Hz. Pey-
gamber de amcası ile birlikte bu toplantıya katıldı. Onlar haksızlıklar karşısında birlikte 
hareket etmeye karar verdiler. Mekke’de her kime zulüm yapılırsa kim olduğuna bakıl-
maksızın hakkı kendisine teslim edilecekti. Yapılan toplantıya Sevgili Peygamberimiz de 
amcası ile birlikte katıldı. İlk uygulama olarak Âs b. Vâil’e gidilmiş, ödemesi gereken borç 
kendisinden alınıp mağdur olan tüccara verilmişti. Kureyşliler, bu antlaşmaya “Erdemliler 
Birliği” anlamında Hilfü’l-Fudûl ismini vermişti.22 

21  Tirmizî, Menâkıb, 3; İbn Sa’d, et-Tabakât, C 1, s. 98-99, 127-129.
22  İbn Habîb, Münemmak, s. 186-187. 

Görsel 2.3
Tarihî Busra şehrinin kalıntıları
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Hz. Peygamber, haksızlığa uğrayarak şikayette bulunanlara her zaman yardım etmiştir: 
Allah Resulü(s.a.v.) bir gün Kâbe’de sahabilerle otururken Yemenli bir adam çıkageldi. 
“Beldenizde bulunan birine mi zulmediyorsunuz?” diyerek şikâyete başladı. Hz. Peygamber 
“Sana kim zulmetti?” dedi. Adam “Ebu’l-Hakem (Ebu Cehil) benden üç deve istedi. Ancak o, 
develer için kıymetinin çok altında bir fiyat verdi. Şimdi de hiç kimse onun korkusundan dolayı 
yüksek fiyat vermeye yanaşmıyor, zarar ettim.” dedi. Hz. Peygamber develerin yerini sordu. 
Birlikte develerin olduğu yere gittiler. Resulullah(s.a.v.), tüccar ile uygun bir fiyatta anlaşarak 
ondan develerini satın aldı. Develeri değerinin çok altında almaya çalışan Ebu Cehil öfkeyle 
Sevgili Peygamberimize geldi. Resululah(s.a.v.) ona Hilfü’I-Fudûl’de verdiği yeminini hatırlattı 
ve “Ey Amr (Ebu Cehil)! Bundan sonra bu adama yaptığını başkasına da yaparsan benden 
zarar görürsün.” dedi.23 

Zulme ve haksızlığa uğrayanların yanında duracaklarına dair söz veren Hilfü’I-Fudûl üyeleri 
bu sözlerinin arkasında durmuşlar, yeminlerini bozmamışlardır. Emevi Devleti’nin ilk yılları-
na kadar devam eden bu antlaşma, son üyenin vefat etmesiyle fiilen son bulmuştur.24 

23  Belâzürî, Ensâb, C 1, s. 146-147.
24  Muhammed Hamidullah, “Hilfü’l-Fudûl”, DİA, C 18, s. 32.

Peygamber Efendimiz “Abdullah b. Cüd’an’ın evinde yapılan yemine ben de katıldım. 
Bu harekete katılmayı pek çok kırmızı (değerli) develerimin olmasına tercih ederim. Pey-
gamber olduktan sonra da böyle bir hareket için çağrılsam yine katılırım.” buyurmuştur.

(Ahmed b. Hanbel, Müsned, C 1, s. 516.)

Yukarıdaki hadis-i şeriften yola çıkarak Hilfü’l-Fudûl’ün kıymeti hakkındaki  
fikirlerinizi söyleyiniz.

FİKRİNİ SÖYLE!

Hilfü’l-Fudûl yalnızca ticari konulardaki sorunları 
çözmekle yetinmiyor, her türlü haksızlığın çözümünde 
devreye giriyordu. Kızı ile birlikte Mekke’ye gelen 
Yemenli bir adamın yaşadıkları buna güzel bir örnektir. 
Nübeyh b. Haccâc tarafından kızı zorla elinden alınan 
Yemenli adama Hilfü’l-Fudûl’den yardım istemesi 
tavsiye edilmiş ve adam durumu topluluk üyelerine 
anlatmıştı. Bunun üzerine Hilfü’l-Fudûl üyeleri derhal 
Nübeyh b. Haccâc’ın evini kuşatarak kızı kurtarmış ve 
babasına teslim etmişlerdi. 

             (bk. İbn Habîb, Münemmak, s. 52-55.)

BİLGİ
DURAĞI
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Ticaret Hayatı 

Kâbe, Hz. İbrahim’den beri kutsallığı bilinen bir ziyaret yeriydi. Ayrıca Mekke ticaret yolu 
üzerinde bulunuyordu. Üstelik kurulan panayırlar bölgedeki ticaret hayatını canlı tutuyordu. 
Mekke’nin konumu ve iklimi burada yaşayanlara geçimlerini kazanmaları için ticaretten 
başka bir yol bırakmıyordu. Bu sebeple Mekkeliler, öteden beri ticaretlerini artırmanın 
yollarını aramış ve komşu ülkelerle bazı antlaşmalar yapmışlardı.25

Resulullah(s.a.v.), gençliğinde birçok Mekkeli gibi ticaret ile meşgul oldu. O bazen başkası-
na ait malları işletmiş bazen de ortaklık yapmıştı. Sevgili Peygamberimizin ortaklarından 
Kays b. Saib, Hz. Muhammed(s.a.v.) ile yaptıkları işi anlatırken onun gibi dürüst birisini gör-
mediğini söylemiştir. Allah Resulü’ne(s.a.v.) bir iş vermişse kendisini razı edecek bir şekilde 
hesap görmeden evine gitmediğini aktaran Kays, buna karşılık Sevgili Peygamberimizin 
kendisine bir iş havale ettiğinde işten ne kadar kâr elde ettiğini değil de hatır sormakla 
yetindiğini bildirmektedir.26 

Resulullah’ın(s.a.v.), İslam’dan önce henüz genç yaşta edindiği ticari tecrübesinde 
benimsediği hâl ve davranışlarını gösteren bu örnekler günümüz insanı için de kıymetini 
korumaktadır.
25  İbn Habîb, Münemmak, s. 41-42.
26  İbn Abdilber, el-İstîâb, C 3, s. 1288. 

Toplumsal sorunların çözümünde sivil toplum kuruluşlarının rolü nedir? 
Düşüncelerinizi anlatan bir kompozisyon yazınız.

HAYDİ YAZALIM!

Hz. Muhammed’in(s.a.v.) peygamberlikten önce ticaret yaptığı ortaklarından Abdullah b. 
Ebi Hamsâ’dan nakledilen şu hatıra Allah Resulü’nün(s.a.v.) ticari ahlakının mükemmel-
liğini ortaya koymaktadır: 

“Resulullah ile peygamber olarak gönderilmeden önce bir alışveriş yapmıştım. Ken-
disine olan borcumu sözleştiğimiz yere getireceğime söz verdim. Ancak bu sözümü 
unuttum. Üç gün sonra sözümü hatırladığımda hemen sözleştiğimiz yere gittim. Bir 
de ne göreyim! Orada beni bekliyor. Beni görünce hiç azarlamadan sakin bir üslupla 
şöyle dedi: “Delikanlı bana zahmet verdin, çok merak ettim ve seni burada üç gün 
bekledim.”              

 (Ebu Dâvûd, Edeb, 82.)

SAHABE ANLATIYOR
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Evliliği

Huveylid b. Esed’in kızı Hz. Hatice, Peygamber Efendimizin ilk eşidir. Hatice validemize 
iffetinden ötürü “Tâhire” denilmişti. Kureyş’in ileri gelenlerinden bazılarının da kendisiyle 
evlenmek istediği soylu, iffetli ve zengin birisi olan Hatice(r.a.) bu teklifleri hep reddetmişti.27

Hz. Peygamber yirmili yaşlarındayken amcası Ebu Talib, Hz. Muhammed’e(s.a.v.) varlıklı 
birisi olan Hz. Hatice’den söz etti. Onun, malını emanet edeceği güvenilir birisine ihtiyaç 
duyduğunu, bu konuda Hz. Hatice ile konuşmak istediğini söyledi. Resulullah’ın(s.a.v.) 
onaylaması üzerine Ebu Talib, Hz. Hatice’den Şam’a gidecek kervanında yeğeni Hz. 
Muhammed’e(s.a.v.) iş vermesini rica etti. Hz. Peygamber’in dürüstlüğü ve ahlakı hakkında 
bilgi sahibi olan Hatice(r.a.) Hz. Muhammed(s.a.v.) ile bir iş antlaşması yaptı. 

Hz. Hatice, Hz. Muhammed’i(s.a.v.) aralarında anlaştıkları bir ücret karşılığında yanında yardım-
cısı Meysere ile birlikte görevlendirdi. Onu daha önce hiç kimseye teslim etmediği kadar fazla 
mal ile Şam’a gönderdi. Oldukça yüksek kâr ile döndükleri yolculukları sırasında Meysere,  
Hz. Peygamber hakkında edindiği birçok olumlu izlenimi Hz. Hatice’ye aktardı. Aynı kanaat-
lere sahip olan Hz. Hatice, bu süreçten sonra bizzat kendisi Hz. Peygamber’le evlenmeyi is-
temişti. Nefîse bnt. Münye aracılığıyla Hz. Muhammed’e(s.a.v.) evlilik teklif edildi. Bu teklifi kabul 
eden Hz. Peygamber, amcaları ile birlikte Hz. Hatice’nin evine giderek onu ailesinden istedi. 
Daha sonra Hz. Muhammed(s.a.v.) Hz. Hatice ile nikâhlanarak örnek bir yuva kurdu.28

Resulullah(s.a.v.) ile Hatice’nin(r.a.) ilk çocukları Kâsım dünyaya gelince Resul-i Ekrem’e 
geleneklere uygun olarak “Ebu’l-Kâsım” (Kâsım’ın babası) denildi. Daha sonra Zeyneb, 
Rukıyye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma ve Abdullah dünyaya geldi. Peygamber Efendimizin 
erkek çocukları küçük yaşta vefat etmelerine karşın kızları Müslüman olarak Medine’ye 
hicret etmişlerdi. Fâtıma(r.a.) dışındaki evlatları, Resulullah’tan(s.a.v.) önce Rablerine 
kavuşmuşlardır. Hz. Muhammed’in(s.a.v.) soyu Hz. Fâtıma ile devam etmiştir.29

Hz. Peygamber Hz. Hatice ile yirmi beş yıl mutlu bir hayat sürmüş, her fırsatta ondan 
gördüğü desteği dile getirmiştir. Hz. Hatice hicretten yaklaşık üç yıl kadar önce vefat ettiği 
Mekke’de Hacûn Kabristanı’na defnedilmiştir.30

27  İbn Hişâm, es-Sîre, C 1, s. 199.
28  İbn Sa’d, et-Tabakât, C 1, s. 107-109. 
29  İbn Mâce, Cenâiz, 27; İbn Hişâm, es-Sîre, C 1, s. 202.
30  İbn Abdilberr, el-İstîâb, C 4, s. 1825. 

Resulullah(s.a.v.) kendisine bir hediye getirildiğinde şöyle derdi: “Bunu falan hanıma götürün 
çünkü o, Hatice’nin arkadaşıydı. Bunu da falan hanımın evine götürün çünkü o, Hatice’yi 
severdi.”                         

(Buhârî, Edebü’l-Müfred, s. 90.)

Yukarıdaki hadis-i şerifi vefakârlık bağlamında yorumlayınız.

FİKRİNİ SÖYLE!
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Kâbe Hakemliği

Hz. Muhammed(s.a.v.) otuz beş yaşındayken Mekkeliler, 
yangın ve sel sebebiyle zarar gören Kâbe’nin onarılması 
ve duvarlarının yükseltilmesi için onu yeniden inşa etmeye 
karar verdiler. Rum bir tüccara ait geminin Cidde Limanı’nda 
karaya oturduğu haberini alan Mekkeliler, onun kerestesini 
Kâbe’nin inşasında kullanmak üzere satın aldılar. Kâbe 
duvarlarından her biri Kureyş’in ileri gelen kabilelerinden 
birine tahsis edilerek şehirde bulunan Kıpti bir marangozun 
yardımıyla inşa işine başlandı. Hz. Peygamber’in de amcası 
Abbas ile birlikte taş taşıyarak yardımcı olduğu tamir işi, 
her bir grubun kendine düşen kısmı tamamlamasıyla sona 
erdi. Ancak Hacerülesved’in yerine konulması hususunda 
kabileler arasında anlaşmazlık çıktı. Çünkü her bir kabile 
kutsal saydıkları bu taşı yerine koyma şerefinin kendilerine 
ait olduğunu iddia ediyordu. 

Şiir İklimi

Ondan, Peygamberin bütün evlâdı:
Zeynep; Rukiyye, Ümm-ü Kelsum;
Ve sonra Fâtıma, Betûl ve Masum...
Hadicenin gönlü O’nun gönlüdür;
O’nun dışındaki her şey ölüdür.
Ruhunda ne varsa hep O’ndan aldı.
Bir seziş, bir inanç, gök kadar derin...
İlk odur, birinci kaydı defterin;
Müslümanlıkta bir, kadınlıkta bir...
Hizmette, şefkatte, yakınlıkta bir...
Hadice, Hadice, büyük ve temiz;
Öz anneden daha aziz annemiz...

   (Necip Fazıl Kısakürek, Esselam, s. 44-45.)

HADİCE-TÜL-KÜBRÂ
Mukaddes genç adam yirmibeşinde;
Hadice-tül-kübrâ kırkına doğru.
«Beni alırlar mı?» O’na bir soru...
Kâinat Fahrinin cevabı: Evet!
Halkalandı Kureyş; meclis, ziyafet
Bütün Mekke ünlü günün peşinde.
Karşılıklı ahenk ahenk hutbeler;
Sayılıp döküldü, ünler, rütbeler;
Ve Allah ismiyle kıyılan nikâh...
Hadice’nin evi Nura karargâh...
Bu evde en büyük çifti dünyanın,
Bu evde gerçeği sadık rüyanın.

Görsel 2.4
Hacerülesved  

(Fotoğraf: Orhan Durgut)
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Kabileler arasında yaşanan tartışma birkaç gün içinde 
çatışmaya dönüştü. Bunun üzerine Mekke’nin en 
yaşlılarından biri “Benî Şeybe kapısından Kâbe’ye ilk giren 
kimsenin vereceği karara uyulmasını” teklif etti. Bu teklifi 
benimseyen Kureyşliler beklemeye başladılar. Kapıdan 
Hz. Muhammed’in(s.a.v.) girdiğini görünce oradakilerden 
her biri, “İşte el-Emin, işte Muhammed geldi!” sözleriyle 
memnuniyetlerini ifade ederek onun hakemliğine razı 
olacaklarını açıkladılar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, bir 
örtü getirterek kendi elleriyle Hacerülesved’i içine koydu. 
Her kabileden bir kişinin örtünün bir ucundan tutarak 
taşıdığı taşı yine kendisi, olması gereken yere yerleştirdi. 
Bu anlaşmazlığın çözülmesinden sonra Kâbe’nin inşasına 
kaldığı yerden devam edildi. Hz. Peygamber’in bu tavrı 
sayesinde Kureyşliler arasında çıkması muhtemel bir 
çatışma önlenmiş oldu.31

4. Peygamberimizin Nübüvvet Öncesi Ahlaki 
    Olgunluğu 

Allah Resulü(s.a.v.), kendisine peygamberlik görevi veril-
meden önce de üstün bir ahlaka sahipti. Yaşayış tarzı 
olarak akranlarına göre farklılığı ve üstün karakteri daha 
çocukluğunda hissedilen Sevgili Peygamberimiz, genç-
liğinde el-emin (güvenilir kişi) olarak nitelendirilmeye 

başlanmıştı. O, kötülüğün her türlüsünün yaygın olduğu bir toplum tarafından kendisine 
uygun görülen bu sıfatına yaşamı boyunca en ufak bir leke getirmemişti. Mekkeliler; ona 

31  İbn Hişâm, es-Sîre, C 1, s. 204-210.

Emanet: Peygamberlerin en önemli 
niteliklerinden biri olan emanet “emin-
lik ve güvenilirlik” anlamına gelir. 

Fetanet: Peygamberlerin sıfatlarından 
biri olan fetanet “üstün zekâ ve kavra-
yış gücüne sahip olma” anlamına gelir.

İsmet: Allah Teâlâ’nın peygamberlerini 
her türlü günahtan; şirkten, küfürden, 
münafıklıktan ve zulüm yapmaktan 
koruması anlamına gelir.

Sıdk: Peygamberlerin hayatlarının 
hiçbir anında yalan söylemedikleri ve 
dosdoğru davrandıkları anlamına gelir.

Tebliğ: Allah’ın(c.c.) kendilerine indirmiş 
olduğu vahiyleri insanlara eksiksiz 
olarak bildirmeleri anlamında peygam-
berlerin sıfatlarındandır.

(Dinî Terimler Sözlüğü, s. 72, 92,  

177, 330, 354.)

aH
y
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i
KELİME DAĞARCIĞI

“Hacerülesved” terkibi Arapçada “siyah taş” anlamına gelir. 
Yerden 1,5 m kadar yükseklikte bulunan, yaklaşık 30 cm 
çapında ve yumurta biçimindeki bu taşın siyaha yakın 
koyu kırmızı renkte olması sebebiyle böyle adlandırıldığı 
anlaşılmaktadır.

Kâbe zaman içinde sel ve yangın gibi çeşitli afetlere ayrıca 
insanların saldırılarına maruz kalmıştır. Bunun sonucunda 
Hacerülesved’de bazı hasarlar ve parçalanmalar meydana 
gelmiş ancak her defasında bu parçalar büyük bir titizlikle 
yerlerine yapıştırılarak korunmaya çalışılmıştır.

(Salim Öğüt, “Hacerülesved”, DİA, C 14, s. 433.)

BİLGİ
DURAĞI
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güvenir, sözünün doğruluğunu bilir, şehir dışına çıkarken değerli eşyalarını ona emanet 
ederdi. İyi bir aile reisi, müşfik bir baba, dürüst ve başarılı bir tüccar olan Hz. Peygamber 
hep örnek alınan bir şahsiyet olmuştur. Haksız rekabetlerin olduğu bir toplumda Hz. Mu-
hammed(s.a.v.), herkesin kendisine güven duyduğu bir kişiydi.  

Allah Resulü(s.a.v.) aynı zamanda bir vefakârlık abidesiydi. Kendisiyle muhatap olan bir 
insanı yıllar geçse bile unutmaz, karşılaştığında onu memnun edecek ikramlarda bulu-
nurdu. İlk vahyin ardından Allah Resulü’nün(s.a.v.) yaşadığı korku üzerine Hz. Hatice’nin 
onu teselli ederken sarf ettiği şu sözleri Resul-i Ekrem’in İslam öncesi ahlaki durumunu 
açıkça ortaya koyar: “Allah seni hiçbir zaman utandırmaz. Çünkü sen akrabanı koruyup 
gözetirsin. Borçluların borcunu ödersin. Doğruluktan ayrılmazsın. Düşküne, fakire yardım 
edersin; misafirleri ağırlarsın. Muhtaçların ihtiyaçlarını karşılarsın.”32

Peygamberimiz(s.a.v.) emanete riayet konusunda son derece titizdi. Bu sebeple Mekkeli 
müşrikler bile değerli eşyalarını ona teslim ederdi. Allah Resulü(s.a.v.), hicret esnasında  bu 
emanetlerin sahibine sağlam bir şekilde teslim edilmesinin derdine düşmüş ve bu konuda 
Hz. Ali’yi görevlendirmişti.33 

32  Buhârî, Bed’ü’l-Vahy, 3.
33  İbn Hişâm, es-Sîre, C 2, s. 124-126.

Hudeybiye Barışı sonrası ticaret için Şam’a giden Kureyş kafilesi içinde 
Ebu Süfyan b. Harb de vardı. O esnada Şam bölgesinde bulunan Bizans 
Kralı, Hz. Muhammed(s.a.v.) hakkında bilgi almak maksadıyla Mekkelileri 
huzuruna davet etti. Kral, davete icabet eden heyetin içinden soyca Hz. 
Peygamber’e en yakın olan Ebu Süfyan’ı yanına çağırarak:

— Peygamber olduğunu söyleyen zat hakkında bu adama bazı sorular 
soracağım. Yalan söylerse bana haber verin, diyerek huzurunda 
bulunanların şahitliğini istedi.

Ebu Süfyan, arkadaşlarının yalanını ortaya çıkarmasından utandığından 
gerçekleri söylemekten başka çıkar yol olmadığını gördü. Kral ilk önce 
Hz. Peygamber’in soyunun nasıl olduğuna dair bir soru sordu. Ebu 
Süfyan, onun nesebinin temiz olduğunu belirtince Kral, kavimleri içinden 
daha önce peygamberlik iddiasında bulunan olup olmadığını bilmek 
istedi. Ebu Süfyan ondan önce aralarında böyle bir dava ile çıkmış 
kimse olmadığını söyledi. Bunun üzerine Kral, Hz. Muhammed’in(s.a.v.) 

peygamberlik sözünden önce hiç yalan söyleyip söylemediğini sordu. 
Ebu Süfyan, onu yalancılıkla hiç itham etmediklerini haber verdiğinde bu 
kez kral onun ahde vefasını öğrenmek istedi. Ebu Süfyan, şimdiye kadar 
onun sözünden dönmediğini beyan etti.
                                                                                   (Buhârî, Bed’ü’l-Vahy, 1.)

Okuma Vakti
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İslam’ın azılı düşmanlarından Nadr b. Hâris’in şu sözleri Hz. Peygamber’in ahlakının 
üstünlüğünü müşriklerin bile itiraf ettiğini ispat etmektedir: “Ey Kureyş topluluğu! Vallahi 
başınıza öyle bir iş gelmiştir ki artık üstesinden gelemezsiniz. Muhammed, daha gençken 
aranızda en hoşnut olduğunuz, en doğru sözlü ve en fazla güvendiğiniz kimse idi. Nihayet 
saçlarına ak düşüp olgunlaştığında size bu getirdiğiyle gelince siz ona sihirbaz dediniz. 
Hayır! Vallahi o sihirbaz değildir.”34

5. Peygamberimizin Hira’da Tefekkür Günleri

Mekke, Hz. İbrahim ve oğlu İsmail’den(r.a.) sonra zaman içinde putperest inancın kök 
saldığı bir şehir hâline geldi. Hz. Peygamber, böyle bir şehirde doğmuş ve inkârcı bir 
toplum içinde yetişmişti. Buna karşılık hiçbir zaman putlara tapmamış, cahiliyenin çirkin 
âdetlerinden uzak kalmayı başarmıştı. İlerleyen zamanlarda kendisinin ve kavminin içinde 
bulunduğu durumu tefekkür edebilmek için yalnız kalmayı arzu etmeye başlamıştı. Hz. 
Peygamber kötü alışkanlıklara sahip toplumundan uzaklaştığı ve ruhuna ağırlık veren 
sorulara cevap aradığı bu dönemi için “… Bana yalnızlık sevdirildi…”35 buyurmuştur. 
Allah Resulü(s.a.v.), putlara tapmanın anlamsızlığı sonucuna varmasına rağmen neyi nasıl 
yapacağını bilememenin sıkıntısıyla dedesi Abdülmuttalib ve diğer bazı Mekkeli haniflerin 
yaptığı gibi Hira’da münzevi bir hayat yaşamaya başladı.36 

34  İbn Hişâm, es-Sîre, C 1, s. 320.
35  bk. Buhârî, Bed’ü’l-Vahy, 3.
36  Belâzürî, Ensâb, C 1, s. 92-93, 116.

Hz. Peygamber’i insanlar için bir rehber, model ve ideal bir örnek (üsve-i hasene) ola-
rak takdim eden Kur’an-ı Kerim, insanlardan Peygamber’e(s.a.v.) uymalarını istemiştir.

Peygamberimizi(s.a.v.) örnek bir insan yapan erdemleri araştırarak hayatınızdan 
bu erdemlere uygun örnekleri sınıfta paylaşınız.

KÜRSÜ SENİN!

“Hira Dağı Mekke’nin kuzeydoğusunda Kâbe’ye yaklaşık 
5 km uzaklıktadır. Cebel-i Nur adıyla da bilinir. İnsanlara 
en doğru yolu gösteren vahiy nurunun bu dağdaki 
bir mağaraya inmiş olmasından dolayı bu adı aldığı 
sanılmaktadır. Muhammed Hamidullah ise geceleyin 
yollarını kaybedenlere yardım etmek amacıyla üzerinde 
ateş yakılmış olabileceği ihtimalini ileri sürmekte ve 
Nur ismini ‛yollarını kaybedenlere doğru yolu gösteren’ 
anlamında yorumlamaktadır.”

                        (Fuat Günel, “Hira”, DİA, C 18, s. 121.)

BİLGİ
DURAĞI
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Resulullah(s.a.v.), peygamberliğinin birkaç yıl öncesinden itibaren özellikle Ramazan aylarını 
Hira’nın zirvesine yakın küçük bir mağarada geçirmeye başladı. İnziva niyetiyle evinden 
uzaklaşan Allah Resulü(s.a.v.), 
Kâbe’yi uzaktan gören bu ma-
ğarada derin tefekkürlere dalı-
yordu. O; yanına aldığı yiyecek 
bitince Mekke’ye iniyor, Kâbe’yi 
tavaf ediyor, fakirlere yardımda 
bulunuyor, sonra evden bir mik-
tar erzak alarak tekrar mağara-
ya dönüyordu. Hz. Hatice ise 
bazen evinin damında sevgili 
eşinin yolunu gözlüyor bazen de 
dağın sarp yollarına aldırmadan 
eşine bizzat yiyecek götürerek 
ona destek oluyordu.37 

Sevgili Peygamberimiz, Hira’da bulunduğu zamanlarda olağanüstü hâller yaşamaya 
başladı. Bir bakıma bedenen ve ruhen vahye hazırlandığı bu dönemde sâdık (doğru) 
rüyalar görüyor ve bu rüyalar gün içinde aynen gerçekleşiyordu. Resulullah(s.a.v.), bazen 
kendisine selam verildiğini duyuyor ancak çevresinde ağaçlar ve taşlardan başka bir şey 
göremiyordu.38 

37  Buhârî, Menâkıbü’l-Ensâr, 20.
38  bk. Buhârî, Bed’ü’l-Vahy, 3; İbn Sa’d, et-Tabakât, C 1, s. 164-165. 

Görsel 2.5
Hira Mağarasıʼnın bulunduğu Nur Dağı

Peygamber Efendimizin vahiy öncesi durumu Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade edilmiştir:

“O seni şaşırmış bulup da yol göstermedi mi?” 
    (Duhâ suresi, 7. ayet.)

“… Sen; kitap nedir, iman nedir bilmezdin?…” 
              (Şûrâ suresi, 52. ayet.)

“Sen bundan önce ne bir yazı okur ne de elinle onu yazardın…” 
           (Ankebût suresi, 48. ayet.)

“… Gerçek şu ki sen bundan önce (bu haberleri) elbette bilmeyenlerden idin.” 
            (Yûsuf suresi, 3. ayet.)

Yukarıdaki ayetleri de dikkate alarak Peygamberimizi(s.a.v.) Hira’da inzivaya sevk 
eden sebepleri değerlendiriniz.

ENİNE BOYUNA
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1. Allah’ın(c.c.) ayetleri, yarattığı tüm varlıklar ve onun tarafından meydana 
getirilen olaylar üzerinde kafa yorup düşünme.

2. Allah’ın(c.c.) kendilerine indirmiş olduğu vahiyleri insanlara eksiksiz olarak 
bildirmesi anlamında peygamberlerin sıfatlarından biri.

3. Doğruluk, doğru sözlülük.

4. Korumak için güvenilen birine veya bir yere bırakılan eşya.

5. Erdemliler birliği.

6. Günahsızlık, Allah’ın(c.c.) peygamberlerini temiz bir yaradılışa sahip kılması.

7. Peygamberlik.

Aşağıdaki soruların cevaplarını tablodaki numaraların bulunduğu karelere 
yazınız.

1
2

3
4

7

5
6

BULALIM-BİLELİM
A

C
D

?

B
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A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.

1. Kureyşlileri birleştirip Kâbe hizmetlerini düzene koyan ....................... 
Peygamberimizin(s.a.v.) baba tarafından dördüncü dedesidir.

2. Hz. Muhammed(s.a.v.), .......… yılında Mekke’de doğmuştur.

3. Peygamber Efendimiz dört yaşına kadar sütannesi …........…. ve ailesinin 
yanında kalmıştır.

4. Resulullah(s.a.v.), gençliğinde birçok Mekkeli gibi geçimini sağlamak için 
…................... ile meşgul olmuştur.

5. Hz. Muhammed(s.a.v.) ile Hz. Hatice ilk çocuklarına…............... adını vermişlerdir.

6. Gençliğinden itibaren güvenilir bir kişi olarak tanınan Peygamberimize(s.a.v.) 
Mekkeliler …...........….. lakabını vermiştir.

B. Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını ilgili alana yazınız.

7. Toplumdaki konumları itibarıyla Hz. Peygamber’in atalarının ortak özelliği 
nedir?

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

8. Abdülmuttalib’in on oğlu olursa birisini Allah’a(c.c.) kurban edeceğine dair 
adakta bulunmasının sebebi nedir?

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

9. Hz. Muhammed(s.a.v.) ile dedesi Abdülmuttalib arasında nasıl bir ilişki vardır? 

………………………………………………………………………………………………
……………………………..............………………………………………………………
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10. Hilfü’l-Fudûl topluluğunun kuruluş amacı nedir?

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

11. Hz. Peygamber’in ticaret ahlakı ile ilgili bir örnek veriniz.

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

12. Hz. Peygamber hangi olay üzerine hakemlik yapmıştır?

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

13. Kırk yaşına yaklaştığı sıralarda Hz. Peygamber’in insanlardan uzaklaşmayı 
arzu etmesinin sebepleri nelerdir?

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

14. Allah Resulü’nün(s.a.v.) Hira’da tefekkürle geçirdiği süre boyunca yaşadığı 
olağanüstü hâller nelerdir?

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

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

15. “Mekke’de yaşanan büyük bir kıtlık zamanında sahip olduğu tüm imkânlarıyla 
halkın yardımına koşmuştu. Şehrin önde gelenlerini de darda olan insanlara 
yardım etmeye çağırmıştı.”

Yukarıdaki paragrafta bahsedilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abdülmuttalib

B) Fihr b. Mâlik

C) Şeybe

D) Kusay b. Kilab

E) Hâşim b. Abdimenaf
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16. Aşağıdakilerden hangisi Arapların yeni doğan çocukları sütannelere 
vermelerinin sebeplerinden değildir?

A) Çocukların şehir merkezlerinde büyümelerini sağlamak

B) Çocukların dili en güzel konuşanlardan öğrenmelerini sağlamak

C) Çocukların Mekke’nin sıcak ikliminden uzakta büyümelerini sağlamak

D) Çocukları çöl şartlarına karşı dayanıklı yetiştirmek

E) Çocukları havası temiz bir ortamda büyütmek

17. Hz. Peygamber’in iki yaşından sonra tekrar sütannesiyle gönderilmesinin 
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Peygamberimizin(s.a.v.) annesinin hastalanması

B) Mekke’deki salgın hastalık tehlikesi

C) Peygamberimizin(s.a.v.) sütannesiyle kalmak istemesi

D) Abdülmuttalib’in ölüm döşeğinde olması

E) Mekke’de kıtlık yaşanması

18. “Ey Kureyş topluluğu! Vallahi başınıza öyle bir iş gelmiştir ki artık üstesinden 
gelemezsiniz. Muhammed, daha gençken aranızda en hoşnut olduğunuz, 
en doğru sözlü ve en fazla güvendiğiniz kimse idi. Nihayet saçlarına ak düşüp 
olgunlaştığında size bu getirdiğiyle gelince siz ona sihirbaz dediniz. Hayır! Vallahi 
o sihirbaz değildir.”

İslam düşmanlarından Nadr b. Hâris’in yukarıdaki sözlerinden çıkarıla- 
bilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müşrikler Hz. Peygamber’i sihirbazlıkla suçlamışlardır.

B) Müşrikler gençliğinde Hz. Peygamber’e güvenirlerdi.

C) Müşrikler Hz. Peygamber’in tebliğine karşı çıkmışlardır.

D) Müşrikler tebliğe karşı çıkarken bile Hz. Peygamber’in ahlaki üstünlüğünü 
kabul etmişlerdir.

E) Müşrikler üstesinden gelemeyecekleri için Hz. Peygamber ile mücadeleden 
vazgeçmişlerdir.
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19. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin güvenilir bir insan olduğu-
nu gösteren örneklerden birisidir?

A) Akrabalarını koruyup gözetmesi

B) Düşküne, fakire yardım edip muhtaçların ihtiyaçlarını karşılaması

C) Hicret esnasında kendisine emanet edilen eşyaları sahiplerine teslim etmesi 
için Hz. Ali’yi görevlendirmesi

D) Kendisiyle muhatap olan bir insanı unutmayıp karşılaştığında ona ikramlarda 
bulunması

E)  Hz. Hatice’nin vefatından sonra onun arkadaşlarını arayıp sorması

20. Hz. Hatice’nin Peygamber Efendimiz ile evlenmek istemesinde Peygamberi-
mizin(s.a.v.) aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmuştur?

A) Soyu

B) Zenginliği

C) Fizikî özellikleri

D) Sosyal konumu

E) Ahlakı

21. Peygamberimizin(s.a.v.) Hira’da geçirdiği günlerle ilgili olarak aşağıdakiler- 
den hangisi söylenemez?

A) Peygamberimiz(s.a.v.) Hira’da inzivaya çekilerek yeni bir uygulama başlatmıştır.

B) Peygamberimiz(s.a.v.) Hira’ya tefekkür etmek için gitmiştir.

C) Peygamberimiz(s.a.v.) Hira’da bazen günlerce kalmıştır.

D) Hira günleri sürecinde Hz. Hatice Peygamberimize(s.a.v.) destek olmuştur.

E) Peygamberimiz(s.a.v.) özellikle Ramazan aylarında Hira’ya gitmiştir.
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“Kur’an’ın ilk inen surelerinde yer alan Peygamberimize(s.a.v.) ‘Şüphesiz sen 
büyük bir ahlak üzeresin.ʼ (Kalem suresi, 4. ayet.) şeklindeki ilahî hitap, şu iki 
anlamı içermektedir.

1. İlk inen surelerden olması hasebiyle bu ayet-i kerime, Hz. Peygamber’in risa-
let öncesinden beri büyük bir ahlaka sahip olduğunu ifade eder. 

2. Hâl-i hazırda olduğu gibi ilerleyen zaman diliminde de büyük bir ahlak üzere 
olacağını, aynı minval üzere devam edeceği murat edilir. Nitekim başka bir ayet-
te ‘... Şüphesiz ki sen dosdoğru bir rehberlik üzeresin.ʼ (Zuhruf suresi, 43. ayet.)
buyrulmuştur.

Cibril ile ilk karşılaşmasının ardından yaşadığı korku ve endişeler sonucu ba-
şından geçen bu ilk tecrübenin verdiği telaş ve heyecanla yorganına bürünen  
Hz. Peygamber vefakâr eşine kendisine bir şeyler olmasından korktuğunu söy-
leyince Hz. Hatice onu ‘Hayır, Allah seni asla utandırmaz! Çünkü sen akraba 
ilişkilerini sürdürür, doğru söyler, güçsüzü yüklenir, yoksulun ihtiyacını karşılar, 
misafirini ağırlar ve mazlum hak sahiplerine yardım edersin!ʼ diyerek teselli et-
mekteydi.

Risalet öncesi kırk yıllık hayatında çevresi tarafından ‘Muhammedü’l-Eminʼ ola-
rak tanınan Hz. Peygamber, risalet öncesinde ve sonrasında en büyük destek-
çisi eşi tarafından da bu ahlaki niteliklerle tanıtılmaktadır. Aslında Hz. Hatice’nin 
bu ifadeleri hem ayette zikredilen ‘azim ahlakʼ ifadesinin açılımı hem de mekâ-
rim-i ahlakın en önemli unsurlarıdır.”

                                                         (Bünyamin Erul, Sîret Tetkikleri, s. 289-290.)

22, 23 ve 24. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

22. “Şüphesiz sen büyük bir ahlak üzeresin.” (Kalem suresi, 4. ayet.) ayetinin 
anlamından hareketle bu özelliğin Hz. Peygamber’in tebliğ görevine katkı-
sını yorumlayınız.

…………………………………………………………………………………………
………………………………………….................……………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………..............……………………………………………………………………
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23. Hz. Hatice’nin Hz. Muhammed’i(s.a.v.) teselli ederken sarf ettiği sözleri eşine ve 
tebliğe destek açısından yorumlayınız.

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

24. Hz. Hatice’nin Hz. Peygamber’in erdemlerini sıralarken dikkat çektiği özel- 
liklerden hangisi toplumsal karşılık bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Misafiri ağırlamak

B) Mazluma yardım etmek

C) Akrabalık ilişkilerini sürdürmek

D) Doğru sözlü olmak

E) Yoksula yardım etmek




