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 Gizli Davet 

 Peygamber (sas) Efendimizin, Cenab-ı Hak’tan risalet görevini aldıktan sonra 13 yıl 

boyunca Mekke’de gerçekleştirdiği tebliğ faaliyeti, siyer âlimleri tarafından genellikle, “Gizli 

Davet” ve “Alenî Davet” olmak üzere iki safhada ele alınır. 

 Esasen bu taksimatta “Gizli Davet” denilirken gizlilik ile kasdın ne olduğunu veya 

gizliliğin mahiyetinin ne olduğunu iyi bir şekilde tespit etmemiz gerekmektedir. Hemen 

belirtelim ki gizli tutulan şey, hak din olan İslâm’ın bizzat kendisi, esasları ve prensipleri 

değildir. İslâm, sır perdeleri arkasında, gizli-saklı, esrarengiz ve gizemli, anlaşılmaz bir takım 

düşünceler ve doktrinler ihtiva etmez. İslâm’ın esasları gayet açık, net, anlaşılır, yaşanabilir, 

sade, arı-duru olup akıl ve mantığa da uygundur. Aynı şekilde bu gizlilik, -kendi iç 

bünyesinde farklı düşünen bazı çevreler olsa da- İslâm’ın özellikle bazı esasları ve 

uygulamaları ile sadece belli bir zümreye has, bir grup dini oluşundan da değildir. Aksine 

İslâmiyet, tüm zaman ve mekânları kuşatan evrensel bir din olup bütün bir beşeriyetin 

kurtuluş ve mutluluğunu hedeflemiştir. 

 Ancak Peygamber Efendimiz tebliğ faaliyetinin başlangıcında ilk üç yıl (bazı 

rivayetlerde dört yıl), kendilerine İslâm mesajını sunacağı kimseleri özenle seçti. Bunlar, 

hakkı kabul etmeye müsait, ahlâken mazbut, düşünüp değerlendirme yapabilecek, bağnaz 

olmayan, mevki, makam, ün, şan tutkusunu bir tarafa bırakıp gerçeği görebilecek kimseler 

olmalıydı. Bu özelliklere sahip olanlarla Hz. Peygamber bir şekilde irtibat kurdu ve onlarla 

gizlice görüştü. Büyük çoğunluğu ile bu kimseler de ilk yıllarda Müslüman olduklarını gizli 

tuttular. Böyle olması da gerekiyordu. Zira atalarının dinine körü körüne bağlı olan Mekkeli 

müşrikler, hakka yönelen bu insanlara inanç ve ibadet özgürlüğü tanımayacaklar, düşmanca 

bir tavır sergileyerek, her türlüsüyle işi şiddete dökecekler ve akıllarınca İslâm’a ve 

Müslümanlara hayat hakkı tanımayacaklardı. Bu sebeple Müslüman olanların mallarına ve 

canlarına herhangi bir zarar gelmemesi, filizlenmekte olan İslâm davasına acımasız bir balta 

vurulmaması için, söz konusu ettiğimiz şekliyle gizli davete gerek duyulmuştu.
1
 

 Buna mukâbil Peygamber (sas) Efendimiz, şahsı itibarıyla kendi hüviyetini asla 

gizlememiştir. Peygamberliği konusunda ister iyi niyetle, ister kötü amaçlarla soru soranlara 

kendisinin Allah tarafından insanları dalâletten hidayete sevketmek üzere gönderilmiş bir 

Resûl olduğunu hiç çekinmeden ve gizlemeden söylemiştir. Ayrıca Hz. Aişe’den gelen bir 

rivayette de belirtildiği üzere Hz. Peygamber ve Müslümanlar, Mi’râc gecesi beş vakit 

namazın farz kılınmasına kadar günde iki kez sabah ve akşam (veya kuşluk ve ikindi) 
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vakitlerinde namaz kılıyorlardı.
2
 Buna ilave olarak “Gecenin bir kısmında da uyanarak 

sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere gece namazını (teheccüd) kıl.”
3
 âyetiyle Hz. 

Peygamber’e gece namazı emredilmişti. İşte bu namazları Peygamber Efendimiz, kendi 

evinde, özellikle ashâbıyla beraber bulundukları zaman Mekke müşriklerinin fark 

edemeyecekleri şekilde Mekke dışında ıssız bir vadide veya Dâru’l-Erkam gibi ashâbtan bir 

zatın evinde kılıyordu. Ama Hz. Peygamber tek başına namaz kıldığı vakit özellikle geceleyin 

kalkıp Harem’e giderek Kâbe’nin karşısında namaz kılıyordu. Bazen hemen arkasında Hz. 

Hatice validemiz ve Hz. Ali efendimiz de ona cemaat oluyorlardı.
4
 Elbette bu durumu gören 

Kureyşliler, daha önceden kulaklarına gelen bir takım söylentilerle de birleştirerek Hz. 

Muhammed’in peygamberliğinden neredeyse ilk günlerden itibaren haberdar olmuşlardı. 

Fakat Hz. Peygamber’in bu şekilde ibadet etmesini ferdî bir durum olarak görüyorlar ve alay 

etme dışında ibadetine mâni olmuyorlardı. Çünkü gizli yürütüldüğü için davet faaliyetinden 

ve Müslüman olanlardan haberleri yoktu. 

 Alenî Davet 

 Ama zaman içerisinde bazı sahâbîlerin Müslüman olduklarını izhar ve ilan etmeleriyle 

İslâmiyet aleniyet kazanmaya başladı. Mesela kendisinin dördüncü veya beşinci Müslüman 

olduğunu söyleyen Ebû Zer el-Ğıfârî, Hz. Peygamber ile gizlice görüşüp Müslüman olmasının 

ardından imanın verdiği heyecanla ve hakkı müşriklerin yüzüne haykırmak üzere Kâbe’nin 

yanına gitmiş ve Müslüman olduğunu ilan etmişti. Bunun üzerine müşriklerin saldırısına 

uğradı; ancak Abbas b. Abdülmuttalib araya girdi ve “Ne yapıyorsunuz? Bu adam sizin ticaret 

yolunuz üzerinde oturan Ğıfâr kabilesinden!” diyerek onu linç edilmekten kurtardı.
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 Diğer insanların da hidayete ermeleri hususunda fevkalâde bir gayret içerisinde olan 

Hz. Ebû Bekir’in durumu Mekkelilerin gözünden kaçmamıştı. Diğer bazı sahâbîlerin hal ve 

tavırlarındaki değişiklik de çevresindekiler tarafından elbette ki farkediliyordu. Bunun 

neticesinde bazı sahâbîler Müslüman olduklarını çok geçmeden izhar ve ilan ettiler. Belâzürî, 

imanlarını ilk izhar edenlerin Ebû Bekir, Bilâl, Habbâb, Suheyb ve Ammâr olduğunu 

nakletmektedir.
6
 Birkaç defa bazı sahâbîlerin hal ve tavırlarından şüphelenen azgın kafirler 

gizlice onları takip etmişler, onların ıssız bir vadide namaza durduklarını görünce onlara 

sataşmış ve hatta saldırmışlar, karşılıklı taşlar atılmış, bir defasında güçlü ve cesur bir sahâbî 

olan Sa’d b. Ebû Vakkâs, araziden ele geçirdiği irice bir deve kemiği ile kendisini ve 

yanındakileri savunmuştu.
7
 

 Bu şekilde İslâmiyet’in günden güne aleniyet kazanmasıyla bi’setin 4. yılında 

Mekke’de dikkat çekecek ölçüde bir Müslüman grup oluşmuş, İslâm davası etrafında canları 

pahasına inandıkları dine sahip çıkacak sağlam bir kadro meydana gelmiş ve tüm Mekke’de 

İslâm konuşulmaya başlanmıştı. Böyle bir durumda tebliğ faaliyetini gizli yürütmeye artık 

ihtiyaç kalmamıştı. İşte tam da bu sırada “Sana emredileni açıkça ilan et ve müşriklere 
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aldırma!”
8
 âyeti ile Hz. Peygamber’e alenî davet görevi verildi ve “(Önce) en yakın 

akrabanı uyar!”
9
 âyeti ile de bu işe en yakın akrabalarından başlaması emredildi. 

 Resûl-i Ekrem bu emri yerine getirmek üzere yakın akrabalarını evine yemeğe davet 

etti. Gelenler, kırk veya kırk beş kişi civarındaydı. Yemek sonrasında Peygamber Efendimiz 

tam konuşmaya hazırlanıyordu ki amcası Ebû Leheb ona konuşma fırsatı vermeden söze atıldı 

ve aile meclisi biraraya gelmişken yeğeni Muhammed’in durumunu konuşmalarının gerekli 

olduğunu söyleyerek “…Kabilesinin başına senin kadar kötülük getiren bir adam 

görmedim…” ifadelerini de içeren kötü bir konuşma yaptı. Hava birden olumsuz bir hal 

almıştı. Peygamber Efendimiz böyle bir ortamda mesajını sunmayı uygun bulmadı. Geleneler, 

yemek için teşekkür edip ayrıldılar. Birkaç gün sonra Hz. Peygamber yine bir yemek vererek 

akrabalarını evine davet etti. Bu defa –rivayete göre davetli olmamasına rağmen yemeğe 

gelen- Ebû Leheb’ten önce davranarak bir konuşma yaptı ve akrabalarını putları terkederek 

eşi ve benzeri olmayan, bir olan Allah’a inanmaya, kendisinin Allah’ın Elçisi olduğunu tasdik 

etmeye çağırdı. Bunun üzerine Hz. Peygamber’in amcası Ebû Tâlib, onun söylediklerinin 

güzel olduğunu, ancak Abdülmuttalib’in dinini bırakıp bu yeni dine giremeyeceğini, fakat her 

hâlükârda kendisini himaye edeceğini ifade etti. Ebû Leheb ise mutlaka Muhammed’e mâni 

olunması gerektiğini, ya değilse insanlar arasında zelil duruma düşeceklerini, onu himaye 

etmenin, insanların düşmanlığını ve hatta öldürülme tehlikesini üzerlerine çekmeye yol 

açacağını söyledi. Ancak Ebû Tâlib gerek yeğenine sevgisi, gerekse ne olursa olsun aşiret 

dayanışması anlamına gelen asabiyet sebebiyle “Vallahi, biz hayatta kaldığımız müddetçe onu 

koruyup himaye edeceğiz.” cevabını verdi. Daha önceden Müslüman olan Hz. Peygamber’in 

halası Safiyye validemiz de söz alarak cesaretle Ebû Leheb’e karşı çıktı, onu ayıpladı ve 

yeğeni Muhammed’i peygamber olarak kabul ettiğini çekinmeden söyledi.
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 İki defa gerçekleşen bu yemekli toplantının ardından bir gün Peygamber Efendimiz 

Safâ tepesine çıkarak “Yâ Sabahâh!” diye seslendi. Araplar arasında bu nida, çok önemli bir 

haberin ilanı ve özellikle de büyük bir tehlikenin duyurulması için kullanılıyordu. Sabahın 

erken saatinde bu nidayı duyan Mekkeliler merak ve biraz da endişe içerisinde onun etrafında 

toplandılar. Hz. Peygamber konuşmasına bir soru ile başladı: “Ey Kureyşliler! Size, ‘Şu 

tepenin arkasında Mekke’ye saldırmak üzere mevzilenmiş bir düşman birliği var’ desem 

bana inanır mısınız?” Oradakiler, “Evet, inanırız. Çünkü senin yalan söylediğini hiç 

görmedik.” diye cevap verdiler. “O halde size bundan daha büyük bir tehlikenin, büyük 

azabın eşiğinde olduğunuzu bildiriyorum.” diye devam etti Peygamber Efendimiz ve onları 

Allah’tan başka ilâh olmadığını tasdik etmeye çağırdı. Ebû Leheb yine olumsuz bir tepki 

verdi; öfke içerisinde “Allah belanı versin! Bizi bunun için mi topladın?!” diyordu. 

Kaynaklarımızda bunun üzerine Leheb Sûresi (111/1-5)’nin nâzil olduğu belirtilir.
11

 

 Hz. Peygamber bu tebliğinden olumlu sonuç alamadıysa da bi’setin 4. yılından 

itibaren başlayan alenî/genel davet çerçevesinde her fırsattan istifade ederek insanları İslâm’a 

çağırmaya büyük bir azim ve şevkle devam etti. Bu süreçte Peygamber Efendimiz sadece 

Mekkelilere değil, aynı zamanda hac, umre, ziyaret, ticaret gibi çeşitli vesilelerle Mekke’ye 

ve civarındaki Ukâz, Mecenne, Zülmecâz gibi panayırlara Arap Yarımadası’nın dört bir 

tarafından gelen insanlarla irtibat kurarak karşılaştığı herkese İslâm mesajını sunuyordu. 

                                                           
8
 el-Hicr, 15/94 

9
 eş-Şuarâ, 26/214 

10
 Ya’kûbî, Târîhu’l-Ya’kûbî, II, 27; Belâzürî, Ensâbü’l-eşrâf, I, 119; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-târîh, II, 61-63 

11
 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ, I, 200; Taberî, Târîh, II, 319 



 Müşriklerin Tepkileri 

 Resûl-i Ekrem’in bıkıp usanmadan, yorgunluk ve yılgınlık göstermeden, büyük bir 

azim, şevk ve iştiyakla, sabırla yürüttüğü bu gayretlerine karşılık Mekke müşrikleri, Hz. 

Peygamber’i ve İslâm davetini engellemek üzere çok çeşitli yollara ve her türlü şiddeti ihtiva 

eden, akla hayale gelmedik, insaf ve vicdanla bağdaşmayan birçok usule başvurdular. Mekke 

müşriklerinin bu tepkilerini bizzat Hz. Peygamber’e yönelik tepkiler ve ashâb-ı kirâma 

yönelik tepkiler olmak üzere iki başlık altıında ele almak daha uygun olacaktır. 

Hz. Peygamber’e Yönelik Tepkiler 

Peygamberliğin ilk günlerinde Hz. Peygamber’in mesajı ve faaliyetleri konusunda 

yeteri kadar bilgi sahibi olmayan Mekkeliler, onu görünce “İşte, kendisine gökten haber 

geldiğini iddia eden Abdülmuttalib’in torunu!” diyerek onu birbirlerine gösteriyor, gülüşüyor 

ve alay ediyor, fakat herhangi bir müdâhelede bulunmuyorlardı.
12

 Esasen bu alaycı tavır, 

istihza, aşağılama ve küçümseme, tebliğ boyunca durmadan devam etmiştir. Buna dair Hz. 

Peygamber’in hayatında gerçekten üzücü birçok olay ve örnek vardır. Mesela Peygamber 

Efendimiz bir ara rahatsızlandığı için birkaç gün evinden çıkamamıştı. Bilâhare onu gören 

müşrik bir kadın, “Herhalde şeytanın seni terketti” diyerek alay etmiş, diğer kâfirler de 

“Rabbi ona küstü ve terketti” sözleriyle bu alaya iştirak etmişlerdi. Bunun üzerine Duhâ 

Sûresi (93/1-11) nâzil olmuştur.
13

 Mütemadiyen böyle bir tavır ve muamele ile karşı karşıya 

kalan Resûl-i Ekrem, şüphesiz bu durumdan dolayı üzülüyordu. Bu sebeple önceki 

peygamberlerin de alaya alındığı, ama neticede bu kâfirleri, alaya alıp istihzada bulundukları 

helâk ve azabın yakalayıverdiğini belirterek Hz. Peygamber’i teselli, Kureyş müşriklerini ise 

ikaz ve tehdit eden yirmiden fazla âyetin Kur’an-ı Kerîm’de yer alması,
14

 istihzanın 

boyutlarını ortaya koyması açısından mânidardır. 

Müşriklerin bu olumsuz tavrı, sadece alaydan ibaret kalmadı. Bizzat Hz. Peygamber’e 

gösteriler tepkileri nispeten hafifinden şiddetlisine doğru sıralamak gerekirse alayın ardından 

iftira, itham ve olmadık yakıştırmalar geldi. Kur’an’ın ifadesiyle nübüvvetinden önce 

aralarında 40 yıllık bir ömür
15

 geçirdiği için hayatının her safhası hakkında yakînen bilgi 

sahibi olan, yalan söylediğine asla şahit olmadıklarını itiraf eden ve “Emîn” diye 

isimlendirerek güvenilirliğini onaylayan kafirler bu defa onu yalancılıkla, Allah’a iftira 

etmekle, aslında Allah’tan olmadığı halde kendisine vahiy geldiğini iddia ederek insanları 

kandırmakla suçladılar. Bazen şair, bazen kâhin, kimi zaman büyücü, kâh büyülenmiş, kâh 

mecnun yakıştırmasında bulundular. Bu ve benzeri yaftalarla Hz. Peygamber’i engellemeye, 

İslâm davasına mâni olmaya çalıştılar. 

Bu yollarla netice alamayınca Hz. Peygamber’i zora sokmak, muhatapları nezdinde de 

Peygamber Efendimize karşı şüphe oluşturmak için ondan akla hayale gelmeyen mucize 

isteklerinde bulundular. Bu taleplerinde onların samimi olmadıkları “…Bütün mucizeleri 

görseler bile inanmazlar…” meâlindeki âyetlerle
16

 ortaya konulmuştur. 
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İşin başlangıcında Mekke müşrikleri, Hz. Peygamber’e doğrudan saldırmak gibi fiilî 

bir müdâheleye girişemediler. Çünkü Arap toplum yapısının kesin bir kuralı olarak 

Hâşimoğulları’nın reisi sıfatıyla Ebû Tâlib, en azından aşiretlerinin bir mensubu olan yeğeni 

Muhammed’i himaye ediyordu. Aşiretten bir kişiye yapılan sataşma ve saldırı doğrudan o 

aşirete ve reisine yapılmış sayılırdı. Hâşimoğulları’na karşı böyle bir durumu Mekkeliler göze 

alamazdı. Bu sebeple Ebû Tâlib’e birçok defa müracaat ederek yeğenine mâni olmasını 

istediler. Ancak Ebû Tâlib ne pahasına olursa olsun yeğenini koruma kararlılığını 

göstermiştir. 

İlâhî mesaja engel olabilmek için her yola başvuran Mekke kâfirleri zaman zaman Hz. 

Peygamber’e uzlaşma teklifinde bulundular. Davasından vazgeçmesi karşılığında mal-mülk 

ve güzel kadınlar vaat ettiler.
17

 Bundan netice alamayınca bir yıl onların, Muhammed’in 

dinine tâbi olarak onun Rabbine kulluk edeceklerini, ama buna mukâbil Muhammed’in de bir 

yıl onların dinini tanımasını teklif ettiler. Bunun üzerine Kâfirûn Sûresi (109/1-6) nâzil 

olmuştur.
18

 

Gerek nazmı, gerekse mana ve muhtevası açısından mucize kitap Kur’an-ı Kerîm, 

dinleyenleri mutlaka etkileyip celbettiği ve cezbettiğinden, geçmiş ümmetlerden verilen sık 

ihtarlarla onları ürpertip sarstığından ruhlar üzerinde büyük bir tesir icra ediyordu. Bu sebeple 

Mekke kâfirleri Kur’an dinlemeyi yasakladılar. Hz. Peygamber, Kur’an okurken gürültü 

yaptılar, Kur’an âyetlerinin evvelkilerin masallarından ibaret olduğunu söyleyerek 

kendilerinin daha güzel masallar bildiklerini iddia ettiler, satın aldıkları güzel sesli cariyelere 

şiirler, şarkılar ve türküler söyleterek insanları İlâhî mesajdan uzaklaştırmaya çalıştılar.
19

 

Hz. Peygamber’in peşinden ayrılmayan azılı müşrikler ona sözlü olarak sataşıyorlar, 

alaycı ifadelerine ilave olarak, erkek çocuklarının yaşamamış olması dolayısıyla  “ebter” yani 

zürriyetsiz lâkabını takarak onu tahkir ve rencide ediyorlardı. Daha da ileriye giderek ve edep 

sınırlarını aşarak ağza alınmayacak sözler sarfedenler de çıkıyordu. Bütün bunlara karşı 

Peygamber Efendimiz vakarını bozmadan sabır ve sükûnet içinde faaliyetine devam ediyordu. 

Hz. Peygamber’in evi, amcası ama baş düşmanı Ebû Leheb ile müşriklerin 

azılılarından Ukbe b. Ebû Muayt’ın evlerinin arasındaydı. İkisi de çer-çöp, necaset gibi şeyleri 

getirip onun kapısı önüne döküyorlardı. Ebû Leheb’in karısı Ümmü Cemîl de kocasından geri 

kalmaz, özellikle farkedilmesin ve ayağına batsın diye dikenleri geceleyin onun yoluna 

dökerdi.
20

 

Davetin daha sonraki yıllarında özellikle Ebû Tâlib’in vefatından sonra Hz. 

Peygamber’i engelleme çabaları zaman zaman daha kötü fiilî sataşmalara kadar vardı. Mesela 

bir defasında Peygamber Efendimiz Kâbe’nin karşısında namaz kılarken Ebû Cehil’in 

kışkırtması ile Ukbe b. Ebû Muayt, yeni kesilmiş bir devenin içi boşaltılmamış pislikli ve 

kanlı işkembesini ve döl yatağını sürükleyerek getirmiş ve secdede iken Hz. Peygamber’in 

başının üzerine koymuştu.
21

 Bir gün Resûl-i Ekrem Kâbe’yi tavaf ederken kâfirler ona topluca 

saldırmışlar, içlerinden biri Hz. Peygamber’in yakasından yapışarak boğarcasına sıkmaya 
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başlamıştı. Durumu gören Hz. Ebû Bekir koşarak gelmiş, çekip alarak Hz. Peygamber’i 

kurtarmıştı. Bu sırada hem ağlıyor, hem de “Rabbim Allah’tır dediği için adamı öldürecek 

misiniz?!” diyordu.
22

 

Hz. Peygamber’i öldürmekten başka çare bulamayan kâfirlerin gerek Mekke 

döneminde, gerekse Medine’ye hicretten sonra ferdî veya toplu olarak ona suikast girişimleri 

dahi vuku bulmuş, ancak Yüce Rabbimizin nurunu tamamlama va’di
23

 karşısında bütün bu 

tepkiler ve engelleme çabaları netice vermemiş, aksine İslâm’ın daha geniş çevrelerde 

duyulması ve yayılmasına imkân sağlamıştır. 

Ashâb-ı Kirâma Yönelik Tepkiler 

Mekkeli müşrikler, Müslüman olduğunu öğrendikleri herkese şu veya bu şekilde, ama 

mutlaka baskı ve şiddet uyguladılar, işi kan dökme dâhil her türlü zulüm ve işkenceye kadar 

vardırdılar. Şimdi tafsilata girmeden anahatlarıyla bu konu ile ilgili birkaç noktaya temas 

edelim. 

Öncelikle belirtelim ki kendilerine inanç ve ibadet özgürlüğü tanınmayan ashâb-ı 

kirâm, mütemadiyen psikolojik bir baskı ve şiddete mâruz idiler. Bi’setin 5 ve 6. senelerinde 

gerçekleşecek olan Habeşistan’a I. ve II. Hicrete katılanlar arasında kabile tutkunluğu ile 

meşhur Ümeyyeoğulları’na mensup Hz. Osman ile Ebû Tâlib’in öz oğlu Ca’fer b. Ebû 

Tâlib’in de yer alıyor olması, Müslümanların karşı karşıya kaldıkları baskının boyutlarını 

göstermeye yeterlidir. Bu baskı ve zulüm sadece kimsesiz, himayesiz, zayıf müslümanlara ve 

kölelere değil, bir şekliyle bütün ashâb-ı kirâma uygulanıyordu. Mesela İslâm’ın amansız 

düşmanı Ebû Cehil, şeref ve güç sahibi bir kimsenin Müslüman olduğunu duyduğu zaman 

gidip onu tehdit eder, “Senden daha hayırlı olduğu halde atan falancanın dinini terkettin öyle 

mi? Seni rezil-rüsvay edeceğiz, şerefini düşüreceğiz” der, eğer bu kişi tacir ise “Ticaretini 

engelleyeceğiz, seni iflas ettireceğiz.” tehdidini savururdu. Zayıf birisi Müslüman olmuşsa 

onu döver, kızgın kumlara yatırır, her türlü eziyet ve işkenceyi yapar, diğer insanları da ona 

karşı kışkırtırdı. 

Zaman zaman bu tür saldırılar Mekkeliler arasında tanınmış, saygın bir konumu olup 

Müslüman olanlara da yapılıyordu. Bir gün Hz. Ebû Bekir Kâbe’nin yakınında iken müşrikler 

ona saldırmışlar, özellikle Utbe b. Rebîa yere düşmüş olmasına rağmen Ebû Bekir Efendimizi 

durmadan tekmelemiş, neticede Hz. Ebû Bekir kendisini kaybetmişti.
24

 Ama şüphesiz bu tür 

eziyet ve işkencelere daha çok zayıf, kimsesiz, fakir, himayesiz sahâbîler ve Mmüslüman olan 

köleler mâruz bırakılıyordu. Bunların başında Habeş kökenli Bilâl b. Rebâh, Habbâb b. Eret, 

Ammâr b. Yâsir, babası Yâsir ve annesi Sümeyye ile Âmir b. Füheyre gibi sahâbîler yer 

almaktadır. 

Müşriklerin acımasız eziyet ve işkenceleri altında can veren Yâsir ve Sümeyye’nin 

İslâm’ın ilk şehitleri oldukları mâlumdur. İlk şehidin, Hz. Peygamber’in eşi Hz. Hatice 

annemizin önceki evliliğinden olan, dolayısıyla Hz. Peygamber’in üvey oğlu mesabesindeki 

Hâris b. Ebû Hâle olduğuna dair de bir rivayet vardır. Bu rivayete göre Peygamber Efendimiz, 

Kâbe’ye giderek oradakileri İslâm’a davet edince müşrikler, Hz. Peygamber’in üzerine 

yürümüşlerdi; Mescid-i Harâm’da olay çıktığını duyan Hâris koşarak gelmiş, duruma müdâhil 
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olunca kâfirler topluca saldırmışlar ve Hâris’i şehit etmişlerdi.
25

 Bu iki rivayeti beraberce 

değerlendirmek ve gözleri dönmüş Mekke kâfirlerinin, Müslümanlara hayat hakkı tanımama 

konusundaki tavırlarını kan dökme noktasına vardırdıklarını söylemek mümkündür. 

Ancak Mekke müşriklerinin İlâhî mesaja engel olmak üzere ashâb-ı kirâma uyguladığı 

insanlık dışı bu baskı ve işkenceler, zayıf karakterli birkaç kişi dışında kâfirlerin istediği 

sonucu doğurmadı. Sadece Ammâr b. Yâsir örneğinde olduğu gibi son derece zor durumda 

kalan bazı sahâbîler zâhiren müşriklerin isteğini kabul etmiş göründüler, ama kalbleri imanla 

dopdolu idi. Gözleri önünde babası ve annesi şehit edilen Ammâr b. Yâsir, bizzat gördüğü 

işkenceler altında ve dayanılmaz acılar içinde kıvranıyordu. Sonunda tahammül sınırlarını 

aşan işkenceler sebebiyle zâhiren, Muhammed’in dininden vaz geçtiğini, Lât ve Uzzâ’yı ilâh 

olarak kabul ettiğini söylemek zorunda kaldı. Müşrikler alay etmek için başı üzerinde uçan bir 

sineği, yerde sürünen pislik böceğini gösterdiler ve bunları da ilâh olarak kabul etmesini 

istediler. Ammâr çaresizdi, istenenleri söyleyince onu yarı baygın bıraktılar. Olaydan hemen 

sonra Hz. Peygamber’e gelen ve gözyaşları içinde başından geçenleri anlatan Ammâr endişe 

içinde sordu: “Ey Allah’ın Resûlü! Bu söylediklerimin dinime bir zararı olur mu?” Hz. 

Peygamber önce bir soruyla karşılık verdi: “O esnada kalbin ne durumdaydı ey Ammâr?” 

Ammâr kalbinde asla bir şüphe olmadığını söyleyince Peygamber Efendimiz, Ammâr’ın 

şahsında tüm ikrah altındaki Müslümanlara bir ruhsat verdi ve şöyle buyurdu: “Böyle bir 

durumla tekrar karşılaşırsan aynı şekilde davranabilirsin.”
26

 Bu olay üzerine de şu âyet-i 

kerîme nâzil olmuştur: “Kim iman ettikten sonra gönlünü küfre açıp Allah’ı inkâr ederse 

işte Allah’ın gazabı bunlar üzerinedir ve onlar için büyük bir azap vardır; ama kalbi 

imanla dopdolu olduğu halde baskı altında (inkar etmek zorunda) kalan kimse 

müstesna!”
27

 

Bu konuyu, dönemin şartlarını değerlendirme açısından önemli bir hususla 

tamamlayalım: Böylesi tepki, baskı, zulüm ve işkencelere mâruz kalan bazı sahâbîler, Hz. 

Peygamber’e müracaatla artık bıçağın kemiğe dayandığını düşünerek ve izzet-i nefislerini 

korumak, gerekirse bu dava uğrunda izzetleriyle can vermek üzere müşriklere mukabele 

etmek için izin istediler. Ancak Peygamber Efendimiz, Mekke’yi kan gölüne çevirebilecek ve 

en yakın akrabaları karşı karşıya getirecek böyle bir çatışmayı uygun bulmadığını, esasen 

Rabbi tarafından buna izin de verilmediğini belirterek Müslümanları âkıbeti meçhul, hissî ve  

fevrî bir davranışa girmekten alıkoydu. 

Müşriklerin Son İlâhî Mesaja ve Son Elçiye Tepkilerinin Sebepleri 

Müşriklerin son İlâhî mesaja ve Son Elçi’ye tepkilerini ele alırken bu muhalefetin 

sebepleri üzerinde de kısaca durmak faydalı olacaktır. 

Aslında Kureyş müşriklerinin Hz. Peygamber’e ve İslâm davasına karşı çıkmalarının 

ve çok şiddetli bir baskıcı yöntem uygulamalarının bireyler, aileler ve aşiretler düzeyinde özel 

ve karmaşık birçok farklı sebebi olabilir. Ancak biz bu detaya girmeden ve kategorize ederek 

daha çok genel sebepler üzerinde durmak istiyoruz. Bu sebepleri şöylece dört başlık altında 

toplamak mümkündür: 
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Dinî Sebepler 

 Müşrik Araplar, atalarından kendilerine intikal eden din, kültür, örf, âdet ve 

geleneklere bağnazlık ölçüsünde körü körüne bağlı idiler. Değil bunları reddetmek, 

sorgulamayı ve tartışmayı bile kabul etmiyorlardı. Kur’an-ı Kerîm’de onların bu bağnazlığına 

işaret eden birçok âyet vardır. Mesela Yüce Rabbimiz şöyle buyurur: “Onlara, ‘Allah’ın 

indirdiğine uyun!’ denildiğinde, ‘Hayır! Biz atalarımızdan gördüğümüze uyarız’ derler. 

Ya ataları hiçbir şeye akılları ermeyen ve doğru yolda olmayan kimseler idiyseler?!”
28

 

Bu sebeple Kureyşli müşrikler, atalarının dinini sorgulamak, düşünüp değerlendirmek yerine 

Hz. Peygamber’e ve onun sunduğu İlâhî mesaja düşmanlık beslediler. 

 Ayrıca Arapların atası Hz. İbrahim’in, oğlu İsmail ile birlikte inşa ettikleri ve Arap 

Yarımadası’ndaki bütün müşrik Araplar tarafından Beytullah  (Allah’ın Evi) sayılan Kâbe 

Mekke’de idi ve Kureyş’in buna bağlı olarak bütün müşrik Araplar üzerinde dinî bir nüfuzu 

vardı. Mekke’de İslâmiyet’in yayılması, onların bu nüfuzu kaybetmelerine yol açabilirdi. 

 Siyasî Sebepler 

 Kâbe’nin Mekke’de bulunuyor olması, hac ve umrenin bütün müşrik Araplar 

tarafından kutsal ibadetler olarak kabul edilmesi, Kureyş’e dinî yönden bir nüfuz sağladığı 

kadar siyasî açıdan da üstünlük temin ediyordu. Mekkeliler Hz. Peygamber’e tâbi olarak 

müslüman oldukları takdirde Mekke’deki hâkimiyetleri ve hatta varlıklarının tehlikeye 

düşeceğini düşünüyorlardı. Kur’an onların bu düşüncesini şöyle ifade eder: “Onlar, ‘Eğer biz 

seninle beraber doğru yola uyarsak yerimizden yurdumuzdan oluruz.’ dediler.”
29

  Daha 

önce de belirttiğimiz gibi İlâhî mesaja şiddetle karşı çıkan Ebû Leheb, bu endişe ve 

korkularını aile meclisinde dile getirmişti; ona göre Muhammed’e mâni olmazlarsa Kureyş’in 

diğer aşiretleri ve hatta Mekke dışındaki tüm Arap kabileleri ayaklanacaklardı; onlara karşı 

koyamayacakları için onlara yem olacaklar ve diretirlerse öldürüleceklerdi.
30

 

 Ayrıca gerek Mekke içindeki, gerekse Mekke dışındaki kabile ve aşiret reisleri, 

Muhammed’e tâbi olmakla, sahip oldukları bütün hâkimiyet ve nüfuzlarını kaybedeceklerini 

düşündüler. 

 Bütün bunlara ilave olarak onlar, Hz. Peygamber’in gelişi ile toplum huzurunu 

bozduğunu, birlik ve beraberliği parçaladığını, ailede baba ile oğulun, kardeş ile kardeşin 

arasını açtığını, kısacası fitne çıkardığını iddia ediyorlardı.
31

 

 Ekonomik Sebepler 

 Bilindiği gibi Kur’an-ı Kerîm’in “Ümmü’l-Kurâ” (Şehirlerin Anası) diye 

isimlendirdiği
32

 Mekke, diğer önemli özellikleri yanında aynı zamanda ticarî bir merkez 

durumundaydı. Bugün olduğu gibi o dönemde de Arap Yarımadası’nın dört bir tarafından hac 

ve umre için gelenler tabiî olarak şehre ekonomik bir canlılık kazandırıyordu. Mekkeliler, 

İslâmiyet’i kabul ederlerse bu imkânlardan mahrum kalacaklarını zannettiler. 
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 Ayrıca Kureyş aileleri genellikle geçimlerini ticaret yoluyla sağlıyorlardı ve ticarî 

faaliyetleri ithalat-ihracat düzeyinde ileri bir noktaya ulaşmıştı. Sadece Yemen’e ve Kuzey 

Arabistan ile Arap Yarımadası’nın muhtelif bölgelerindeki Arap kabilelerine değil, aynı 

zamanda Bizans, Mısır, Habeşistan ve İran gibi ülke ve devletlere de düzenli ticarî seferler 

düzenliyorlardı. İyi bir tacir olan Hâşim b. Abdümenâf, Kureyş lehine Kur’an’da da Kureyş 

Sûresi’nde belirtildiği üzere “îlâf” denilen bin serbest dolaşım izni ve saldırmazlık garantisi 

sağlamıştı.
33

 Ekonomik kaygılarını dinlerinin önünde tutan Mekkeliler, İslâm mesajını kabul 

ettikleri takdirde diğer putperest Araplara ve gayr-i müslim devletlere ters düşecek ve elde 

ettikleri imkân ve imtiyazlarını ellerinden kaçıracaklar, bu da ticaretlerinin kesada uğramasına 

yol açacaktı. 

 Sosyal Sebepler 

 Câhiliye döneminde Araplar, insanlar arasında sınıf farkı gözetirler, bazı aile ve 

aşiretleri soylu ve asâlet sahibi görür, diğer bir kısmını tahkir ederlerdi. Köleler ve kadınlar 

hor görülür, zengin ile fakir, güçlü bir aşirete mensup olup çoluğu-çocuğu çok olanlarla 

kimsesiz ve himayesizler asla birbirine eşit sayılmazdı. Bunlarla değil eşit haklara sahip 

olmak, bir arada oturmayı bile kendileri için bir ar kabul ediyorlardı. İslâm, hiçbir dinî ve 

ahlâkî temele dayanmayan bu anlayışı reddederek “Allah katında en değerli olanınız, 

şüphesiz ki Allah’a en bağlı/takvaca en üstün olanınızdır.”
34

 âyeti çerçevesinde konum ve 

durumu ne olursa olsun insanlara insan oldukları için değer verince önceden hor ve hakir 

görülen, ezilen ve zulme uğrayan, toplumun zayıf gördüğü kimseler, İslâm’a diğerlerinden 

daha çabuk gönül verdiler. Sözde asâlet ve itibar sahipleri ise bunlarla bir tutulmayı 

hazmedemediler. Bu anlayışla müşrik ileri gelenlerinden biri, söz konusu Müslümanlardan 

biriyle karşılaştığı zaman, “Bakın, bakın! İran Kisrası ve Bizans Kayseri’nin saltanatına vâris 

olacak yeryüzünün sultanları geliyor!” diyerek onlarla alay ederdi.
35

 

 Şüphesiz Arap toplum yapısının en belirgin özelliği, “kan bağına dayalı kabile gücünü 

oluşturan bir üstünlük ve dayanışma esası” şeklinde izah edilebilecek “asabiyet”e dayanıyor 

olmasıydı. Asabiyetin önemi, özellikle bazı aşiret ve kabileler  arası önceden devam edegelen 

husumet ve rekabetlerde ortaya çıkıyor, bu anlayışla zalim de olsa mazlum da olsa kabile 

mensubuna sahip çıkılıyor, buna mukâbil kendi kabilesine rağmen haklı da olsa bir başkasına 

destek vermek asla kabul edilmiyordu. Böyle bir durumda pek çok kabile mensubu, Hz. 

Peygamber’e tâbi oldukları zaman aşiretleri tarafından dışlanacaklarını, asabiyetin artık kendi 

lehlerine işe yaramayacağını, himayesiz kalmaları durumunda da her türlü kötülükle karşı 

karşıya kalma ihtimalini düşündüler. 

 Aşiretler arası rekabetin İlâhî mesaja tepki şekline dönüşmesinin en güzel örneğini 

Ebû Cehil’de görebiliriz. Kureyş’in Mahzûmoğulları boyuna mensup Ebû Cehil şöyle 

diyordu: “Biz, Abdümenâfoğulları ile şan ve şeref hususunda şimdiye kadar hep boy ölçüştük. 

Onlar halka yemek verdiler, biz de yedirdik. Yaya kalmış kimselere binek verdiler, biz de 

verdik. Onlar bağışta bulundular, biz de bulunduk. Ama şimdi baş başa yarışan iki yarış atı 

gibi onlarla aynı hizada iken onlar, ‘Bizim aramızda kendisine semadan vahiy gelen bir 
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peygamber var!’ diyorlar. Biz bunun dengini nereden bulacağız?! Vallahi, ona asla 

inanmayacağız ve onu tasdik etmeyeceğiz.”
36

 

 Aslında mâlumdur ki söz konusu ettiğimiz bu sebeplerin Hak katında hiçbir geçerliliği 

yoktur. Ama hakikata gözlerini kapatanlar, şeytan, yaptıkları işleri kendilerine süsleyip güzel 

gösterdiği için, kendileri dalalet içinde oldukları gibi diğer insanları da dalalete sürüklemeye 

çalışırlar. Şüphesiz “Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek kimse yoktur.”
37

 

ve “Allah kimi doğru yola iletirse işte o, doğru yolu bulmuştur.”
38
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