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&nbsp;&nbsp; iNDİR
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Şefkat ve merhamet, Allah&rsquo;ın yarattıklarına acımak,
onların her zaman iyiliğini d&uuml;ş&uuml;nmek, mutlu olmalarını istemek ve onlara s&uuml;rekli
yardım isteği taşımaktır. Cen&acirc;b-ı Hak, Kur&rsquo;&acirc;n-ı Ker&icirc;m&rsquo;inde,
Peygamber Efendimiz hakkında: &#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1575;&#1614;&#1585;&#1618;&#1587;&#1614;&#1604;&#1618;&#1606;&#1614;&#1575;&#16
03;&#1614; &#1575;&#1616;&#1604;&#1575;&#1617;&#1614;
&#1585;&#1614;&#1581;&#1618;&#1605;&#1614;&#1577;&#1611;
&#1604;&#1616;&#1604;&#1618;&#1593;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614;&#1605;&#1616;&#16
10;&#1606;&#1614; &ldquo;(Ras&ucirc;l&uuml;m!) Biz seni ancak &acirc;lemlere rahmet olarak
g&ouml;nderdik&rdquo;[1]&nbsp; buyurmaktadır. Peygamber Efendimizin amcasının oğlu
Abdullah b. Abbas Hazretleri bu &acirc;yetin tefsirinde ş&ouml;yle der: &nbsp;&ldquo;Onun
rahmeti &icirc;man edenleri de etmeyenleri de i&ccedil;ine almaktadır, &icirc;man edenlerin
d&uuml;nyada da &acirc;hirette de o rahmetten nasipleri vardır, &icirc;man etmeyenlere gelince,
onlar da ink&acirc;rları y&uuml;z&uuml;nden hak ettikleri, &lsquo;k&ouml;k&uuml;nden
hel&acirc;k olma&rsquo; azabının sonraya kalması ile bu rahmetten faydalanmaktadırlar.&rdquo;
&#1602;&#1575;&#1604; &#1571;&#1576;&#1615;&#1608;
&#1576;&#1614;&#1603;&#1618;&#1585;&#1613;
&#1585;&#1614;&#1590;&#1616;&#1609;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1607;&#1615;
&#1593;&#1614;&#1606;&#1618;&#1607;&#1615;: Hazreti Eb&ucirc; Bekir bir g&uuml;n Sevgili
Peygamberimizin y&uuml;z&uuml;ne bakarak: &#1610;&#1614;&#1575;
&#1585;&#1614;&#1587;&#1615;&#1608;&#1604;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1607;&#1616; &#1602;&#1614;&#1583;&#1618;
&#1588;&#1616;&#1576;&#1618;&#1579;&#1614;! &ldquo;Ey Allah&rsquo;ın Ras&ucirc;l&uuml;,
ihtiyarladın!&rdquo; dedi. Bunun &uuml;zerine Peygamber Efendimiz, Hazreti Eb&ucirc;
Bekir&rsquo;e: &#1602;&#1575;&#1604;&#1614;:
&#1588;&#1614;&#1610;&#1617;&#1614;&#1576;&#1618;&#1578;&#1616;&#1606;&#1616;&#16
09; &#1607;&#1615;&#1608;&#1583;&#1612;&#1548;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1608;&#1614;&#1575;&#1602;&#1616;&#1593;&#1614;&#15
77;&#1615;&#1548;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1615;&#1585;&#1618;&#1587;&#1614;&#16
04;&#1575;&#1578;&#1615;&#1548; &#1608;&#1614;&#1593;&#1614;&#1605;&#1617;&#1614;
&#1610;&#1614;&#1578;&#1614;&#1587;&#1614;&#1575;&#1569;&#1614;&#1604;&#1615;&#16
08;&#1606;&#1614; &#1608;&#1614;&#1573;&#1584;&#1614;&#1575;
&#1575;&#1604;&#1588;&#1617;&#1614;&#1605;&#1618;&#1587;&#1615;
&#1603;&#1615;&#1608;&#1617;&#1616;&#1585;&#1614;&#1578;&#1618;
&nbsp;&ldquo;H&ucirc;d, V&acirc;kıa, M&uuml;rsel&acirc;t, Amme Yetes&acirc;el&ucirc;n,
İzeşsems&uuml; K&uuml;vvirat (s&ucirc;releri) beni ihtiyarlattı.&rdquo; diye cevap verdi.[2]
İsl&acirc;m &acirc;limleri, Peygamber Efendimizin bu ifadesini ş&ouml;yle a&ccedil;ıklıyorlar:
&ldquo;Bu s&ucirc;relerde diğer bazı konular yanında &acirc;hirette cereyan edecek şeylere dair
bilgiler yer almaktadır. Sevgili Peygamberimizin canına bir şey olacak değil! Fakat o, bize bizden

daha şefkatli olduğundan, bizim başımıza gelecekleri ve &uuml;mmetinin o s&ucirc;relerde tasvir
olunan olaylar i&ccedil;indeki yerini d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yordu, sa&ccedil;larının ağarıp
ihtiyarlaması bundandır. Y&uuml;ce Allah Kur&rsquo;&acirc;n-ı Ker&icirc;m&rsquo;de ş&ouml;yle
buyurmaktadır: &#1604;&#1614;&#1602;&#1614;&#1583;&#1618;
&#1580;&#1614;&#1575;&#1569;&#1614; &#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1585;&#1614;&#1587;&#1615;&#1608;&#1604;&#1612; &#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1575;&#1614;&#1606;&#1618;&#1601;&#1615;&#1587;&#1616;&#1603;&#1615;&#1605;&#16
18; &#1593;&#1614;&#1586;&#1616;&#1610;&#1586;&#1612;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1607;&#1616; &#1605;&#1614;&#1575;
&#1593;&#1614;&#1606;&#1616;&#1578;&#1617;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1581;&#1614;&#1585;&#1616;&#1610;&#1589;&#1612;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1576;&#1616;&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1615;&#1572;&#1618;&#1605;&#1616;&#16
06;&#1616;&#1610;&#1606;&#1614; &#1585;&#1614;&#1572;&#1615;&#1601;&#1612;
&#1585;&#1614;&#1581;&#1616;&#1610;&#1605;&#1612; &nbsp;&ldquo;Andolsun size
kendinizden &ouml;yle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona &ccedil;ok ağır
gelir. O, size &ccedil;ok d&uuml;şk&uuml;n, m&uuml;&rsquo;minlere karşı &ccedil;ok şefkatlidir,
merhametlidir.&rdquo;[3] Bu &acirc;yetten a&ccedil;ık&ccedil;a anlaşıldığına g&ouml;re Sevgili
Peygamberimiz,&nbsp; &uuml;mmetinin azap g&ouml;rmesi ş&ouml;yle dursun, zahmet
&ccedil;ekmesinden dahi &uuml;z&uuml;nt&uuml; duyar. &Uuml;mmetinin sıkıntısı O&rsquo;nun
da sıkıntısı, sevinci O&rsquo;nun da sevincidir. Keza bu &acirc;yette Cen&acirc;b-ı Allah,
Esm&acirc;&uuml;&rsquo;l-H&uuml;sn&acirc;&rsquo;sından (g&uuml;zel isimlerinden) olan
&ldquo;Ra&ucirc;f-Rah&icirc;m (&ccedil;ok şefkatli-&ccedil;ok merhametli)&rdquo; ifadelerini
Peygamber Efendimiz hakkında sıfat olarak bir araya getirmiştir. Bundan da, Y&uuml;ce
Allah&rsquo;ın, kullarına merhametli olduğu gibi Peygamber Efendimizin de &uuml;mmetine
şefkatli ve merhametli olduğu anlatılmak istenmektedir. Adamın biri bir defasında
Peygamberimizden d&uuml;şmanları l&acirc;netlemesini istemişti. Peygamberimiz
(aleyhisssel&acirc;m) o kişiye: &nbsp;&ldquo;Ben l&acirc;net okumak i&ccedil;in değil,
&acirc;lemlere rahmet olmak i&ccedil;in g&ouml;nderildim.&rdquo; cevabını vermiştir.
Ger&ccedil;ekten de O, Mekke d&ouml;neminin &ccedil;ok sıkıntılı g&uuml;nlerinde bile
d&uuml;şmanlarına beddua etmemiştir. Ras&ucirc;l-i Ekrem&rsquo;in (sallall&acirc;h&uuml;
aleyhi ve sellem) T&acirc;if yolculuğunda T&acirc;ifliler kendisini taşlamışlar, atılan taşlardan
bedeni ve ayakları yara almıştı. Şayet o, Y&uuml;ce Allah&rsquo;tan dileseydi, Cen&acirc;b-ı
Allah, T&acirc;if ve Mekke şehirlerini yerle bir ederdi. Nitekim Sevgili Peygamberimiz T&acirc;if
d&ouml;n&uuml;ş&uuml;nde kendisine atılan taşlardan kurtulmak i&ccedil;in bir bağa girmişti.
Orada Hak Te&acirc;l&acirc; Hazretlerine yaptığı tazarru, niyaz ve yakarıştan sonra yanına gelen
bir melek O&rsquo;na, &ldquo;Dilerse Y&uuml;ce Allah&rsquo;ın T&acirc;if ve Mekke&rsquo;nin
&ccedil;evresindeki dağları birbirine kavuşturmak suretiyle her iki şehirde İsl&acirc;m
d&uuml;şmanlığı yapan z&acirc;limleri yok edeceği&rdquo; haberini getirdi. İşte bu esnada
Efendimizin başına gelen sıkıntılar koca dağları bile eritecek dereceye gelmişse de o,
Cen&acirc;b-ı Hakk&rsquo;tan b&ouml;yle bir istekte bulunmadı. Aksine:
&#1571;&#1614;&#1585;&#1618;&#1580;&#1615;&#1608; &#1571;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1610;&#1615;&#1582;&#1618;&#1585;&#1616;&#1580;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1607; &#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1571;&#1614;&#1589;&#1618;&#1604;&#1575;&#1576;&#1616;&#1607;&#1616;&#1605;&#16
18; &#1605;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1610;&#1614;&#1593;&#1618;&#1576;&#1615;&#1583;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1607;

&#1608;&#1614;&#1581;&#1618;&#1583;&#1614;&#1607;&#1615; &#1604;&#1575;
&#1610;&#1615;&#1588;&#1618;&#1585;&#1616;&#1603;&#1615;
&#1576;&#1616;&#1607;&#1616; &#1588;&#1614;&#1610;&#1618;&#1574;&#1611;&#1575;
&ldquo;Allah&rsquo;ım! Bunlar hakikati g&ouml;remiyorlar, ama &uuml;mit ediyorum ki bunların
&ccedil;ocukları bir g&uuml;n ger&ccedil;eği g&ouml;recekler, tevhide ereceklerdir. Senden
onların hid&acirc;yete ermelerini istiyorum.&rdquo; diyerek kendisini taşlayanlara Allah&rsquo;tan
hidayet diledi. Peygamber Efendimiz, kendisini taşlayan, v&uuml;cudunu kan revan i&ccedil;inde
bırakan, namaz kılarken boğazını sıkan veya başına işkembe koyan, ge&ccedil;eceği yollara
dikenler serpen insanların, hep hidayetlerini istemiş b&ouml;ylelikle d&uuml;şmanlarının bile
cennete gitmelerini arzu etmiştir Kardeşlerim Uhud, İslam&rsquo;ın ikinci b&uuml;y&uuml;k
meydan sınavıdır. Taktik a&ccedil;ıdan bir yenilgiyle sonu&ccedil;lanan Uhud, başta Hz.
Muhammed (asv) olmak &uuml;zere b&uuml;t&uuml;n M&uuml;sl&uuml;manların &ccedil;ok acı
&ccedil;ektikleri bir yerdir. Bu acılardan Hz. Muhammed (asv)&rsquo;in payına, sevgili
arkadaşlarından onlarcasının şehid edilişini ve ordusunun dağılışını g&ouml;rmek gibi en
b&uuml;y&uuml;klerinin yanında, &uuml;zerine kılı&ccedil; savrulması, dişlerinin kırılması,
yanağının yarılması ve diş etine demir par&ccedil;alarının saplanması gibi g&ouml;receli olarak
daha k&uuml;&ccedil;&uuml;kleri de d&uuml;şer. B&uuml;y&uuml;k, k&uuml;&ccedil;&uuml;k bu
acıların hepsinin birden yaşandığı en sıcak dakikalarda, sığındığı dağın yamacında kan yere
d&uuml;şeceği esnada, hemen ellerini kaldırarak &acirc;det&acirc; du&acirc; ile İl&acirc;h&icirc;
gadabın &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;meye &ccedil;alışmış ve:
&#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1605;&#1617;&#1614;
&#1575;&#1594;&#1618;&#1601;&#1616;&#1585;&#1618;
&#1604;&#1616;&#1602;&#1614;&#1608;&#1618;&#1605;&#1616;&#1610;
&#1601;&#1614;&#1573;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1604;&#1575;
&#1610;&#1614;&#1593;&#1618;&#1604;&#1614;&#1605;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&ldquo;Allah&rsquo;ım, benim halkımı bağışla. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; onlar ger&ccedil;eği
g&ouml;remiyorlar. Eğer g&ouml;rselerdi b&ouml;yle yapmazlardı.&rdquo; Bir yandan da
yanağından ve dişlerinden d&ouml;k&uuml;len kanları eliyle silerek, toprağa d&uuml;şmelerine
engel olmaya &ccedil;alışmaktadır. Bu durum dikkatlerinden ka&ccedil;mayan bazı sahabeler
daha sonra sorar: &ldquo;Ey Allah&rsquo;ın El&ccedil;isi! Ni&ccedil;in kanınızın toprağa
d&ouml;k&uuml;lmemesi i&ccedil;in o kadar uğraştınız?&rdquo; &ldquo;Allah&rsquo;ın kanunudur.
Bir toplum kendilerine rahmet olarak g&ouml;nderilmiş bir peygamberi, kanı toprağa
d&ouml;k&uuml;lecek &ouml;l&ccedil;&uuml;de yaralarsa, kendilerine m&uuml;hlet tanınmaz.
Toptan yok edilirler.&ldquo;[4] İşte niyazıyla k&acirc;firlerin başına gelmesi muhtemel bir belayı
&ouml;nlemişti ki, bu ifadelerin her bir kelimesinde nasıl bir şefkat ırmağı &ccedil;ağladığı
a&ccedil;ıktır. Bunun gibi, M&uuml;sl&uuml;manlar 630 yılında Mekke&rsquo;nin fethinden sonra
Hev&acirc;zin (Huneyn) muharebesinin ardından T&acirc;if&rsquo;i kuşatmak durumunda
kalmışlardı. T&acirc;if, surlarla &ccedil;evrili olduğu i&ccedil;in şehre girmek m&uuml;mk&uuml;n
olamadı. Kuşatma uzayınca yapılan istişarede b&ouml;lgenin tamamı M&uuml;sl&uuml;manların
eline ge&ccedil;tiği i&ccedil;in kuşatmayı terk etmenin herhangi bir zarar vermeyeceği
g&ouml;r&uuml;ş&uuml; benimsendi. Bunun &uuml;zerine Peygamberimiz (sallall&acirc;h&uuml;
aleyhi ve sellem) surlar sebebiyle şehre giremeden orayı terk etmek durumunda kalırken
M&uuml;sl&uuml;manlardan bazıları, T&acirc;iflilerin senelerden beri M&uuml;sl&uuml;manlar
aleyhine yaptığı k&ouml;t&uuml;l&uuml;klerin sıklığından bahisle Hz. Peygamber&rsquo;den
beddua etmesini istedikleri g&ouml;r&uuml;ld&uuml;. Fakat tıpkı birincisinde oluğu gibi Efendimiz
Hazretleri yine l&acirc;net okumadı, beddua etmedi,&nbsp; merhametli davrandı ve:
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1607;&#1615;&#1605;&#1617;&#1614;

&#1575;&#1607;&#1618;&#1583;&#1616;
&#1579;&#1614;&#1602;&#1616;&#1610;&#1601;&#1575;&#1611; &ldquo;Allah&rsquo;ım!
Senden T&acirc;iflilerin ıslahını ve hidayete erişmiş olarak huzuruma gelmelerini diliyorum&rdquo;
diye dua etti. İleride Taiflilerden bir heyet Medine&rsquo;ye gelerek Peygamber Efendimizin
huzuruna girip M&uuml;sl&uuml;man olduklarını s&ouml;ylemişler ve şehirlerine
d&ouml;nd&uuml;kten sonra o zamana kadar taptıkları putlarını kendi elleriyle kırmışlardır. İşte bu
sonu&ccedil;, rahmetin, merhametin, Sevgili Peygamberimizin merhametinin bir sonucudur.
Peygamberimiz beddua ve l&acirc;net yerine merhamet elini uzatınca, hidayet duasını yapınca
insanların İsl&acirc;m&rsquo;a koştukları g&ouml;r&uuml;lm&uuml;ş ve bizzat Medine&rsquo;ye
gelerek m&uuml;sl&uuml;man olduklarını &ouml;zg&uuml;r iradeleriyle ifade etmişler ve bundan
b&ouml;yle m&uuml;sl&uuml;manlığın gereklerini yerine getireceklerini s&ouml;ylemişlerdir.
Muhterem Kardeşlerim Mekke&rsquo;nin tahıl ihtiyacının b&uuml;t&uuml;n&uuml;n&uuml;
karşılayan Hamame isimli bir kabile reisi M&uuml;sl&uuml;man olur. Ve Mekke&rsquo;ye tahıl
satışını durdurur. Aniden a&ccedil;lık tehlikesiyle y&uuml;z y&uuml;ze kalan Mekke&rsquo;li
putperestler &ouml;nce Hamame&rsquo;ye başvururlar. Fakat sonu&ccedil; olumsuzdur. Bunun
&uuml;zerine, son &ccedil;are olarak Hz. Muhammed (asv)&rsquo;e bir el&ccedil;i heyeti
g&ouml;nderirler. &ldquo;Eğer senden de bir &ccedil;are bulamazsak, hepimiz a&ccedil;lıktan
kırılırız.&rdquo; derler. O, Mekkelilerin &uuml;&ccedil; yıl boyunca kendiyle beraber
b&uuml;t&uuml;n M&uuml;sl&uuml;manlara bir tek buğday tanesi bile vermediklerini hatırına
getirmez. M&uuml;sl&uuml;man arkadaşlarıyla beraber kendisine sadece &ldquo;Rabbim
Allah&rsquo;tır.&rdquo; dedikleri i&ccedil;in, vatanlarında hayat hakkı tanımayıp, g&ouml;&ccedil;
etmek zorunda bıraktıklarını d&uuml;ş&uuml;nmez. Kendisini defalarca &ouml;ld&uuml;rmeye
kastettiklerini dikkate almaz. Defalarca ordu d&uuml;z&uuml;p Medine&rsquo;ye
y&uuml;r&uuml;d&uuml;klerini unutur. Unutur ve Hamame&rsquo;ye emreder, Mekke yeniden
tahılına kavuşur.[5] Ve yine Esved oğlu Habir, Peygamberimizin kızı Hz. Zeyneb
(r.anha)&rsquo;in katilidir. Zeynep, Mekke&rsquo;den Medine&rsquo;ye, babasının yanına hicret
etmeye &ccedil;alışırken yolu, i&ccedil;lerinde Habir&rsquo;in de bulunduğu bir grup
Mekke&rsquo;li putperest tarafından &ccedil;evrilir ve Habir elindeki mızrakla Hz. Zeyneb
(r.anha)&rsquo;i devesinden d&uuml;ş&uuml;r&uuml;r. Hamile olan Zeynep (r.anha)
d&uuml;ş&uuml;k yapar ve bir s&uuml;re sonra da bu nedenle &ouml;l&uuml;r. Mekke fethedilince,
kendisinden Hz. Zeyneb (r.anha)&rsquo;in intikamının alınacağı korkusuyla saklanan ve
İran&rsquo;a ka&ccedil;ma hazırlıkları yapan Habir&rsquo;e haber g&ouml;nderir. Can
g&uuml;venliği verir. Huzuruna gelince de bağlılık s&ouml;z&uuml;n&uuml; kabul eder ve
bağışlar.[6] Kardeşlerim Allahın Resul&uuml;n&uuml;n Cebinde on g&uuml;m&uuml;ş&uuml;
vardır. Medine &ccedil;arşısından bir g&ouml;mlek satın alır, d&ouml;rt g&uuml;m&uuml;ş verir.
Kapıda bir fakir yeni aldığı g&ouml;mleği ister, verir. D&ouml;n&uuml;p d&ouml;rt
g&uuml;m&uuml;şe ikinci bir g&ouml;mlek alır. İki g&uuml;m&uuml;ş&uuml; kalmıştır. Az sonra
yolda ağlayan k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir kız &ccedil;ocuğu g&ouml;r&uuml;r. Yanına yaklaşır
nedenini sorar. K&uuml;&ccedil;&uuml;k kız bir hizmet&ccedil;idir.(Cariyedir) &ldquo;Ev sahibim
bana un almam i&ccedil;in iki g&uuml;m&uuml;ş vermişti, kaybettim.&rdquo; Cebindeki son iki
g&uuml;m&uuml;ş&uuml; de ona verir: &ldquo;Ağlama, unu bunlarla alabilirsin.&rdquo; der.
Hizmet&ccedil;i kız yine de huzursuzdur. Bu seferde &ldquo;Eve ge&ccedil; kaldığım i&ccedil;in
beni d&ouml;vmelerinden korkuyorum.&rdquo; Hz. Muhammed (asv) k&uuml;&ccedil;&uuml;k
kızın elinden tutar, &ouml;nce unu alırlar. Sonra da k&uuml;&ccedil;&uuml;k kızın hizmet ettiği eve
giderler. Ev sahipleri akşam saatinde kapılarına gelen bu s&uuml;rprizden şaşkın ve
sevin&ccedil;lidirler. O, k&uuml;&ccedil;&uuml;k hizmet&ccedil;iyi g&ouml;stererek:
&ldquo;Ge&ccedil; kaldığı i&ccedil;in cezalandırılmaktan korkuyordu. Sakın onu
d&ouml;vmeyin.&rdquo; der. Şaşkınlığını hala atamamış ev sahibi, cevap verir: &ldquo;Ey

Allah&rsquo;ın El&ccedil;isi! Sizin evimizi onurlandırmanıza neden olduğu i&ccedil;in siz şahid
olun ben onu azad ediyorum, artık h&uuml;rd&uuml;r.&rdquo; Hz. Muhammed (asv) bunun
&uuml;zerine ellerini a&ccedil;arak Allah&rsquo;a hamd eder: &ldquo;Allah&rsquo;ım şu on
g&uuml;m&uuml;ş ne kadar bereketli imiş. Onunla bana ve bir yoksula birer g&ouml;mlek
giydirdin. Bir kız &ccedil;ocuğunu sevindirdin ve h&uuml;rriyetini kazanmasını sağladı.&rdquo;[7]
Evet Kardeşlerim Allah Resul&uuml; M&uuml;cadelesinin kendi yaşamıyla sınırlı olan
b&ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml;n zirvesini yaşamaktadır. Dinini anlatmasına izin verilmeyen
baba ocağı, ana yurdu Mekke, O&rsquo;na (asm) ve İslam&rsquo;a duyulan d&uuml;şmanlığın
başkenti, kararg&acirc;hı Mekke, şimdi tepeden tırnağa silahlı on bin M&uuml;sl&uuml;man
askerden oluşan ve o g&uuml;n&uuml;n Arabistan şartları i&ccedil;inde
s&uuml;per-b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğe sahip olan bir ordu tarafından beş koldan fethedilmektedir.
Ordu Mekke&rsquo;yi &ccedil;epe&ccedil;evre kuşatarak konaklamıştır. Gecedir&hellip; Kamp
ateşleriyle Mekke dağları pırıl pırıldır. Her askere bir ateş yakması emredilmiş ve karanlık Mekke
on bin ışıkla kuşatılmıştır. Şehri terk eden baş d&uuml;şman Ebu S&uuml;fyan elinden tuttuğu
k&uuml;&ccedil;&uuml;k oğluyla beraber &ouml;n&uuml;ne gelir, hemşehrisinin zayıf tarafını
&ccedil;ok iyi bilmektedir. &ldquo;Allah&rsquo;a yemin ederim ki ya beni affedersin ya da şu
&ccedil;ocukla beraber kendi canıma kıyarım.&rdquo; Yıllarca can d&uuml;şmanı olan kişi şimdi
kendinin ve oğlunun canını aracı yaparak, bağışlanma istemektedir. Bağışlanır&hellip; Ertesi
g&uuml;n sabah namazından sonra ordu harekete ge&ccedil;er. Mekkeliler g&ouml;rd&uuml;kleri
manzaranın heybetinden donup kalmışlardır. Mekke&rsquo;nin y&ouml;neticisi Ebu S&uuml;fyan
bir tepenin &uuml;zerinde yanında Hz. Muhammed (asv)&rsquo;in amcası Hz. Abbas olduğu
halde dalga dalga Mekke&rsquo;den i&ccedil;eri giren M&uuml;sl&uuml;man ordusunu
seyretmektedir. Her ge&ccedil;en b&ouml;l&uuml;ğ&uuml;n kimler ve hangi kabile olduğunu Hz.
Abbas&rsquo;a sormakta ve aldığı cevapla hayreti git gide b&uuml;y&uuml;yerek hayranlığa
d&ouml;n&uuml;şmektedir. Bir s&uuml;re sonra sabırsızlıkla. &ldquo;Hz. Muhammed daha
ge&ccedil;medi mi?&rdquo; diye sormaya başlar. Ve en sonunda devesi Kusva&rsquo;nın
&uuml;zerinde savaş zırhına b&uuml;r&uuml;nm&uuml;ş Hz. Muhammed (asv)
g&ouml;r&uuml;n&uuml;r. Allah&rsquo;ın kutsal ilan ettiği bir şehre ancak
al&ccedil;akg&ouml;n&uuml;ll&uuml;l&uuml;kle girilebileceğini g&ouml;stermek i&ccedil;in iki
b&uuml;kl&uuml;m olmuş, başı eğerinin kaşına değmektedir. Allah&rsquo;a hamd etme
durumundadır. Bu sırada yanında yer alan Medineli komutanlardan Ubade oğlu Sad, Ebu
S&uuml;fyan&rsquo;a d&ouml;nerek seslenir: &ldquo;Bug&uuml;n ana baba
g&uuml;n&uuml;d&uuml;r. Bug&uuml;n Uhud&rsquo;un intikamını alma g&uuml;n&uuml;d&uuml;r.
Bug&uuml;n Kureyş kabilesinin onurunu iki paralık etme g&uuml;n&uuml;d&uuml;r. Bug&uuml;n
helak etme g&uuml;n&uuml;d&uuml;r.&rdquo; Hz. Muhammed (asv) bir el işaretiyle Sad&rsquo;ı
susturur ve ş&ouml;yle seslenir: &ldquo;Bug&uuml;n merhamet ve acıma
g&uuml;n&uuml;d&uuml;r. Bug&uuml;n Kureyş&rsquo;in onurunu y&uuml;celtme
g&uuml;n&uuml;d&uuml;r. Bug&uuml;n K&acirc;be&rsquo;ye ve Mekke&rsquo;ye saygının
zirveye &ccedil;ıkacağı g&uuml;nd&uuml;r.&rdquo; Sonra emir verir, Sad&rsquo;ı komutanlıktan
alır. Yerine Sad&rsquo;in oğlunu atar. &Ccedil;ok az kan d&ouml;k&uuml;l&uuml;r ve Mekke
teslim olur. &Ouml;ğle sıcağı bastırmıştır. Arkadaşları sorarlar. &ldquo;Ey Allah&rsquo;ın
El&ccedil;isi! Nerede dinlenmek istersiniz?&rdquo; Y&uuml;z&uuml;nde acı bir tebess&uuml;m
yayılır. Kendi evini, baba ocağını hatırlar. Fakat o ev yıllar &ouml;nce sadece
&uuml;z&uuml;ls&uuml;n ve duyunca kendisine işkence olsun diye kuzeni Akil tarafından yıkılıp,
yerle bir edilmiştir. &ldquo;Akil bize dinlenecek ev mi bıraktı?&rdquo; der. Fakat hi&ccedil; kimse
Akil&rsquo;in kılına bile dokunmayı d&uuml;ş&uuml;nmez. Akil de b&uuml;t&uuml;n putperest
Mekke halkı gibi g&uuml;vence verilenlerdendir. Dokunulmazlığı vardır. Ama yıllar boyunca
yaptıkları her &ccedil;eşit zul&uuml;m, baskı, işkence ve d&uuml;şmanlığın karşılıksız ve

intikamsız kalmasına Mekke halkı bir t&uuml;rl&uuml; inanamamaktadır. Ger&ccedil;ekten
kendilerine dokunulmayacağına ve intikam alınmayacağına emin olabilmek i&ccedil;in
K&acirc;be&rsquo;deki putları hen&uuml;z temizlemiş olan Hz. Muhammed (asv)&rsquo;i
Kabe&rsquo;nin kapısında karşılayıp, &ouml;n&uuml;n&uuml; keserler. &Ccedil;ekingen
utanga&ccedil; ve &uuml;rkektirler. Hz. Muhammed (asv) eğik duran başların bu sessizlikleriyle
ne demek istediklerini &ccedil;ok iyi anlamıştır. &ldquo;Benimle sizin durumunuz, Hz.
Yusuf&rsquo;un kardeşleriyle durumu gibidir. O kardeşlerine nasıl &ldquo;Bug&uuml;n size
herhangi bir azarlama yoktur. Allah sizi bağışlasın. Zira O, merhametlilerin en
merhametlisidir.&rdquo; dedi ise, ben de aynı şeyi s&ouml;yl&uuml;yorum. Gidin,
serbestsiniz.&rdquo; Akşama kadar b&uuml;t&uuml;n Mekke M&uuml;sl&uuml;man olmuştur. Ve
ertesi g&uuml;n askeri g&uuml;&ccedil;, artık ona ihtiya&ccedil; kalmadığı i&ccedil;in
Mekke&rsquo;nin dışına &ccedil;ıkarılır. Fakat Mekke&rsquo;nin fethedileceği anlaşıldığı zaman,
şehir dışına, uzaklara ka&ccedil;anlar vardır. Bunlar Hz. Muhammed (asv)&rsquo;i tanımayan,
hi&ccedil;bir şefkat ve bağışlama g&uuml;c&uuml;n&uuml;n de kendilerinin affına yetmeyeceğine
inanan &ldquo;ağır su&ccedil;lulardır.&rdquo; Bir tanesi Hz. Muhammed (asv)&rsquo;in
amcasının katili Vahşi&rsquo;dir. Arkasından haberci g&ouml;nderir, d&ouml;n&uuml;p
M&uuml;sl&uuml;man olmasını ister. Vahşi &uuml;rkektir. Mektubunda: &ldquo;Ya Muhammed!
Sen &lsquo;Kim adam &ouml;ld&uuml;r&uuml;r, ya da Allah&rsquo;a ortak koşar ya da zina
ederse cezaya &ccedil;arpılır, kıyamet g&uuml;n&uuml;nde azabı katmerleşir ve azab
i&ccedil;inde hor ve hakir olarak ebedi kalır.&rsquo; diye s&ouml;yl&uuml;yorsun. H&acirc;lbuki
ben bunların hepsini yaptım. Benim i&ccedil;in hala bir kurtuluş yolu olabilir mi?&rdquo; der Bu
cevap &uuml;zerine Kur&rsquo;an&rsquo;da Furkan suresinin 71. Ayeti indirilir. Hz. Muhammed
(asv) indirilen ayeti yazdırır ve Vahşi&rsquo;ye yollar:
&#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1606;&#1618; &#1578;&#1614;&#1575;&#1576;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1593;&#1614;&#1605;&#1616;&#1604;&#1614;
&#1589;&#1614;&#1575;&#1604;&#1616;&#1581;&#1611;&#1575;
&#1601;&#1614;&#1575;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1610;&#1614;&#1578;&#1615;&#1608;&#1576;&#1615;
&#1575;&#1616;&#1604;&#1614;&#1609; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1616;
&#1605;&#1614;&#1578;&#1614;&#1575;&#1576;&#1611;&#1575; &ldquo;Kim de t&ouml;vbe
eder ve salih amel işlerse işte o, Allah&rsquo;a, t&ouml;vbesi kabul edilmiş olarak
d&ouml;ner..&rdquo; Vahşi bununla da tatmin olmaz. &ldquo;Ya Muhammed! T&ouml;vbe, iman
ve iyi amel, ağır bir şarttır, olabilir ki g&uuml;c&uuml;m yetmez.&rdquo; Bu cevaba cevap yeni
inen Nisa suresinin 48. Ayetinden gelir: &#1575;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1614; &#1604;&#1575;&#1614;
&#1610;&#1614;&#1594;&#1618;&#1601;&#1616;&#1585;&#1615;
&#1575;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1610;&#1615;&#1588;&#1618;&#1585;&#1614;&#1603;&#1614;
&#1576;&#1616;&#1607;&#1616;
&#1608;&#1614;&#1610;&#1614;&#1594;&#1618;&#1601;&#1616;&#1585;&#1615;
&#1605;&#1614;&#1575; &#1583;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&#1584;&#1614;&#1604;&#1616;&#1603;&#1614;
&#1604;&#1616;&#1605;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1610;&#1614;&#1588;&#1614;&#1570;&#1569;&#1615;
&#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1610;&#1615;&#1588;&#1618;&#1585;&#1616;&#1603;&#1618;
&#1576;&#1616;&#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1616;
&#1601;&#1614;&#1602;&#1614;&#1583;&#1616;

&#1575;&#1601;&#1618;&#1578;&#1614;&#1585;&#1614;&#1609;
&#1575;&#1616;&#1579;&#1618;&#1605;&#1611;&#1575;
&#1593;&#1614;&#1592;&#1616;&#1610;&#1605;&#1611;&#1575; &ldquo;Ş&uuml;phesiz Allah,
kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan (g&uuml;nah)ları ise dilediği
kimseler i&ccedil;in bağışlar. Allah&rsquo;a şirk koşan kimse, ş&uuml;phesiz b&uuml;y&uuml;k bir
g&uuml;nah işleyerek iftira etmiş olur..&rdquo; Vahşi gene ikna olmamıştır. Yeni bir mektup yazar
&ldquo;Ya Muhammed; bundan &ldquo;eğer Allah dilerse buyruğunu yapacaktır&rdquo; anlamı
&ccedil;ıkmaktadır. Ben bilmiyorum, Allah benim hakkımda b&ouml;yle bir şey dileyecek
mi?&rdquo;der, Bunun &uuml;zerine de Z&uuml;mer suresinin 53. Ayeti indirilir:
&#1608;&#1614;&#1575;&#1614;&#1606;&#1616;&#1610;&#1576;&#1615;&#1608;&#1570;
&#1575;&#1616;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1616;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1614;&#1587;&#1618;&#1604;&#1616;&#1605;&#1615;&#1608;&#15
75; &#1604;&#1614;&#1607;&#1615; &#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1602;&#1614;&#1576;&#1618;&#1604;&#1616; &#1575;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1610;&#1614;&#1571;&#1618;&#1578;&#1616;&#1610;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#16
15; &#1575;&#1604;&#1618;&#1593;&#1614;&#1584;&#1614;&#1575;&#1576;&#1615;
&#1579;&#1615;&#1605;&#1617;&#1614; &#1604;&#1575;&#1614;
&#1578;&#1615;&#1606;&#1618;&#1589;&#1614;&#1585;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&ldquo;&nbsp; De ki: &ldquo;Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah&rsquo;ın
rahmetinden &uuml;midinizi kesmeyin. Ş&uuml;phesiz Allah, b&uuml;t&uuml;n g&uuml;nahları
affeder. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; O, &ccedil;ok bağışlayandır, &ccedil;ok merhamet
edendir.&rdquo; Vahşi: &ldquo;İşte şimdi oldu.&rdquo; der. Mekke&rsquo;ye gelir ve
M&uuml;sl&uuml;man olur. İnsanlar sorarlar: &ldquo;Ey Allah&rsquo;ın El&ccedil;isi!
B&uuml;t&uuml;n bu m&uuml;jdeler sadece Vahşi i&ccedil;in mi, yoksa hepimize mi?&rdquo; O
cevaplar: &ldquo;Hepinize!..&rdquo; &Ouml;nceki yıllarda, Bedir&rsquo;de
&ouml;ld&uuml;r&uuml;len yakınlarının intikamını almak i&ccedil;in Medine&rsquo;ye Hz.
Muhammed (asv)&rsquo;i &ouml;ld&uuml;rs&uuml;n diye suikast&ccedil;iler g&ouml;ndermiş olan
Kureyş&rsquo;in ulularından &Uuml;meyye oğlu Safvan&rsquo;da ka&ccedil;aklardandır. Kendisini
ikna edip, geri getirmek &uuml;zere, Hz. Muhammed (asv)&rsquo;e suikast&ccedil;i olarak
g&ouml;nderdiği Umeyr oğlu Vehb g&ouml;nderilir. Yanında, Hz. Muhammed (asv)&rsquo;in
&ldquo;dokunulmazlık&rdquo; s&ouml;z&uuml;n&uuml;n belgesi olarak verdiği sarığı da vardır.
Safvan g&uuml;venir ve geri d&ouml;ner. Fakat hen&uuml;z İslam&rsquo;a hazır değildir. Hz.
Muhammed (asv)&rsquo;in karşısında durur. &ldquo;Bana iki ay izin tanı. Dinini kabul edip
etmemek i&ccedil;in d&uuml;ş&uuml;neyim.&rdquo; der. Hz. Muhammed (asv) cevap verir.
&ldquo;İki ay değil d&ouml;rt ay izin, sana.&rdquo; D&ouml;rt ay dolmadan Safvan kendi isteğiyle
M&uuml;sl&uuml;man olur &Ouml;rnek ka&ccedil;akların &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml;s&uuml;,
Bedir&rsquo;de &ouml;ld&uuml;r&uuml;l&uuml;nceye kadar İslam ve Hz. Muhammed (asv)
d&uuml;şmanlığının başını &ccedil;ekmiş ve O&rsquo;nun tarafından &ldquo;Bu &uuml;mmetin
firavunudur.&rdquo; diye tanımlanmış olan Ebu Cehil&rsquo;in oğlu İkrime&rsquo;dir. İkrime de
&ccedil;ok şeyler yapmıştır. &Ouml;yle ki Hz. Muhammed (asv) onun hakkında da &ldquo;Ondan
&ccedil;ektiğimi babasından &ccedil;ekmedim.&rdquo; diyecektir. İkrime&rsquo;yi ikna edip geri
d&ouml;nd&uuml;rme g&ouml;revini de eşi &uuml;st&uuml;ne alır. Yemen sahilinde, gemiye
binmiş ve Afrika&rsquo;ya ge&ccedil;mek &uuml;zereyken kendisini yakalar. Mekke&rsquo;ye
d&ouml;nd&uuml;r&uuml;r. İkrime&rsquo;nin i&ccedil;eri girmekte olduğu s&ouml;ylenince Hz.
Muhammed (asv) yanında oturan arkadaşlarını uyarır. &ldquo;Sakın babası aleyhinde konuşup,
kendisini rencide etmeyin.&rdquo; İkrime i&ccedil;eri girer. Hz. Muhammed (asv) kendisini
kucaklayarak karşılar. &ldquo;S&uuml;vari muhacir, hoş geldin.&rdquo; der. Yanına oturtur.

G&ouml;rd&uuml;kleri, duydukları ve yaşadıkları karşısında şaşıran İkrime s&ouml;z verir.
&ldquo;Ey Allah&rsquo;ın El&ccedil;isi! Sen şahid ol bug&uuml;ne kadar senin dinini engellemek
yolunda harcadığım gayretin ve paranın en az iki katını ona hizmet etmek i&ccedil;in
harcayacağım.&rdquo; İkrime s&ouml;z&uuml;nde durur. Yıllar sonra, Hz. &Ouml;mer
(ra)&rsquo;in halifeliği d&ouml;neminde Orta Doğu&rsquo;nun M&uuml;sl&uuml;man oluşuna yol
a&ccedil;an Yermuk savaşında bir yudum su i&ccedil;emeden şehid olan &uuml;&ccedil;
m&uuml;cahitten biri de İkrime&rsquo;dir. V&uuml;cudunda yetmiş tane kılı&ccedil; yarası
sayarlar.[8] Bu &ouml;rneklerde de g&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; gibi Peygamber Efendimiz,
merhamet ve şefkatinin bir eseri olarak insanlara s&uuml;rekli elini uzatmış, onları
ink&acirc;rcılığın batağından İsl&acirc;m&rsquo;ın cennetine kazanmak istemiştir. Efendimiz
Hazretleri, Allah&rsquo;ın rahmet ve mağfiretini yalnız iki kişiye (kendisine ve Peygamberimize)
ait kılmak &uuml;zere dua eden bir c&acirc;hil bedeviye: &ldquo;Allah&rsquo;ın l&uuml;tuf ve
rahmet dairesini &ccedil;ok darlaştırdın&rdquo; buyurmuş, bu i&ccedil;erikte ve bu formatta
yapılan bir dua anlayışının pek uygun olmadığını belirtmiştir. O&rsquo;nun şefkati aynı zamanda
hayvanlara idi, tabiata idi. Hayvanlara fazla y&uuml;k y&uuml;klenmemesini, iyi bakılmasını,
eziyet edilmemesini ısrarla belirtiyor, kıyamet kopacak olsa, elinde de bir fidan olsa onu dikmeye
vakti varsa dikip &ouml;yle &ouml;leceğini s&ouml;yl&uuml;yordu. O, rahmet ve şefkat
peygamberi idi. Bu m&uuml;nasebetle inananları s&uuml;rekli merhametli olmaya teşvik ediyor,
ş&ouml;yle buyuruyordu:
&#1575;&#1604;&#1585;&#1617;&#1614;&#1575;&#1581;&#1616;&#1605;&#1615;&#1608;&#16
06;&#1614;
&#1610;&#1614;&#1585;&#1618;&#1581;&#1614;&#1605;&#1615;&#1607;&#1615;&#1605;&#16
15; &#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1607;&#1615;
&#1578;&#1614;&#1593;&#1575;&#1604;&#1609;!
&#1575;&#1585;&#1581;&#1614;&#1605;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1605;&#1614;&#1606;&#1618; &#1601;&#1610; &#1575;&lsquo;&#1585;&#1590;&#1616;
&#1610;&#1614;&#1585;&#1618;&#1581;&#1614;&#1605;&#1618;&#1603;&#1615;&#1605;&#16
18; &#1605;&#1614;&#1606;&#1618; &#1601;&#1610;
&#1575;&#1604;&#1587;&#1617;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;&#1569;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1585;&#1617;&#1614;&#1581;&#1616;&#1605;&#1615;
&#1588;&#1616;&#1580;&#1618;&#1606;&#1614;&#1577;&#1612;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1585;&#1617;&#1614;&#1581;&#1618;&#1605;&#1606;&#1616;
&#1605;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1608;&#1614;&#1589;&#1614;&#1604;&#1614;&#1607;&#1614;&#1575;
&#1608;&#1614;&#1589;&#1614;&#1604;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1607;&#1615;
&#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1602;&#1614;&#1591;&#1614;&#1593;&#1614;&#1607;&#1614;&#1575;
&#1602;&#1614;&#1591;&#1614;&#1593;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1607;&#1615;
&#1578;&#1614;&#1593;&#1575;&#1604;&#1609; &ldquo;Merhamet edenlere Allah da merhamet
eder. Siz yery&uuml;z&uuml;ndekilere şefkat ve merhamet g&ouml;sterin ki, g&ouml;ktekiler de
size merhamet etsinler.&rdquo;[9] &#1605;&#1614;&#1606;&#1618; &#1614;&#1604;&#1575;
&#1610;&#1614;&#1585;&#1618;&#1581;&#1614;&#1605;&#1615;&nbsp;&#1604;&#1575;
&#1614;&#1610;&#1615;&#1585;&#1618;&#1581;&#1614;&#1605;&#1615; &ldquo;Merhamet
etmeyene merhamet olunmaz.&rdquo; Ailede, toplumda ve y&uuml;r&uuml;tt&uuml;ğ&uuml;
hizmet sebebiyle y&uuml;z y&uuml;ze geldiği insanlarla diyalogunda merhamet ve şefkatin en

derin &ouml;rneklerini yaşatan Hazreti Muhammed (sallall&acirc;h&uuml; aleyhi ve sellem),
insanları, hayvanları, bitkileri, t&uuml;m varlıkları ve evreni Y&uuml;ce Allah&rsquo;ın bir emaneti
olarak g&ouml;r&uuml;yordu. Emanet, ciddiyet, bilin&ccedil; ve sorumlulukla korunup
geliştirilebilirdi. Sorumluluk ise şefkat, rahmet ve merhametle anlam ve değer kazanırdı. Bu
sebeple, onun peygamberliği nasıl evrenselse, rahmet, merhamet ve şefkati de evrenseldir. Bu
m&uuml;nasebetle o, evrendeki her varlığa karşı şefkatli ve merhametli olmak gerektiğine dair
ilkeleri, t&uuml;m insanlık i&ccedil;in &ouml;ng&ouml;rm&uuml;şt&uuml;r. Hi&ccedil; kuşkusuz
bize de &ccedil;evremize karşı onun gibi şefkatli ve merhametli olmak yakışır. Bize, merhametsiz,
şefkatsiz, acımasız, gaddar, katı y&uuml;rekli ve zalim olmak yakışmaz. Şefkat ve merhamet,
sevgi eksenli bir duygu şenliğidir. Bir sevgi medeniyeti oluşturmanın yolu hi&ccedil; kuşkusuz
şefkat ve merhametten ge&ccedil;er.[10]
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