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Bir kaç Söz

u

Bir müs lü man için dün ya ya gel miş ve ya ge le cek in san la rın 
için de, Pey gam ber’in den da ha bü yük, daha önem li ve daha 

sev gi li, hiç kim se yok tur ve ol ma ya cak tır.

Pey gambe ri miz Haz ret-i Mu ham med Mus ta fa sal lâl lâ hu aley hi ve 
sel lem efen di miz, in san la rın en bü yü ğü dür. Be şe ri yet, dün ya da an cak 
onun ge tir di ği ni zâ ma uy mak la mut lu lu ğa ere bi lir. Bu uyum ne ka dar 
çok, doğ ru ve sa mi mî olur sa; mut lu luk da o ka dar bü yük, de vam lı ve 
tat min edi ci olur.

Sev gi li Pey gam be ri mi z’in ge tir di ği ilâ hî ni zâ ma, bu dün ya da ne 
ka dar uya bi lir sek, âhi ret te ki yüz ak lı ğı mız da o ka dar gü zel ola cak tır.

Rah man ve Ra hîm olan ya ra tı cı mız, tek ilâ hı mız, yü ce Al lah’ımı-
zın iz ni ve rah me ti, Re sû lü mü z’ün şe hâ det ve şe fâ ati ile, âhi ret sa âde-
ti ne de an cak bu yol dan ka vuş ma yı umu yo ruz.

Pey gam be ri miz aley his sa lâ tu ves se lâm efen di mi ze dün ya ve âhi-
ret te ki sa âde ti mi zi borç lu yuz. Yü ce ve kut lu ni zâ mı bi ze ge ti ren, öğ re-
ten ve uy gu la ya rak gös te ren odur.

İs te di ği gü zel ve ol gun kul lu ğun ör ne ği ni, Alîm ve Ha kîm Rab bi-
miz, bü tün ke mâl ve ce mâ liy le, bi ze, onun la bil dir miş tir.

Re sû lul lah Efen di miz, bü tün hâl ve ha re ket le ri ile bi ze en gü zel 
ve tek ör nek ol muş tur.

Biz ler için onun ha yat hi kâ ye si ni, ya şa yış ve ha re ket tar zı nı, ah lâ-
kı nı ve dav ra nış la rı nı öğ ren mek, her şey den da ha önem li ve ha ya tî bir 
va zi fe, ih ti yaç ve ge rek li lik tir.

Ger çek bir müs lü man ola bil mek için onu çok iyi ta nı ma lı yız. Hâl 
ve ha re ket le ri mi zi ona ve onun tav si ye le ri ne ne ka dar ben ze tip uy du-
ra bi lir sek, o ka dar iyi bir in san, o de re ce de tam bir mü’min ve müs lü-
man ola bi li riz.



Bu ki ta bı, yu ka rı da be lirt ti ği miz za rû ri ih ti yâ ca bir ce vap ola ca ğı 
ümi di ile ya yın lı yo ruz.

Ki ta bı mız ge rek li bü tün bil gi le ri ih ti vâ et mek le be ra ber oku ma yı 
dü şü nen le rin gö zü nü kor ku ta cak ka dar ha cim li de de ğil dir.

Bu ki tap ta, Pey gam ber Efen di miz’in ha ya tı, her yaş ve se vi ye de ki 
müs lü ma nın öğ ren me yi ar zu ede ce ği ve esa sen bil me si de ge rek li olan 
hu sus la rı içi ne ala cak bir ge niş lik te ve sa de lik te an la tıl mış tır.

Bu eser, cid dî bir âlim ve sa mi mî bir mü’min olan mer hum 
Ah med Cev det Pa şa’nın “Kı sas-ı En bi yâ” ad lı meş hur ese ri nin Haz-
ret-i Pey gam ber’e dâ ir olan kı sım la rın dan mey da na gel miş tir. Ki ta bın 
ta ma mı, ih lâ sı nın ve Re sû lul lah’a olan aş kı nın şâ hi di bu lun du ğu muz, 
mer hum ho ca mız Mu al lim Mâ hir İz Bey tarafından sa de leş tir ilmiş ti.1

Mer hum ho ca mı zın, da ha ön ce de “Din ve Ce mi yet” ile “Ta sav vuf” 
ad lı eser le ri ni neş re ha zır la mış tık. Ken di si nin bi ze lût fe dip ver di ği 
iz ne da ya na rak, ilk iki sin de ol du ğu gi bi bu ki tap ta da ye ni den ter tip, 
tas hih ve ilâ ve ler yap ıldı:

Eser de bu lun ma yan ve ya kı sa ge çil miş önem li ba zı ba his ler ilâ ve 
edil di. Dip not lar la ge rek li açık la ma lar ya pıl dı. Ki ta bın ba şı na mer-
hum ya zar la rın ha yat hi kâ ye le ri ko nul du. Ar ka ka pa ğa yer ve ka bi le 
isim le ri ni gös te ren bir ha ri ta çi zil di. Kitabın metni bö lüm le re ay rı ldı 
ve her say fa ya bir ara baş lık ko nu la rak, ese rin ko lay okun ma sı na yar-
dım cı olun du. Ni ha yet, Al lah’ın vah yi ve te ’yî di ile ko nu şan Yü ce 
Pey gam ber’in, her der de şi fa mü bâ rek söz le rin den bir de met der le ne-
rek, ki ta bın so nun da, aziz oku yu cu la rı mı zın is ti fa de si ne su nul du.

Mer hum lar için bir sa da ka-i câ ri ye olan bu ese rin, biz ler için de 
iki dün ya da is ti ka met ve se lâ mete ve si le  ol ma sı nı ni yâz edi yo ruz.

M. Er tuğ rul Düz dağ

1.  Eser Kültür Bakanlığı Yayınları arasında, altı cilt olarak, 1972’de basılmış, 3. 
baskısı 2000 yılında yapılmıştır.
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AHMED CEVDET PAŞA

Hayatı ve Eserleri

u

Ya kın ta ri hi mi zin önem li şah si yet le rin den, âlim, dev-
let ada mı, ta rih çi ve fi kir ada mı Ah med Cev det Pa şa, 

1823 yı lın da Lof ça’da doğ du; 26 Ma yıs 1895’te İs tan bul’da 
ve fat ede rek, Fa tih Sul tan Meh med Tür be si ha zî re si ne def no-
lun du.

Lof ça eş râ fın dan Ha cı İs ma il Ağa’nın oğ lu olan Ah med 
Cev det, Lof ça müf tü sün den oku ya rak, kü çük yaş ta baş la dı ğı 
tah sil ha ya tı na, on al tı ya şın dan son ra İs tan bul’da de vam et ti. 
Fev ka lâ de ça lış kan lı ğı ve ze kâ sı ile kı sa za man da öne çık tı.

Dev rin ta nın mış şah si yet le rin den ders oku du. Med re se 
ders le rin den icâ zet alır ken, he sap, ce bir ve ge omet ri de öğ ren-
di. Mes ne vî hân lık icâ ze ti de al dı. Ta nın mış mu ta sav vıf la rın 
soh bet le ri ne de vam et ti. Şi ir ve ede bi yat sa ha sın da be lir li bir 
se vi ye de eser ler ver di. Fran sız ca ve Bul gar ca öğ ren di. Ken di si-
nin bay ram lar dı şın da hiç ta til yap ma dı ğı, de vam lı oku du ğu ve 
ça lış tı ğı bi lin mek te dir.

1844 yı lın da Ru me li’de Pre me di ka za sı ka dı lı ğı ile dev let 
hiz me ti ne baş la dı. Mec lis-i Ma arif aza lı ğı, “Öğ ret men Oku lu” 
mü dür lü ğü, En cü men-i Dâ niş üye li ği gi bi va zi fe ler de bu lun-
du. İl mî pâ ye si ka zas ker li ğe ka dar yük sel miş ken, il mi ye sı nı-
fın dan mül ki ye sı nı fı na ge çi ri le rek “Pa şa lık” rüt be si ve ril di.

İş kod ra, Ko zan, Bos na Her sek ve Bul ga ris tan ha di se le rin de 
fev ka lâ de me mu ri yet le va zi fe yap tı. Ha lep ve Yan ya va li lik le-



rin de, Ada let, Ma arif, Ev kaf ve Ti ca ret Ba kan lı ğı ma kam la rın da 
de fa lar ca bu lun du. Ad li ye ve Mil li Eği tim teş ki lat la rın da ıs la-
hat lar yap tı.

Bir ta raf tan da 1853’te ken di si ne va zi fe ola rak ve ri len 
“Os man lı Ta ri hi”ni ya zı yor; ay rı ca res mî vak’anü vis lik va zi fe si 
ge re ği “Te zâ kir” ad lı ese ri ni, Türk çe’nin en gü zel ör nek le rin-
den sa yı lan “Kı sas-ı En bi ya”yı ve okul lar için Türk çe ve dil bil-
gi si ki tap la rı ka le me alı yor du.

Ah med Cev det Pa şa’nın mü him bir hiz me ti de baş kan lı ğı nı 
yap tı ğı “Me cel le Ce mi ye ti”nde, Ha ne fî fık hı na da ya nan bir 
ka nun ki ta bı nın ha zır lan mış ol ma sı dır.

1890 yı lın da dev let hiz me tin den ay rı lan mer hum, ve fa tı na 
ka dar il mî ça lış ma la rı na de vam et miş tir.

Za ma nın da ki bü tün ge liş me ler den ha ber dar olan Ah med 
Cev det Pa şa, Ba tı tak lit çi li ği nin ve mad de ci li ğin kar şı sın da 
dur muş; mil lî, İs lâ mî şah si ye ti hak kıy la tem sil et miş tir. An cak 
Ba tı’nın fay da lı bu luş, tek nik ve me tod la rı nı ala rak, ge rek li 
olan ıs la hat ve ye ni lik le ri yap mak is te miş tir.

Türk çe’nin bir ilim di li ola rak ge liş ti ri lip kul la nıl ma sı, İs la-
mî ge le nek le rin ko run ma sı, eği tim ku rum la rı nın ve ders ki tap-
la rı nın ye ni le nip mü kem mel leş ti ril me si onun ga ye le ri ara sın-
da bu lun muş tur. Al lah rah met ey le sin.

ESER LE Rİ: Ta rih-i Cev det (1774-1826 olay la rı, 12 cilt); 
Te zâ kir-i Cev det (1855-1866 olay la rı, 40 tez ki re); Ma’rû zât 
(1839-1876 olay la rı); Kı sas-ı En bi ya (1439’a ka dar İs lâm ta ri-
hi); Kı rım ve Kaf kas Ta rih çe si; Mu kad di me-i İb ni Hal dun (ter cü-
me); ay rı ca ders ki tap la rı ve di nî ri sa le ler...
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MUALLİM MÂHİR İZ

Hayatı ve Eserleri

u

Son dev rin önem li şah si yet le rin den olan Ab dul lah 
Mâ hir İz, 28 Ocak 1895 ta ri hin de İs tan bul’da doğ muş, 

9 Tem muz 1974’te ay nı yer de ve fat ede rek Sah ra-yı Ce did 
kab ris ta nı na def ne dil miş tir.

Âlim ler ye tiş ti ren Kü lâ hî zâ de ai le si ne men sup olan Mâ hir 
İz’in ba ba sı, Me di ne ve An ka ra ka dı lık la rın da bu lu nan Ab dül-
ha lim Efen di’dir. Ba ba sı nın va zi fe si do la yı sı ile tah si li nin bir 
kıs mı nı da Me di ne’de ya pan Mâ hir İz, An ka ra’da bu lun duk la-
rı sı ra da Sul ta nî Mek te bi’ni bi tir dik ten son ra ay nı okul da 
öğ ret men li ğe baş la mış (1916) ve bu mes lek te el li dört yıl 
de vam eden hiz me ti sı ra sın da bin ler ce genç ye tiş tir miş tir.

1938 yı lın da İs tan bul Ede bi yat Fa kül te si ni de bi ti ren mer-
hum, muh te lif okul lar da Türk çe ve Ede bi yat öğ ret men li ği ve 
ida re ci lik ler yap mış tır.

Son yıl la rın da Hay dar pa şa Li se si’nde ede bi yat öğ ret men li-
ği (1949-57), İs tan bul İmam Ha tip Li se si Mü dür lü ğü (1958-
59) ve Fa tih Ko le ji ku ru cu mü dür lü ğü (1965-68) ile İs tan bul 
Yük sek İs lam Ens ti tü sü’nde Ede bi yat, Ta sav vuf Ta ri hi, Hi ta bet 
ve İr şad ders le ri (1960-71) ho ca lı ğı va zi fe le rin de bu lun muş-
tur. 

Za ma nın ta nın mış ilim ve ede bi yat şah si yet le rin den is ti fa-
de eden Mâ hir İz, 23 Ni san 1920’de açı lan Bi rin ci Bü yük Mil-
let Mec li si’nde za bıt kâ tip li ği de yap mış ve bu sı ra da ta nış tı ğı 



Meh med Âkif Er soy’un dost lu ğu nu ka za na rak, ken di sin den 
çok fay da lan mış tır.

Bâ zı ce mi yet ve va kıf la rın ku ru lu şu na da ka tı lan Ma hir İz, 
Sön mez Neş ri yat Şir ke ti’nin ku ru luş yıl la rın da ida re meclisi 
baş kan lı ğı yap mış; İlim Yay ma Ce mi ye ti’nin Yüksek Mü şâ ve re 
He ye ti’ne başkanlık etmiş; İs lâ mî İlim ler Araş tır ma Vak fı ile 
Millî Kül tü r Vak fı’nın ku ru cu la rı ara sın da ve vefatına kadar, 
bunlardan birincisinin başında bu lun muş tur. 

Ken di si nin bü tün fa ali yet le ri için de en faz la öne çı kan hiz-
me ti ise, çok se vi len bir soh bet ada mı ola rak, genç ler le yap tı ğı 
ko nuş ma lar ve on la rı di nî, ede bî sa ha lar da ve ha yat yo lun da 
ikaz ve ir şad et me si ol muş tur. Mer hum bu soh bet le ri ne bil has-
sa öm rü nün son on yı lın da he men her haf ta ke sin ti siz de vam 
et miş tir. Mer hum Mâ hir İz Ho ca’nın en bü yük ese ri, soh bet le-
riy le ye tiş tir di ği ve ge le cek ne sil le re, ken di si gi bi bi rer “mu al-
lim” ola rak bı rak tı ğı, ta le be le ri ol muş tur.

Mer hum, İs lâ mî çiz gi de bu lu nan, Al lah’a ve Re sû lü ne bağ-
lı olan her ke si kar deş sa yan, İs lâm’a en kü çük bir hiz me ti 
do ku na nı, kim olur sa ol sun, baş tâ cı eden, iman ve gö nül eri 
bir mü câ hid idi. Al lah rah met ey le sin.

ESER LE Rİ: Me mu ri ye ti sı ra sın da iç ti mâî ve ede bî ya zı la rı-
nı “Na mık Yaz”, il mî ya zı la rı nı “Ab dul lah Sö ğüt” im za la rı ile, 
emek li ol duk tan son ra ise ken di adıy la ya yın la dı. Se bi lür re şad, 
Ye ni İs tik lâl, İs lâm Dü şün ce si, Di ya net Der gi si, Bu gün ve Ye ni 
As ya gi bi der gi ve ga ze te ler de ya zı la rı çık mış tır. Ki tap ola rak 
eser le ri:

Yıl la rın İzi (ha tı ra lar), Din ve Ce mi yet, Ta sav vuf, Kı sas-ı 
En bi ya (Ah med Cev det Pa şa’dan sa de leş tir me, Kül tür Ba kan lı-
ğı ya yı nı, 6 cilt), Üstadım Mehmed Akif, Ada na lı Hay ret Efen di 
(fa kül te me zu ni yet te zi), Yazılar, Soh bet le r.
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Bİ RİN Cİ BÖ LÜM

u

PEY GAM BER LİK ÖN CE Sİ

DO ĞU ŞU, ÇO CUK LU ĞU, GENÇ Lİ Ğİ

Â hir za man da, Arap ül ke sin de, İs mâ il aley his se lâm 
ev lâ dın dan “Hâ te mü’l-En bi yâ”nın, yâ ni “Son Pey gam-

ber”in ge le ce ği, da ha ev vel ge len Pey gam ber le re gön de ri len 
ki tap lar da ya zı lıy dı. Geç miş Pey gam ber ler den ba zı la rı da, onun 
va sıf la rı nı sa ya rak tâ rif et miş ler di.

Âlem le rin övü ne ce ği Son Pey gam ber, Âdem oğul la rı nın en 
yük se ği ve en şe ref li si dir.

O vak tin hük mün ce, ken di si nin Arap la rın ara sın dan çık-
ma sı, işin gös ter di ği lü zum ve Al lah’ın bir hik me tiy di. Çün kü 
Arap lar, o va kit dün ya ya ya yıl mış olan fe na lık la ra bu laş ma mış 
ve Ro ma lı la rın çir kin âdet le ri ne alış ma mış lar dı. Arap ya rı ma da-
sın da ki be de vi yet, yâ ni köy lü lük sa ye sin de, asıl ya ra dı lış la rı 
üze re kal mış lar dı.

Şi ir ve Hi tâ bet

Her ne ka dar Arap lar, ilim ler den ve san’at lar dan yok sun 
ise ler de, iç le rin de li san la rı nın zen gin lik ve gü zel li ği do la yı sıy-
le, fe sâ hat ve be lâ gat, yâ ni ede bi yat me ra kı ço ğal mış ve pek çok 
şâ ir ler le, bü yük edip ler ye tiş miş ti. Üm mî, yâ ni oku yup yaz ma 
bil mez ol duk la rı hal de, ga yet gü zel şi ir söy ler ler di ve gü zel söz 
söy le mek le övü nür ler di.

Hat tâ Mek ke ci va rın da “Sû ku Ukâz” de ni len yer de her yıl 
Zil ka’de ayın da bü yük bir pa na yır ku ru lur, her ta raf tan ora ya 



şâ ir ler ve edip ler top la nır, gü zel şi ir ler ve seç kin hut be ler oku-
nur, söz mey da nın da ya rış lar ya pı lır, bi rin ci olan lar tak dir 
gö rür ve şi iri Kâ be du va rı na ası lır dı.

Bu su ret le Kâ be du va rı na asıl mış ye di ka si de var dı ki, on la-
ra “Mu al lâkàt-ı Seb’a” yâ ni “Ye di As kı” de ni lir. On la rın bi rin ci si 
İm rü’l-Kays’ın şi iri idi ki, en yu ka rı ya asıl mış ve Haz ret-i 
Mu ham med aley his sa lâ tu ves se lâm efen di mi zin pey gam ber li ği-
ne ka dar öy le ce kal mış tı.

Câ hi li yet za ma nın da Arap la rın ede bi yat ça bu ka dar iler le-
me le ri dik kat edi le cek ve ib ret alı na cak bir iş tir. Bel ki de Arap 
di li nin o de re ce bir yük sek li ğe gel me si, Al lah ta ra fın dan bu 
li san la bir ki tap in di ri le ce ği ne işa ret idi.

– 1 –

PEY GAM BE Rİ Mİ ZİN EC DÂ DI

Pey gam ber ler ba ba sı İb ra him aley his se lâm, oğ lu İs mâ il 
aley his se lâ ma dua edip, Al lah da onun du ası nı ka bul ede rek, 
İs mâ ilo ğul la rın dan bir bü yük mil let zu hûr ede ce ği ni müj de le-
miş ol du ğu Tev rat’ta ya zı lı dır.

Haz ret-i İb ra him’in öte ki oğ lu Haz ret-i İs hâk aley his se lâm 
ev lât la rın dan pek çok Pey gam ber ler ge lip geç miş ve on la rın 
dev ri bi tip ar tık İs mâ il so yu na nö bet gel miş ti. İs hâk’ın so yun-
dan ge len bir çok Pey gam ber le re kar şı, İs mâ il’in so yun dan 
an cak Son Pey gam ber ge le cek ti.

Haz ret-i İs ma il’in So yu

Haz ret-i İs mâ il’in ev lât la rı ve to run la rı ço ğal dı ve Arap ya rı-
ma da sı nın her ta ra fı na ya yıl dı. İç le rin de Ad na no ğul la rı ara sın-
da Mu da ro ğul la rı ve on la rın için de Ku reyş ka bi le si, di ğer le rin-
den üs tün ve seç kin di. Ku reyş li ler için de de Hâ şim ko lu hep si-
nin üze rin de şe ref li ve iti bar lı bir mev ki dey di.
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Hâ şim’in ba ba sı Ab di Me nâf, onun ba ba sı Ku say, onun ba ba sı 
Ha kîm ve sı ray la Mür re, Kâ’b, Lü vey, Gâ lib, Fihr, Mâ lik, Nadr, 
Ki nâ ne, Hu zey me, Müd ri ke, İl yas, Mu dar, Ni zâr, Me’ad ve 
Ad nan’dır. Ad nan da Kay zar bin İs mâ il aley his se lâm nes lin den dir.

İş te Hâ te mü’l-En bi yâ, yâ ni Pey gam ber le rin so nun cu su olan 
Aley his se lâm Efen di miz’in bü yük ced le ri bu zât lar dır ki, her 
bi ri nin zür ri ye ti ço ğal mış ve her bi ri pek çok top lu luk la rın re isi 
ve bir çok ka bi le le rin ve aşi ret le rin de de si ve ba ba sı ol muş lar dır.

Nûr-i Mu ham me dî

Fa kat her ne za man, bi ri nin iki oğ lu ol sa ve ya bir ka bi le iki 
ko la ay rıl sa, Efen di miz’in so yu en şe ref li ve ha yır lı olan ta raf ta 
bu lu nur ve her asır da onun yük sek ced di kim ise yü zün de ki 
ül ker den, pa rıl tı dan bi li nir di. Çün kü Haz ret-i İs mâ il’in al nın da 
bir nûr Ül ker yıl dı zı gi bi par lar dı. Bu par lak lık ona ba ba sın dan 
kal mış, son ra ev lâd dan ev lâ da ge çe rek Ad nan’a ve on dan Me’ad 
ve Ni zâr’a gel miş idi.

Bu nûr ise, Nûr-i Mu ham me dî, yâ ni Mu ham med aley his se-
lâ ma mah sus nûr olup, Haz ret-i Âdem’den be ri ev lâd dan ev lâ da 
ge çe rek gel miş, ni ha yet asıl sa hi bi Hâ te mü’l-En bi yâ’da ka rar 
kıl mış tır.

İş te bu su ret le, Ad na no ğul la rı için de, Haz ret-i Mu ham-
med’in nû ru ken di sin de bu lu nan seç kin bir soy mey da na çık-
mış tı ki, her asır da bu soy dan olan kim se yü zü nün çok gü zel ve 
nûr lu ol ma sı do la yı sıy le baş ka la rın dan ko lay lık la se çi lir ve bu 
han gi ka bi le den ise, o ka bi le di ğer ka bi le ler den üs tün olur du.

İş te bun dan do la yı, Ni zâr’ın oğul la rı ve to run la rı için de, 
Mu da ro ğul la rı, öte ki ka bi le ler den da ha çok şan ve şöh ret bul du.

Ku reyş Ka bi le si

Mu da ro ğul la rı da ço ğal dı. Et ra fa ya yıl dı, bir çok ka bi le le re 
ay rıl dı; iç le rin den Ku reyş ka bi le si hep si nin seç ki ni ol du. Ku reyş 
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ka bi le si Fihr bin Mâ lik’in ço cuk la rı ve to run la rı de mek olup, 
onun oğul la rı için de Gâ lib, onun oğul la rı için de Lü vey ve onun 
ev lât la rı ara sın da da Kâ’b, di ğer le rin den seç kin ve muh te rem 
ol muş tu.

İş te bu Kâ’b bin Lü vey, Cu ma gün le ri, kav mi ni top la ya rak hut-
be okur du. Ken di nes lin den Son Pey gam ber ge le ce ği ni söy ler ve 
onun za ma nı na kim ye ti şir se ona iman et sin di ye na si hat eder di.

Kâ’b’ın to run la rın dan adı ge çen Ku say da, Ku reyş ka bi le si 
için de pek bü yük bir zât tır ki, şu ra da bu ra da da ğı nık olan 
Ku reyş li le ri top la yıp kuv vet bul du ve Mek ke’de ba şa geç ti.

Kâ be Hiz me ti

Kâ be’nin hiz me ti, as lın da Haz ret-i İs mâ il’in ev lâ dı ve to run-
la rın da bu lu nur ken, bu şe ref li hiz met Cür hüm ka bi le si ne geç-
miş, son ra on la rın Mek ke’den ay rıl ma sıy le o ci var da yer leş miş 
bu lu nan Hu zâa ka bi le si bir müd det Kâ be hiz me ti ile Mek ke 
re is li ği ni ele ge çir miş ti. 

Ku say bir ara lık, Kâ be’nin anah tar la rı nı Hu zâa’dan al dı. 
On dan son ra da Kâ be hiz me ti Ku reyş ka bi le sin de kal dı.

Ku say’ın Züh re adın da bir kar de şi olup, onun da ço luk 
ço cu ğu ço ğal dı. Ku reyş ka bi le si için de iti bar ka zan dı. Hâ te mü’l-
En bi yâ efen di mi zin an ne si olan Âmi ne, onun so yun dan dır.

Ku say ölün ce Ab di Me nâf, Ab dü’d-Dâr, Ab dü’1-Uz zâ ad la-
rın da üç oğ lu kal dı. Ab di Me nâf öte ki kar deş le rin den faz la şan 
ve şöh ret ka zan dı. Mek ke re is li ği ve ka bi le efen di li ği onun nes-
lin de ka rar kıl dı. Ab dü’d-Dâr’ın nes lin den de, şe ref li Kâ be hiz-
me tin de bu lu nan Şey be oğul la rı gel di.

Be nî Hâ şim

Ab di Me nâf’in, Hâ şim, Ab di Şems, Mut ta lib, Nev fel adın da 
dört oğ lu ol du. Her bi ri nin so yu ço ğal dı. Hat tâ Ümey ye oğul la rı 
de ni len Eme vî ler, Ab di Şems’in nes lin den gel miş tir.
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Fa kat hep si nin en fa zi let li si ve en şe ref li si Hâ şim’dir ki, 
Ab di Me nâf’tan son ra Ku reyş bo yu nun ulu su o idi. Onun te miz 
nes lin den ge len le re “Be nî Hâ şim” ve “Hâ şi mî” de ni lir. Hâ te-
mü’l-En bi yâ efen di miz de on lar dan dır.

Ku reyş kav mi, ti ca ret le meş gul bir ka bi ley di. Kı şın Ye men’e, 
ya zın da Şam’a gi der ler, her se ne iki ta raf la bir çok alış ve riş 
ya par lar dı.

Hâ şim de Şam ka fi le siy le Mek ke’den çı kıp gi der ken Me di-
ne’ye uğ ra dı. Ora da Be nî Nec câr tâ ife sin den Sel mâ adın da ki 
kız la ev len di. Ora dan Şam’a git ti. Gaz ze’de öl dü.

Şey be

Sel mâ ise, on dan ge be ka lıp ga yet gü zel ve yü zü nûr lu bir 
er kek ço cuk do ğur du ve Şey be di ye ad koy du. Şey be bü yü dü, 
da yı zâ de le riy le be ra ber ge zip do laş ma ya baş la dı. Fa kat hiç bi ri-
ne ben ze mi yor du. Yü zün de Ül ker’i var dı. Al nı da ay gi bi par lı-
yor du. Bu gü zel li ği gö ren ler hay ran ka lı yor lar dı. Baş ka bir soy-
dan ol du ğu yü zün den bel li olu yor du.

En sâr’dan yâ ni Me di ne aha li sin den, Al lah’ın Re sû lü’nü 
med he den meş hur şâ ir Has sân’ın ba ba sı Sâ bit o za man lar, 
Me di ne’den Mek ke’ye ge lip, Hâ şim’den son ra Ku reyş’in re isi 
olan kar de şi Mut ta lib ile gö rüş tü. Sâ bit, 

“Ah... Eğer kar de şi nin oğ lu Şey be’yi gör sen şa şar sın. Ba ba sı na 
ne ka dar ben zi yor, ne gü zel bir ço cuk. Ta rif edi le mez” di ye Şey-
be’yi medhe din ce, Mut ta lib’in kal bi ne Şey be’yi gör me ar zu su 
düş tü.

Ku reyş kav mi için de, de de den ba ba ya ge çen Pey gam ber lik 
Nû ru, Hâ şim’e gel miş ve onun yü zün de gö rül müş tü.

Hal bu ki, Hâ şim’in Şey be’den baş ka Esed adın da bir oğ lu 
ol muş sa da, on dan yal nız Fâ tı ma ad lı bir kız kal mış tı ki, Haz ret-i 
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Ali’nin an ne si dir. Şu ha le gö re Hâ şim’e an cak Şey be’nin ve kil 
ol ma sı ta bi iy di. Sâ bit’in sö zü, bu nu kuv vet len dir di.

Mut ta lib’in Kö le si

Mut ta lib, Şey be’yi gör mek için Me di ne’ye git ti. Bir yer de 
Nec câ ro ğul la rı nın ço cuk la rı ara sın da Şey be’yi gör dü. Yü zün de-
ki gü zel li ğe ve nû ra bak tı, ta vır ve ha re ket le ri ni çok be ğen di. 
Hiç kim se bir şey söy le me den kar de şi nin oğ lu ol du ğu nu bi lip, 
göz le rin den yaş gel di.

Mut ta lib bu hâ li ni, ba zı şi ir le rin de, pek ya nık ola rak hi kâ ye 
eder.

Mut ta lib, he men Şey be’ye bir kat el bi se giy dir di ve an ne si ne 
gön der di. Son ra an ne sin den izin ala rak Şey be’yi Mek ke’ye 
gö tür dü.

Mek ke’ye gi rer ken Şey be’yi gö ren ler, 

“Aca ba bu ço cuk, Mut ta lib’in kö le si mi dir?” de miş ler ve 
on dan do la yı Şey be’nin adı Ab dü’l-Mut ta lib kal mış ve Mut ta-
lib’in ve fa tın da ye ri ne ge çip, Ku reyş kav mi nin efen di si ve ba şı 
ol muş tur.

Bir Rü ya

Ab dü’l-Mut ta lib’in al nın da, Haz ret-i Mu ham med aley his se-
lâ mın nû ru par lı yor du. Ku reyş kav mi on dan do la yı ken di si ni 
çok uğur lu sa yar lar dı. Hat tâ Mek ke ta raf la rın da bir kıt lık ol sa, 
onun eli ni tu tup, Se bîr da ğı na çı kar lar, onun yü zü su yu hür me-
ti ne Ce nâb-ı Hak’tan yağ mur is ter ler di. Al lah da Mu ham med 
aley his se lâ mın nû ru hür me ti ne on la ra rah met ve be re ket ih san 
eder di.

Hâ te mü’l-En bi yâ’nın dün ya ya gel me si yak laş tık ça, kâ hin-
ler, yâ ni ba kı cı lar onu ha ber ver me ye ve bir çok ga rip ve fev ka-
lâ de alâ met ler be lir me ye baş la dı.

PEYGAMBER EFENDİMİZ8



Bun lar dan bi ri şu dur: Ab dü’l-Mut ta lib, bir gün Ha rem-i 
Şe rif’te uyur ken bir rü yâ gö rüp, kor ku ile uyan dı. Kâ hin le re 
gi dip rü yâ sı nı an lat tı. On lar da, 

“Se nin so yun dan bir ço cuk do ğa cak, yer ve gök hal kı, ona 
iman ge ti re cek” de di ler. 

Bu nun üze ri ne Ab dü’l-Mut ta lib, Ku reyş kız la rın dan Fâ tı ma 
ad lı bir kız al dı. On dan Ab dul lah dün ya ya gel di ve Haz ret-i 
Mu ham med aley his se lâ mın nû ru onun al nın da gö rün dü.

Zem zem

Ev vel ce, Mek ke’de hü küm sü ren Cür hüm ka bi le si, üzer le-
ri ne düş man sal dı rın ca, Ye men ta raf la rı na kaç ma ya mec bur 
ol duk la rın dan, Kâ be ha zi ne sin den bir çok eş ya alıp Zem zem 
ku yu su na at mış lar ve üze ri ne taş, top rak dö küp ye ri ni be lir siz 
et miş ler di. 

Zem zem ku yu su, ni ce se ne ler bu hâl üze re kal dı. Zem-
zem’in ne re de ol du ğu nu kim se bil mi yor du.

Bir ge ce Ab dü’l-Mut ta lib’e rü yâ sın da Zem zem’in ye ri ha ber 
ve ril miş ve bir ni şan gös te ril miş ti, İş te bu su ret le Ab dü’l-Mut-
ta lib, Zem zem ku yu su nu bul du ve oğul la rı ile be ra ber gös te ri-
len ye ri kaz ma ya baş la dı. İçin den kı lıç lar, zırh lar ve al tın dan 
yap ma ge yik hey kel le ri çık tı. Ab dü’l-Mut ta lib on la rı al dı ve 
ge yik hey kel le ri ni Kâ be’nin ka pı sı nın önü ne koy du. Zem zem 
ku yu su nu ta ma miy le ayık la yıp te miz le dik ten son ra, ha cı la ra 
Zem zem da ğıt ma ya baş la dı.

Ku reyş li ler bü yük de de le ri olan Haz ret-i İs mâ il’den kal ma 
mü ba rek bir ku yu nun mey da na çık ma sın dan do la yı fev ka lâ de 
se vin di ler ve mü te şek kir ol du lar.

Bu yüz den Ab dü’l-Mut ta lib’in şa nı ve şöh re ti halk ara sın da 
iki kat yük sel di. Ab dü’l-Mut ta lib’in oğul la rı Hâ ris, Ebû Tâ lib, 
Ebû Le heb, Gay dak, Hacl, Ab dü’l-Kâ be, Mu kav vim, Zü beyr, 
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Dı râr, Ku sem, Ab dul lah, Ham za ve Ab bâs’tır. Fa kat Ku sem 
kü çük iken öl müş tür.

Ab dul lah ve Âmi ne

Ab dü’l-Mut ta lib, oğul la rı için de en çok Ab dul lah’ı se ver di. 
Çün kü kar deş le ri nin en gü ze li ve en iyi ah lâk lı sı o idi. Pey gam-
ber lik nû ru onun yü zün de gö rü nü yor du.

Be nî Züh re’nin ulu su olan Vehb’in kı zı Âmi ne, soy ve sop ça 
Ku reyş kız la rı nın en üs tü nü ol du ğun dan do la yı, Ab dü’l-Mut ta-
lib onu, Ab dul lah’a al dı.

Âmi ne, Ab dul lah’tan Son Pey gam ber’e hâ mi le kal dı ve 
he men Ab dul lah’ın al nın da ki gü zel lik nû ru Âmi ne’nin al nın da 
par la ma ya baş la dı.

O sı ra da Ku reyş li ler, kıt lı ğa düş müş ler di. Çok sı kın tı çe ki-
yor lar dı. Re sûl-i Ek rem, an ne rah mi ne dü şer düş mez, onun 
hür me ti ne Al lah, Ku reyş’in bağ la rı na ve bos tan la rı na o ka dar 
be re ket ver di ki, hep si zen gin ol du. O se ne ye Arap lar “Se ne tü’l-
fet hi ve’1-ib ti hâc” yâ ni “Fe rah lık ve se vinç yı lı” de di ler.

Âmi ne hâ mi le iken, Ab dul lah, Şam ka fi le siy le Me di ne’ye 
git ti. Ora da has ta la nıp yir mi beş ya şın da iken, da yı la rı nın 
ya nın da ve fat et ti. Bu su ret le Pey gam ber le rin So nun cu su, kıy-
met li tek in ci ta ne si gi bi, an ne si nin kar nın da ye tim kal dı. İş te 
o sı ra lar da fev ka lâ de vak’alar dan ola rak meş hur Fil Vak’ası 
mey da na gel di.

Fil Vak’ası

Ni ce yıl lar, Ye men’de hü küm sü ren Him yer hü küm dar la rı-
nın kuv vet le ri azal mış ve Ha beş ler, Ara bis tan ya ka sı na ge çip 
Ye men ül ke si ni zap tet miş ler di. Bu Ha beş li ler den hü küm dar lık 
sı ra sı Eb re he adın da ki pa di şa ha ge lin ce, Ye men’in baş şeh ri olan 
San’a’da bir bü yük ki li se yap tı. Bun dan mak sa dı, Arap la rı 
Kâ be’yi zi ya ret ten vaz ge çi rip, on la rı San’a’ya çe vir mek ti.
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Arap lar ise es ki den be ri Mek ke’ye gi dip Kâ be’yi zi ya ret ede-
gel dik le rin den, böy le ye ni ya pıl mış bir ki li se ye dön mek şöy le 
dur sun, ona ha ka ret gö züy le ba kı yor lar dı. Hat tâ iç le rin den bi ri-
si, o ki li se nin içi ne gi rip kir let ti. Bun dan do la yı Eb re he pek çok 
kız dı. He men Kâ be’yi yık mak üze re bü yük bir or du ile Mek-
ke’ye doğ ru yü rü dü. 

Tâ if şeh ri ne ge lin ce, bir mik tar as ker le bir ada mı nı Mek-
ke’ye gön der di. O da Mek ke aha li si nin hay van la rı nı sü rüp 
çı kar dı ve Ab dü’l-Mut ta lib’in da hi dört yüz de ve si ni gö tür dü. 

“Kâ be’nin Sa hi bi Var dır...”

Ab dü’l-Mut ta lib he men Eb re he’nin or du su na git ti. 
“Ku reyş’in re isi gel di” di ye ha ber ver di ler. Eb re he, onu ya nı-

na ça ğı ra rak pek çok say gı gös ter di ve, 
“Ni çin gel din?” di ye sor du. Ab dü’l-Mut ta lib de ve le ri ni is te-

di. Eb re he, 
“Ben de Kâ be’yi yık ma ya yım di ye yal var ma ya gel din san dım” 

de di. Ab dü’l-Mut ta lib şu ce va bı ver di: 
“De ve le rin sa hi bi be nim, on la rı is te rim. Kâ be’nin de sa hi bi 

var dır, onu o ko rur.”
Eb re he he men em ret ti; hay van la rı nı ge ri iâ de et ti ler. Ab dü’l-

Mut ta lib, hay van la rı nı ala rak Mek ke’ye ge tir di ve Ku reyş li le re, 
“Bu bey tin sa hi bi, onu ko rur. Kork ma yı nız” di ye te sel li ver di.
Çün kü Pey gam ber le rin So nun cu su an ne rah mi ne düş müş 

ve do ğum la rı pek yak laş mış ve he men dün ya yı şe ref len di re cek-
le ri ne da ir ni ce fev ka lâ de alâ met ler be lir miş ve Ab dü’l-Mut ta lib 
rü yâ sı nı gör müş; bun dan do la yı da Eb re he’nin “Bey tul lâh”ı 
yı ka ma ya ca ğı nı ken di vic da nın da kes tir miş ti.

Fil Dur du!

Ha ki ka ten iki ay son ra, Pey gam ber le rin So nun cu su dün ya-
ya ge le cek, son ra Kâ be’yi kıb le ya pa cak ve Eb re he or du su nun 
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hâ li bü tün âle me bü yük bir ib ret ola cak tır. Şöy le ki:

Eb re he’nin bü yük bir fi li var dı. Onu da ima as ke ri nin önün-
de yü rü tür, onun la ne re ye gi der se mu zaf fer olup ka za na ca ğı na 
ina nır dı. Tec rü be si o yol da idi. Bu se fer de Eb re he, o fi li, or du-
su nun önü ne kat tı ve Mek ke üze ri ne yü rü dü. 

Mek ke’ye yak la şıp içe ri gir me ye ha zır la nır ken, fil ye re çök-
tü. Kal dı rıp yü rüt me ye ça lış tı lar, yü rü me di. Ba şı nı baş ka ta ra fa 
çe vir dik çe, he men o ta ra fa ko şup gi der, fa kat Mek ke ta ra fı na 
çe vi ril dik çe git me yip ye re ya tar dı.

Ebâ bîl

Eb re he’nin or du su bu çe kiş me de iken Al lah ta ra fın dan bir-
çok Ebâ bîl kuş la rı gel di. Her bi ri nin ağ zın da ve ayak la rın da 
bi rer ufak taş var dı. Bu taş la rı Eb re he as ke ri nin üze ri ne sa lı ve-
rir ler di. Han gi si ne rast lar sa, ya ra la nır ve ölür dü. Bir ço ğu bu 
su ret le mah vol du. Ge ri ka la nı da, dü şe kal ka Ye men’e ka çıp 
kur tul du.1

Eb re he de, bu su ret le San’a’ya gi de bil miş ise de, fe na hal de 
has ta ol du ğun dan, ara dan çok geç me den öl müş tü. Ken di sin-
den son ra iki oğ lu sı ra ile az bir müd det San’a’da hü küm sür-
müş ise ler de, çok geç me den dev let le ri bat mış tır.

Fil Yı lı

Eb re he’nin as ke ri bu su ret le da ğı lın ca, Mek ke aha li si dı şa rı 
çı kıp or du sun dan ka lan mal la rı ve eş ya la rı al dı lar. Pey gam ber-
le rin So nun cu su hür me ti ne, Ku reyş li ler, hem öy le bü yük bir 
düş ma nın şer rin den kur tul du lar, hem de böy le zah met siz ce 
bir çok ga ni met ma lı na nâ il ol du lar. Şan ve şöh ret le ri de bir kat 
da ha art tı.

1.  “Al lah’ın fil ler le ge len le re ne yap tı ğı nı bil mez değil sin. Ebâ bîl sü rü le ri gön de rip, 
üzer le ri ne taş lar at tı ra rak, on la rı, ye nik ekin ler gi bi yer le re ser di de, kö tü ni yet le-
ri ni bo şa çı kar ma dı mı?” Fil (105) sû re si, me âlen.
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Ku reyş ka bi le siy le çe kiş mek te olan di ğer Arap ka bi le le ri, 
ar tık on lar la sa vaş mak tan vaz ge çip, Al lah’ın on la rı ko ru du ğu na 
inan dı lar. Arap lar bu se ne ye “Fil Yı lı” di ye ad koy du lar.

Bu ta rih Haz ret-i İsâ’nin do ğu mu nun 571. se ne siy di. Pey-
gam ber le rin So nun cu su da o se ne doğ du. Eb re he’nin fil ile Mek-
ke’ye ge lip git me si Mu har rem ayı nın or ta la rın day dı. El li bu 
ka dar gün son ra, Ara bî ay la rın dan Re bi ûlev vel için de de Haz ret-i 
Mu ham med sal lal lâ hu aley hi ve sel le min do ğu mu vu kû bul du.1

– 2 –

PEY GAM BE Rİ Mİ ZİN DO ĞU ŞU

Fil yı lın da ve Ni san için de, Ara bî ay la rın dan Re bi ûlev vel’in 
on ikin ci Pa zar te si ge ce si, sa ba ha doğ ru tan ye ri ağa rır ken dün-
ya bir baş ka dün ya ol du. Yâ ni Pey gam ber le rin so nun cu su Haz-
ret-i Mu ham med Mus ta fa sal lal lâ hu aley hi ve sel lem haz ret le ri 
doğ du ve gün doğ ma dan ci han nûr ile dol du.

“Gel di Bir Ak Kuş...”

Ab dul lah’tan Âmi ne’nin al nı na geç miş olan o gü zel lik nû ru, 
oğ lu nun al nı na geç ti. Haz ret-i Âdem dev rin den be ri, ev lâd dan 
ev lâ da ge çen bu nûr, şim di sa hi bi ni bul du ve on da ka rar kıl dı. 
Er te si, Pa zar te si gü nü sa bah le yin bü tün put la rın yü züs tü düş-
müş ol du ğu gö rül dü. Her kes hay ret te kal dı.

An ne si Âmi ne’den ri va yet edi lir ki:

“Ben baş ka ka dın lar gi bi, ge be lik zah me ti çek me dim. Ge be ler-
de olan ağır lık la rı duy ma dım. Fa kat ge ce rü yâm da bi ri ge lip: Ey 
Âmi ne, iyi bil me li sin ki, sen âlem le rin ha yır lı sı na ha mi le sin. Doğ-
du ğu va kit adı nı MU HAM MED ko ya sın, de di. 

1.  Kitabın 2005 baskısına kadar, doğum tarihi, Ahmed Cevdet Paşa'nın yazdığı şekil
de (569) olarak kalmıştı. Adana'dan dikkatli kardeşlerimizin ikazı ile umumun 
ittifak ettiği (571) olarak düzeltildi.
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“Do ğum yak la şın ca ku la ğı ma şid det li bir ses gel di. Ürk tüm 
Bir ak kuş ge le rek ka na dı ile ar ka mı sı va dı. Ben den o ürk me ve 
kork ma hâl le ri geç ti. Ya nı ma ba kın ca, bir be yaz kâ se ile şer bet 
ve ril di ği ni gör düm. Onu alıp için ce her ta ra fı mı nûr kap la dı. 

“O an da Mu ham med aley his se lâm dün ya ya gel di. Et ra fı ma 
ba kın ca, Ab di Me nâf kız la rı na ben ze yen, fa kat ga yet uzun boy lu 
bir çok kız la rın et ra fım da ta vâf et tik le ri ni şa şa rak gör düm. Yâ Rab-
bi, bun lar kim ola, de dim.”

Haz ret-i Mu ham med do ğar ken Âmi ne’nin gö zün den per de 
kal dı rı lıp, cen net hû ri le ri ve me lek le ri ve da ha bir çok hâ ri ku lâ-
de hâl ler gör dü ğü ri vâ yet olu nur.

Pey gam ber lik Müh rü

Aşe re-i Mü beş şe re’den, yâ ni cen net le müj de le nen on ki şi-
den Ab dur rah man bin Avf haz ret le ri nin an ne si Şi fâ, ya hut Şef fâ 
adın da ki ka dın, o ge ce Âmi ne’nin ya nın da bu lun muş ve onun 
gö zü ne, do ğum sı ra sın da, şark tan gar ba ka dar bü tün dün ya nın 
nûr ile dol du ğu gö rün müş. Bun dan baş ka da ha bir ta kım fev ka-
lâ de şey le rin gö rül müş ol du ğu nu Ab dur rah man’a söy le miş, o 
da, baş ka la rı na an lat mış tır.

O ge ce Ab dü’l-Mut ta lib, Kâ be’de Ce nâb-ı Hakk’a yal va rıp, 
dua eder ken, 

“Müj de ey Ab de’l-Mut ta lib, şim di Âmi ne’den bir ço cuk doğ du. 
Vü cu du âle me rah met tir” di ye hâ tif ten, yâ ni gayb dan bir ses işit-
miş ve he men Âmi ne’nin ya nı na git miş. O da ora da ni ce fev ka-
lâ de şey ler gör müş tür.

Pey gam ber le rin so nun cu su, sün net li ve gö be ği ke sil miş 
ol du ğu hal de doğ muş tu. Ar ka sın da, iki kü re ği ara sın da, tâ kal-
bi nin hi za sın da bir ni şan var dı ki ona, “Hâ tem-i Nü büv vet” ve 
“Mühr-i Nü büv vet” yâ ni “Pey gam ber lik Müh rü “ de nir.
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Ya hu di Kâ hin’in Üzün tü sü

Haz ret-i Âi şe de miş ki: 

Mek ke’de bir Ya hu di var dı. Haz ret-i Mu ham med aley his se-
lâ mın doğ du ğu ge ce nin er te si, Ku reyş’in top lu bu lun du ğu ye re 
ge lip, 

“Bu ge ce ara nız da bir oğ lan doğ du mu?” di ye sor muş. 

“Evet, Ab dü’l-Mut ta lib’in oğ lu Ab dul lah’ın bir oğ lu ol du” 
de miş ler.

“İş te son Pey gam ber odur ve ar ka sın da alâ me ti var dır” di ye 
ha ber ver miş. Git miş ler, Haz ret-i Mu ham med aley his se lâ mı 
gör müş ler. Ya hu di o Pey gam ber lik Müh rü’nü gö rün ce, ak lı 
ba şın dan git miş ve, 

“Pey gam ber lik ar tık İs ra ilo ğul la rı’ndan alın mış tır. Bun dan 
son ra, baş ka Pey gam ber gel me ümi di kal ma mış tır. Ku reyş li ler 
bü yük bir dev le te ere cek ve şöh ret le ri, do ğu dan ba tı ya ka dar ula-
şa cak” de miş.

İs ra ilo ğul la rı’n dan ge len Pey gam ber ler, Pey gam ber le rin so -
nun cu su nu, ba zen Mu ham med ve ba zen Ah med di ye zik ret miş ve 
alâ met le ri ni söy le miş ler di. Gayb il min den ha ber ve ren ler de bu nu 
söy le dik le ri için, o za man ki Ya hu di kâ hin ler ara sın da, Hâ te mü’l-
En bi yâ’ya da ir çok söz ler ko nu şu lur ve ge le ce ği bek le nir di. On lar 
do ğum ta ri hi ni de bu su ret le an la mış ve be lirt miş ler di.

“Ah med’in Yıl dı zı Doğ du...”

Has sân bin Sâ bit der ki: Ben se kiz ya şın day dım, ha tır lı yo-
rum ki, bir gün sa bah le yin Me di ne’de bir ya hu di, di ğer ya hu di-
le re hay kı rıp, 

“Bu ge ce Ah med’in yıl dı zı doğ du” de di. He sap et tim, Mu ham-
med aley his se lâ mın doğ du ğu ge ce ye uy gun düş tü.

Ab dü’l-Mut ta lib bu gi bi ha yır lı alâ met le ri gö rüp, fev ka lâ de 
mem nun ol du ve, 
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“Bu oğ lu mun şâ nı pek bü yük ola cak” de di. Ken di si ne Al lah’ın 
öy le şe ref li bir oğul ih san et ti ği ne da ir gü zel bir ka si de söy le di 
ve bü yük bir zi ya fet ve re rek bü tün Ku reyş kav mi ni dâ vet et ti.

Her kes gel di. Ye di ler, iç ti ler, 

“Bu zi ya fe te se bep olan ço cu ğa ne ad koy dun” di ye sor du lar. 
Ab dü’l-Mut ta lib, 

“Mu ham med” di ye ce vap ver di. On lar da, 

“Böy le de de le rin de ol ma yan adı koy mak tan mak sa dın ne dir?” 
de di ler. 

“Mak sat ve is te ğim bu dur ki: Onu Al lah ve halk pek çok 
öv sün ler” di ye ce vap ver di.

Haz ret-i Pey gam ber’in İsim le ri

Pey gam ber le rin so nun cu su Haz ret-i Mu ham med’in pek 
çok isim le ri var dır. En meş hur la rı “Mu ham med” ve “Ah med”dir. 
Mu ham med, Arap ça da “pek çok övül müş zât” de mek tir. “Mah-
mud, Mus ta fa, Sâ hi bü’l-Be yan, Sâ hi bü’l-Hâ tem, Sâ hi bü’l-
Makàmi’l-Mah mûd, Sâ hi bü’l-Ka dîb, Sâ hi bü’l-Hi râ ve” de Pey gam-
ber ler so nun cu su nun yük sek lâ kap la rın dan dır. Ken di le ri nin 
do ğu şu sı ra sın da mey da na ge len fev ka lâ de hâl ler den bir kıs mı 
da şun lar dır:

Ara bis tan’da Bir Şey ler Olu yor!

Haz ret-i Mu ham med’in do ğu şu sı ra sın da İran hü küm da rı-
nın sa ra yı sar sıl dı. On dört şeh ni şi ni yâ ni bal ko nu yı kıl dı.

Fars vi lâ ye tin de İs tah râ bâd adı ve ri len şe hir de ate şe ta pan la-
rın bin se ne den be ri yak mak ta ol duk la rı âteş ge de le ri sö nü ver di.

Sâ ve gö lü ye re ba tıp kay bol du. Se mâ ve vâ dî sin de su lar taş tı.

Fars’ın en bü yük ka dı sı de mek olan Mû be dan o ge ce rü yâ-
sın da gör müş ki, bir alay sert ve ser keş de ve ler bir bö lük Arap 
at la rı nı ye de rek, Dic le neh ri ni ge çip Fars içi ne ya yıl mış lar.
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