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Bu eser Osmanlı’nın son devri büyük âlimlerinden, devlet 
adamı ve tarihçi Ahmed Cevdet Paşa’nın “Kısas-ı Enbiya ve 
Tevârîh-i Hulefâ” isimli eserinden kısaltılarak ve sadeleştirilerek 
hazırlanmıştır.
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Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) Mübarek Soyu

Peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed Mustafâ 
sallallâhü aleyhi ve sellemin Hazret-i İsmail’in neslinden gelece-
ği Tevrat ve İncil’de yazılı idi. Hazret-i İbrahim’in (a.s.) oğlu Hz. 
İsmail’in evlâd ve torunları çoğaldı. İçlerinden Kureyş kabilesi, 
Kureyşliler içinde de Haşim kolu hepsinden şerefli oldu.

Peygamberlerin sonuncusu Peygamber Efendimiz Hazret-i 
Muhammed Mustafa (s.a.v.)’nın babası Abdullah, onun babası 
Abdülmuttalib, onun babası Haşim, onun babası Abdimenâf ve 
onun babası Kusay ve onun babası Hakîm ve onun babası Mürre 
ve onun babası Ka‘b ve onun babası Lüvey ve onun babası Gâlib 
ve onun babası Fihr ve onun babası Mâlik ve onun babası Nadr 
ve onun babası Kinâne ve onun babası Huzeyme ve onun babası 
Müdrike ve onun babası İlyas ve onun babası Mudar ve onun 
babası Nizar ve onun babası Ma‘ad ve onun babası Adnân’dır. 
Adnân da İsmail Aleyhisselâmın oğlu Kayzar’ın neslindendir. 

Hazret-i İsmail’in alnında bir nur vardı ki Ülker yıldızı gibi 
parlardı. Bu nur, nur-ı Muhammedî, yani Peygamberimiz Mu-
hammed Mustafa’nın nuru olup Abdülmuttalib’in oğulları için-
de en güzel ve en iffetlisi olan Abdullah’ın yüzünde de parlardı. 

Abdülmuttalib, Kureyş kızlarının üstünü ve Zühreoğulları’nın 
reisi Vehb’in kızı Âmine’yi oğlu Abdullah’a aldı. Âmine, 
Abdullah’dan Peygamber Efendimiz’e hâmile kalınca 
Abdullah’ın alnındaki nur Âmine’nin alnında görüldü. Âmine 
hâmile iken  Abdullah, Medine’de hastalanıp vefat etti.
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Fil Vakası

Yemen Hükümdarı Ebrehe, Yemen’in başşehri olan San‘a’da 
büyük bir kilise yaptı. Arapları Kâbe ziyaretinden vazgeçirmek 
ve yüzlerini San‘a’ya çevirmek istiyordu.

Araplar San‘a’da yapılan kiliseyi kabul etmediler. Ebrehe ise 
bu duruma çok öfkelendi ve Kâbe’yi yıkmak üzere büyük bir 
ordu ile Mekke’ye doğru hareket etti.

Tâif’e gelince daima askeri önünde yürüttüğü fili, ordusunun 
önüne kattı ve hemen Mekke-i Mükerreme üzerine yürüttü. Ordu 
şehre girmeye hâzırlanırken fil yere çöktü. Kaldırıp yürütmeye ça-
lıştılar, yürümedi. Başını başka tarafa çevirdikçe hemen koşarak 
gider ve Mekke’ye doğru çevirdikçe gitmeyip yere yatardı. Onlar 
bununla uğraşırken Cenâb-ı Hak tarafından birçok Ebâbîl kuşları 
geldi. Her biri ağzında ve ayaklarındaki birer ufak taşı Ebrehe as-
kerinin üzerlerine salıverirlerdi. Hangisine isâbet etse yaralanır ve 
ölürdü. Birçoğu bu şekilde mahvoldu. Ebrehe San‘a’ya varabilmiş 
ise de fena hâlde hasta olduğundan çok geçmeyip ölmüştür.

Mekke-i Mükerreme ahâlîsi, Ebrehe ordusundan kalan mal 
ve eşyâyı aldılar. Peygamber Efendimiz aleyhisselam hürmetine 
Kureyş kabilesi hem öyle büyük bir düşman şerrinden kurtuldu, 
hem de böyle zahmetsizce bir hayli mâl ve ganîmete kavuştu.

Bu seneye Araplar Fil Senesi diye ad koydular ki o sene 
Hazret-i Îsâ Aleyhisselâm’ın doğumunun beş yüz yetmiş birinci1 
senesi idi. Peygamber Efendimiz aleyhisselam da o yıl doğdu.

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.)
Doğumu ve Gençliği

Rûmî Nisan ayı içinde Rebîulevvel ayının on ikinci (Milâdi 
571 yılının 20 Nisan) Pazartesi gecesi sabâha doğru Peygamber 
Efendimiz Muhammed Mustafa sallallâhü aleyhi ve sellem Haz-
1 Cevdet Paşa 569 yazmış ise de tarihçilerin çoğu 571 senesini tercih etmişlerdir.
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retleri doğdu ve âlem nur ile doldu. Hz. Âmine’nin alnındaki nur 
onun alnına geçti, sâhibini buldu ve artık onda kaldı.

Peygamber Efendimiz Hazretleri sünnetli ve göbeği kesilmiş 
olduğu halde doğmuştu. Sırtında iki küreği arasında kalbinin 
hizâsında bir nişân vardı ki ona Peygamberlik mührü denilir.

Peygamber Efendimiz Hazretleri’nin pek çok isimleri vardır. 
En meşhûrları Muhammed ve Ahmed’dir. Muhammed Arapça 
“pek çok hamd ve senâ olunmuş; övülmüş olan zât” demektir.

Mahmûd ve Mustafa, Peygamber Efendimiz’in lakablarındandır.

Mekke halkı öteden beri yeni doğan çocuklarını çevre 
aşîretlerden bir süt anneye verirler ve aşîretler içinde havası gü-
zel yerlerde terbiye ettirirlerdi.

Muhammed Mustafâ Efendimiz doğduğu sıralarda da 
Sa‘doğulları kabilesinden Mekke’ye birçok süt anneler geldi. İç-
lerinden Hâris’in hanımı Halîme de Hazret-i Muhammed’i aldı.

Halîme onu öz evlâdından çok severdi. Öyle ki yürümeye baş-
layınca Hz. Âmine oğlunu almak istedi. Lâkin Halîme, “Mekke’nin 
havası ağırdır, bir müddetçik daha bizim yanımızda kalsın” dedi.

Fakat Peygamber Efendimiz’de görülen hârikulâde hâller 
çoğalınca Mekke’ye götürüp Âmine’ye verdi. Âmine onu alıp 
Medine’ye götürdü ve dayıoğulları olan Neccâroğulları ile gö-
rüştürdü. Medine’den Mekke’ye dönerken yolda vefat etti. Pey-
gamber Efendimiz anadan da yetim kaldı ve dedesi Abdülmut-
talib onu yanına aldı.

Peyagamber Efendimiz gençlik çağına erdi. Yüzü nurânî, ko-
nuşması güzel, sözü dosdoğru idi. Kureyş topluluğu içinde seç-
kin ve eşsiz oldu ve Muhammedü’l-Emîn (emîn; güvenilir Mu-
hammed) diye şöhret buldu.

O vakitlerde Kureyş’in eşrâfından, genç iken dul kalmış Ha-
tice adında gâyet zengin bir hanım vardı. İki tarafın aracıları ile 
Hatice’nin Peygamber Efendimiz’le nikâhlanmasına karar verildi.
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Peygamber Efendimiz o vakit yirmi beş yaşında olup Hati-
ce ise ona göre biraz yaşlı idi. Hatice validemizin vefatına kadar 
Peygamber Efendimiz Hazretleri ondan râzı oldu ve onun sağlı-
ğında başka hanımla evlenmedi.

Hz. Muhammed Mustafa
Aleyhisselâm’ın Peygamberliği

Otuz yedi yaşına erdiğinde gâipten “Yâ Muhammed” diye 
çağrılmaya ve bazı taraflarda nurlar görünmeye başladı.

Muhammed Mustafâ (s.a.v.) Hazretleri kırk yaşında iken nebi 
yani peygamber ve kırk üç yaşında iken resûl oldu. Hira dağında 
iken Cebrâil (a.s.): 

“Yaratan Rabbinin adıyla oku! İnsanı uyuşuk kandan yarattı. 
Oku, o en keremli Rabbindir ki kalem ile yazıyı öğretti. O, insana 
bilmediği şeyleri öğretti” meâlindeki âyet-i kerîmeleri getirdi.

Ondan sonra vahyin arkası kesildi. Üç sene kadar sonra 
Cebrâîl Aleyhisselâm, ilk âyeti “Yâ eyyühe’l-müddessir” olan 
sureyi getirdi.

Hira Mağarası - Mekke-i Mükerreme
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İşte peygamberliğin başlangıcı budur. Ondan sonra Hz. 
Cebrâîl aleyhisselam peyderpey Kur’ân âyetleri ile gelip gitmeye 
başladı ve yirmi sene bu hâl devam etti. 

Peygamber Efendimiz Hazretleri bir yeni din ile bütün insan 
ve cinlere gönderildi. Onun diniyle önceki dinler mensûh oldu; 
hükümleri kaldırıldı. O, peygamberlerin sonuncusu olup ondan 
sonra peygamber gelmeyecektir.

İlk Müslümanlar

İslam dinine en önce uyarak İslâm ile müşerref olup da 
Resûl-i Ekrem (sallallâhü aleyhi ve sellem) ile beraber namaz 
kılan Hazret-i Hatice radıyallâhü anhâdır. Sonra Hazret-i Ebû 
Bekr-i Sıddîk ile Hazret-i Ali radıyallâhü anhümâ Müslüman 
olmuşlardır. Bu sırada Resûl-i Ekrem’in âzâtlı kölesi olan Zeyd 
bin Hârise de İslâm ile şereflenmiştir. Ondan sonra Hazret-i Ebû 
Bekr’in daveti üzerine Hazret-i Osman bin Affân, Abdurrahman 
bin Avf, Sa‘d bin Ebî Vakkâs, Zübeyr bin Avvâm ve Talha bin 
Ubeydullâh (radiyallâhü anhum) iman ettiler. İşte herkesten ev-
vel Müslüman olan bu zâtlardır.

İlk zamanlar Hazret-i Peygamberimiz’in daveti gizli idi. Hat-
ta namazda Kur’ân-ı Kerîm sesli okunmazdı. Sonra: “Şimdi sen 
her ne ile emrolunuyorsan kafalarını çatlatırcasına; hiçbir şey-
den çekinmeden emrolunduğunu beyan et. (Hicr suresi, 94)” 
meâlindeki âyet-i kerîme nâzil olunca, Resûl-i Ekrem Efendimiz 
insanları İslama alenen çağırmaya ve Kur’ân-ı Kerîm’i açıktan 
okumaya başladı. 

Daha sonra putlara tapmanın şirk ve sapıklık olduğuna dâir 
ve yalnız Allâhü Teâlâ Hazretleri’ne ibâdet olunmasını emreden 
âyetler nâzil oldu. Bu ise Kureyş müşriklerine ağır geldi. 

O vakte kadar Resûlüllah’tan yalan çıkmadığını hepsi bilip 
her sözüne inanırlardı. Bu hususta inanmadılar ve her ne kadar 
mucizeler gösterdiyse de iman etmediler. 


