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104. SOHBET 

ÜÇ TÖVBEKÂR 

 

Miladi 630 yılında Hz. Muhammed (sav)’in başında bulunduğu son sefer Tebük’e yapılan 

seferdir. Ekim ayında çıkılan seferden Aralık ayında geri dönülmüştür. Havalar çok sıcak ve mevsimin 

çok kuraktı. Bizans İmparatorluğu’nun Hristiyan Arap kabilelerinin de desteğini alarak Medine’ye 

saldırmak üzere kalabalık ve güçlü bir ordu ile gelmekte olduğu haberi üzerine Hz. Peygamber (sav), 

30.000 kişilik bir ordu topladı.  Tebük Medine Suriye ticaret yolu üzerinde ve Medine’ye 700 km 

uzaklıkta idi. İslam ordusu Tebük’de yaklaşık 20 gün kadar kaldı. Bizans ordusu karşılarına 

çıkmayınca geri döndü. İşte bu yüzdendir ki bu sefer Kur’an dilinden alınarak  (غزوة العسرة)  „zorluk 

gazası”, bu orduya da     (جيش العسرة) “güçlük ordusu” denildi. Ayrıca hiçbir gazada münafıkların 

kötü davranışları Kur’an ayetleriyle günü gününe ve bu kadar geniş teşhir edilmedi. Bu cihetle de bu 

sefere       (غزوة الفاضحة)  “rüsvaylık gazası” da denilmiştir. 

ZORLUK SEFERİ HAZIRLIKLARI 

Savaşa çıkılmadan önce nereye ve ne sebeple sefer düzenleneceği Müslümanlara bildirilmiş ve 

sefer için hazırlık yapmaları istenmişti. Yılın sıcak bir ayında ve hurma hasat mevsiminde böyle bir 

sefere çıkma noktasında Müslümanlar isteksizlik gösterince Allah (cc) onları sert bir şekilde 

uyarmıştı.  

يتُم ِِالْحَيَاةِ الُّننْيَا مِنَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ اِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى األَرْضِ اَرَضِ
ا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الُّننْيَا فِي اآلخِرَةِ اأِلَّ قَلِيلٌ اآلخِرَةِ فَمَ  

“Ey iman edenler! Ne oldunuz ki, size “Allah yolunda sefere çıkın” denilince, yere çakılıp kaldınız. 

Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatını mı seçtiniz? Oysa ahirete göre dünya hayatının yararı, pek az 

bir şeydir.”1 

ل ِّ شَيٍْ  قَُِّيرٌ اِألَّ تَنفِرُواْ يُعَذِِّْكُمْ عَذَاًِا اَلِيمًا وَيَسْتَبُِّْلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وأَلَ تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللّهُ عَلَى كُ  

“Eğer Allah, yolunda sefere çıkmazsanız, sizi elem dolu bir azap ile cezalandırır ve yerinize sizden 

başka bir toplum getirir. Siz ise O’na hiçbir zarar veremezsiniz. Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.”2 

Bunun üzerine Müslümanlar sefer için hazırlanmışlar ve İslam ordusunun teçhizine maddi 

imkânları nispetinde katkıda bulunmuşlardı. Bu sefer sırasında en büyük fedakârlığı Osman b. Affan 

(ra) 300 deve ile 1000 dinar vererek yapmıştır. Onun ordunun üçte birini donattığı da rivayet 

edilmiştir.3  

                                                             
1 Tevbe, 9:38 
2 Tevbe, 9:39 
3 Müsned, IV, 75 
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Ashaptan fakir olanlar savaş teçhizatı edinememiş, binek bulamamışlardı. Savaşa katılmak 

istemelerine rağmen maddi güçleri yeterli olmadığından özür beyan etmek durumunda kalan bu 

müminlerin niyetleri Rablerince onanmış ve onlar mazur görülmüştür. 

وَلَّواْ وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الَُّّمْعِ حَزَنًا اَألَّ وَألَ عَلَى الَّذِينَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ ألَ اَجُُِّ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَ 
 يَجُُِّواْ مَا يُنفِقُونَ 

“Kendilerini bindirip (cepheye) sevk edesin diye sana geldikleri zaman, senin, “Sizi bindirebileceğim 

bir şey bulamıyorum” dediğin; bu uğurda harcayacakları bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden 

gözleri yaş döke döke geri dönen kimselere de bir sorumluluk yoktur.”4 

MÜNAFIKLAR VE GERİDE KALANLAR 

Münafıklar da bu arada boş durmadılar. Müslümanların maneviyatlarını bozmak için Rum 

ordusunun çok güçlü olmasından, havaların çok sıcak ve mevsimin kurak olmasına ve hatta hurma 

hasadının yapılamaması durumunda açlık ve kıtlığın isabet edeceğine değin bir sürü bahaneyi 

türettiler ve yaydılar.  

Sefer çıkılmadan önce yaklaşık 80 kişi özür beyan etti ve sefere katılmadı. Bazı sahabeler 

ordunun ardından giderek sefere iştirak ettiler. Yalnız üç kişi vardı ki bunlar ne özür beyan etmişlerdi 

ne de sonradan ordunun arkasından gidip onlara katılmışlardı. Bunlar Ka’b b. Malik, Mürâra b. Rabî’ 

el-Âmirî ve Hilâl b. Ümeyye el-Vâkıfî idi.  

Bu Sahabeler Allah Rasûlü’nün önemli sahabelerindendi. Ka’b ve Mürâra İkinci Akabe Biatı’nda 

bulunmuş ve hayatları pahasına Allah’ın dinini ve Rasûlü’nü koruyacaklarına dair söz vermişlerdi. 

Ayrıca Mürâra ve Hilal de Bedir ashabındandılar. Bu üç güzide sahabe sefere katılmadıkları gibi 

ordunun arkasından da gitmemişlerdi. Daha da önemlisi geride kalanların kadınlar, yaşlılar, çocuklar, 

müsaade almış olanlar ve münafıklar olduğunu gördükçe yaptıkları hatayı anlamış olmalarına 

rağmen Peygamber ve ordusu Medine’ye dönünceye dek tövbe edip af da dilememişlerdi. Onlar 

pişmanlıklarını Rasûlullah’a arz etmek ve bundan böyle ne yapmaları gerektiğini de O’ndan 

öğrenmek istemişlerdi. Tövbelerini geciktirmişler ve Efendimiz ’in huzuruna çıkınca da hallerini bir 

mazeret öne sürmeksizin itiraf etmişlerdir. İşte bu hallerini Allah Tövbe suresinde aşağıdaki ayetle 

bizlere haber vermektedir.   

رٌ رَّحِيمٌ اعْتَرَفُواْ ِِذُنُوِِهِمْ خَلَطُواْ عَمَالً صَالِحًا وَآخَرَ سَي ِّئًا عَسَى اللّهُ اَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّهَ غَفُو وَآخَرُونَ  

“Diğer bir kısmı ise, günahlarını itiraf ettiler. Bunlar salih amelle kötü ameli birbirine 

karıştırmışlardır. Umulur ki Allah tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet 

edendir.”5 

SEFERDEN MEDİNE’YE DÖNÜŞ 

Hz. Peygamber (sav), seferden dönünce mescide uğrar iki rekât namaz kılar ve insanlarla 

görüşürdü. Yine öyle yapmıştı. Önce namazını kılmış sonra mescitte sefere katılamayan sahabeden 

mazeretlerini dinlemişti. Sayıları sekseni aşan münafıklar tek tek Hz. Peygamber (sav)’e gelmişler, 

mazeret beyan etmişler, yeminlerle ve yalanlarla sefere neden katılamadıklarını Peygambere izah 

                                                             
4 Tevbe, 9:92 
5 Tevbe, 9:102 
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etmişlerdi. Peygamber de onlardan yeniden biat almış, onlara hidayetleri ve affolunmaları için dua 

etmiş ve hallerini Allah’a havale etmişti.   

KA’B BİN MALİK’İN HİKAYESİ 

Geliniz bundan sonrasını olayın kahramanlarından, Peygamberin şairlerinden Ka’b b. Malik (ra)’ 

dan dinleyelim. 

“Ben de Efendimize gelip selam verdim. Bana öfkelenilen kimseye yapılan tebessüm ile 

gülümsedi, sonra da; "Gel!" buyurdu. Yürüyüp yanına geldim ve önüne oturdum. Bana, “seni yoldan 

alıkoyan ne idi? Sen -biat suretiyle-sırtını satmamışım idin?" buyurdu. Ben, "Tabi Yâ Resûlullah! Ben 

Vallahi senden başka, bir dünya ehlinin huzurunda otursaydım, onun öfkesinden bir özürle kurtulacağım 

kanaatindeyim. Zira ben mücadele (bilgisi ve dili) verilmiş biriyim. Lakin vallahi kesinlikle bilirim ki, 

bugün sana yalan bir sözü mazeret diye söylesem de, sen onunla benden razı olsan bile çok geçmeden 

Allah bana öfkelenir. Eğer sana doğruyu söyleyip de, sen o doğruda benim aleyhime olacak bir şey 

bulacak olsan bile ben, Allah'ın beni af edeceğini umarım. Vallahi benim hiçbir mazeretim yoktu. Vallahi 

senden geri kaldığım zamanki kadar, daha önce ne gücüm ne de zenginliğim vardı." dedim.  

Bunun üzerine Rasûlullah (sav) "Buna gelince, kesinlikle doğru söyledi. Haydi, kalk git de Al-

lah'ın senin hakkında vereceği hükmü bekle" buyurdu.  

Seleme oğullarından bazı adamlar sıçrayıp peşine takıldılar ve: "Vallahi olmaz! Bundan önce 

senin işlediğin bir günah görmedik. Sen, şu sefere gidemeyeceklerin mazereti gibi bir mazeretini 

Peygamber'e arz etmekte aciz mi oldun. Peygamberin senin için yapıvereceği bir istiğfar, senin 

günahını karşılamaya kâfi idi." demeye başladılar. “Vallahi onlar bana böyle sözlerle sitem etmeye 

öyle devam ettiler ki, dönüp kendi sözlerimi yalanlamak bile istedim. Sonra onlara, "bu konuda be-

nimle beraber bu hale düşen oldu mu? dedim.” Onlar da: “İki kişi de senin dediğin gibi söylediler, 

onlara da sana verilen karar gibi söylendi dediler. ” Ben: “Onlar kimler?” deyince, onlar da: “Mürâra 

b. Er-Rabî el-Amirî ile Hilal b. Ümeyye El-Vakıfî'dir” diyerek, Bedir harbine katılmış iki salih insanı 

bana bildirdiler. O ikisi tam örnek insanlardı. Onların adını söylediklerinde ben de geri dönmekten 

vazgeçip yoluma devam ettim. 

Olay böyle başlamış lakin böyle bitmemişti. O günden sonra bu üç Müslüman arkadaşları, 

akrabaları ve dostları tarafından dışlanmışlardı. Rasulün emriyle kendilerine selam bile verilmiyor, 

selam verdiklerinde sesli mukabele edilmiyordu. Eşleri ve çocukları da bu tecrit eylemine destek 

veriyordu. Artık Medine bu üç sahabe için yaşanılacak bir yer olmaktan çıkmıştı. Ruhları daralıyor, 

hayat onlar için çekilmez bir hal alıyordu. 

Ka’b şöyle devam ediyor: 

“Bu elli günlük ıstırabın kırkıncı günü dolunca bir de Nebi (sav) Efendimizin elçisi bana geldi ve 

"Rasûlullah (sav) sana ailenden uzak durmanı emrediyor" dedi. "Onu boşayacak mıyım yoksa ne yapa-

cağım?" dedim. O da, "Hayır boşamayacaksın sadece ondan uzak durup ona yaklaşmayacaksın" dedi. 

Meğer aynı haberi iki arkadaşıma da yollamış. Ben eşime: "Allah bu konuda bir hüküm bildirene kadar 

haydi sen ailene git ve onlarda kal!" dedim. 

Hilal b. Ümeyye'nin eşi Peygamber'e gelmiş ve "Yâ Rasûlallah! Hilal, hizmetçisi bulunmayan 

yaşlı, takati tükenmiş biridir. Benim ona hizmet etmemi istemez misin?" demiş. Nebi (sav) de: "Hayır, 
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Ona hizmet edebilirsin, ama o sana yaklaşmayacak" buyurunca kadın: "Vallahi Yâ Rasûlallah, onun 

hiçbir şeye takati yok. Vallahi bu iş başıma geldiğinden bu güne kadar o durmadan ağlıyor." dedi. 

Kur’an bize bu üç salih insanın içerisinde bulunduğu psikolojik durumu bakın nasıl aktarıyor? 

عَلَيْهِمْ اَنفُسُهُمْ وَظَننواْ اَن ألَّ  وَعَلَى الثَّالَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ األَرْضُ ِِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ
 مَلْجَاَ مِنَ اللّهِ اأِلَّ اِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوُِواْ اِنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ 

“… Yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları da kendilerini sıktıkça sıkmış, 

böylece Allah’(ın azabın)dan yine O’na sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Savaştan geri 

kalan üç kişinin de tövbelerini kabul etti. … Sonra (eski hâllerine) dönsünler diye, onların tövbelerini de 

kabul etti. Şüphesiz Allah, tövbeyi çok kabul eden ve çok merhamet edendir.”6 

Sohbetimizi Ka’b’ın kendi ağzından duyguları ile bitirelim. 

“Bu ellinci günün sabah namazını kıldım, ben o sıra bizim evin duvarlarından birinin üzerinde 

idim. İşte ben, Allah'ın bizden (Tevbe Sûresi’nde) bahsettiği tarz ile, kendi kendime -olanca 

genişliğine rağmen-yeryüzü bana daralmış bir halde otururken, Sel' dağı tepesinden birisinin olanca 

sesiyle: "Yâ Ka'b b. Mâlik, müjdeee!..." diye bağırdığını duydum. Hemen secdeye kapanmışım. 

Peygamber Efendimiz (as)’ın huzuruna vardığım zaman beni son derece sevinçli ve mütebessim bir 

çehre ile karşıladı ve 

 “ مُّكَ اُ تْكََُّلَوَ ذُ نْمُ كَيْلَعَ رَّمَ م  وْيَ رِيْ خَبُ ِِعْا كَيَ رُشَِِّاُ   

"Annenin seni doğurduğu günden beri geçirdiğin bu en hayırlı gün sana kutlu olsun ey Ka’b"7 

buyurdu.   

Alınacak Dersler: 

1. Her zorlukla beraber iki kolaylık vardır. 

2. Allahtan yalnız inkârcılar ümidini keserler. 

3. Hep hatırımızda tutalım ki tövbe, namaz ve sabırla bilenince meyvesi Kur’an’da ayet olurmuş. 

4. Doğruluktan ayrılmayan, İslam’ın ve Peygamberinin müdafi olmaktan yılgınlık göstermeyen, 

her imtihan anında Müslümanca tavır gösterme duyarlılık ve tutarlılığına sahip müminler için 

her işin sonunda Rableri katından büyük bir müjde vardır.  

Ödev:  

1. Riyazu-s Salihin’den Ka’b b. Malik (ra)’ın hikâyesini okuyalım.  

                                                             
6 Tevbe, 9:118 
7 Tefsîru Ebi’s Suud (İrşadu Akl-i s Selim İla Mezaya el-Kur’an-il Kerim, 3:221 (Mektebetu Şamile)  


