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2. ÜNİTE HZ. PEYGAMBER’İN RİSALET ÖNCESİ HAYATI 

 
1. Peygamberimizin Soyu ve Ailesi 

Peygamberimizin soyu, Hz. İsmail’in ( a.s .) 

neslinden gelen Adnânî Araplarına dayanır. 

 

• Hz. Peygamber’in ataları, dönemin önde gelen 

saygın kişileridir. 

• Bu isimlerin ortak özelliği, halka hizmet edip 

insanları iyiliğe teşvik etmeleridir.  

Fihr b. Malik: 

• Kâbe’yi yıkmak için gelen Yemen Kralı Hassân b. 

Abdulkülâl’in ordusunu bozguna uğratmış ve 

Kâbe’yi korumuştur. 

Kusay b. Kilâb: 

• Dağınık hâlde yaşayan Kureyşlileribirleştirip 

Mekke şehir devletini kurmuştur. 

• Kâbe hizmetlerini düzene koymuş, Mekke halkını 

hacılara yardım hususunda teşvik etmiştir.  

Hâşim b. Abdulmenâf: 

• Mekke’de büyük kıtlık zamanında sahip olduğu tüm imkânlarıyla halka yardım etmiştir. 

• Şehrin ileri gelenlerini ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çağırmıştır. 

• Ticaret kervanlarının yol emniyetini sağlamak için komşu ülkelerin krallarıyla çeşitli anlaşmalar yapmıştır. 

Hâşim’in girişimleri sonucunda; 

• Mekkeliler güven içinde ticaretlerini sürdürdü. 

• Kervan sahipleri, kazançlarının bir kısmını fakirlere verdi. 

• Yaşanan kıtlık problemi çözüldü. 

Hz Muhammed’in Dedesi Abdulmuttalib 

Hâşim, ticaret yolculuklarından birinde Medine’de konakladı. Bir süre kaldığı şehirde Selmâ bnt. Amr adında bir hanımla evlendi. 

Bu evlilikten Şeybe adını verdiği bir oğlu oldu. Şeybe, sekiz yaşına kadar Medine’de annesinin yanında büyüdü. Hâşim, Şam’a 

yaptığı yolculuklardan birinde Gazze’de vefat etti. Bunun üzerine Şeybe’yi amcası Muttalib, Mekke’ye getirdi. Mekke’ye 

girişlerinde Şeybe’yi amcasının yanında görenler onu köle zannettiler. Şeybe’ye Abdülmuttalib ismini verdiler.  

Abdülmuttalib, bütün hayatını başta hacılar olmak üzere halka hizmete adadı. Uzun süredir kayıp olan zemzem kuyusunu oğlu 

Hârisile buldu. Allah’ın lütfuyla zemzem kuyusunu yeniden faaliyete geçirdi. Abdülmuttalib zemzem kuyusunun idaresi onusunda 

Kureyşlilerin engellemesiyle karşılaştı. Bu olay üzerine Allah’a dua edip adakta bulundu. Adağı, on oğlu olursa onlardan birisini 

şükür niyetiyle kurban etmekti. Allah (c.c.) onun duasını kabul etti ve  Abdülmuttalib’e on oğul, altı kız evlat verdi. 

Hz Muhammed’in Babası Abdullah 

Çocukların hepsi büluğ çağını geçtikten sonra kurban edeceği oğlunu seçmek üzere kura çekti. Kura, oğlu Abdullah’a isabet etti. 

Kureyşliler, toplumda kötü bir geleneği başlatacağını söyleyerek Abdülmuttalib’e karşı çıktılar. Bu itiraz üzerine develerle Abdullah 

arasında kura çekilmesine karar verildi. Kura develere isabet edinceye kadar her kurada on deve artırıldı Abdullah, yüz deve 

karşılığında kurban olmaktan kurtuldu. Abdülmuttalib yüz deve kesip etleri halka dağıttı. Abdullah, gençlik çağına girince 

Zühreoğullarından Vehb b. Abdimenâf’ın kızı Âmine ile evlendi. Ticaret için Şam’a doğru yola çıkan Abdullah, dönüş yolunda 

hastalandı. Arkadaşları onu Medine’deki dayıları Neccaroğulları’na götürdü. Bir süre burada kalan Abdullah, iyileşemeyip Hz. 

Peygamber’in doğumundan iki ay önce vefat etti. 
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2. Peygamberimizin Doğumu ve Çocukluğu 

Hz. Peygamber; Fil Vakası’ndan yaklaşık elli beş gün sonra 571yılında Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi sabaha karşı 

Mekke’de dünyaya teşrif etti. 

• Peygamber Efendimiz doğduktan sonra dedesi Abdülmuttalib, torununu kucağına alarak Kâbe’ye gitti. 

• Bu güzel çocuk için Allah’a (c.c.) şükretti. 

• Peygamberimizin doğumunun yedinci gününde akika kurbanı kesti ve Mekke halkına ziyafet verdi. 

• Abdülmuttalib , torununa Muhammed adını verdi. Daha önce kullanılmayan böyle bir ismi neden verdiğini sorulunca yer 

ve gök ehlinin onu övgü ile anmasını istedim.” cevabını verdi. 

Peygamberimizin İsimleri 

Muhammed: Övgüye değer bütün güzellikleri ve iyilikleri kendinde toplayan kişi anlamına gelir. 

Ahmed: Allah’ı (c.c.) herkesten daha iyi ve daha çok öven ve herkesten daha çok övülen manalarına gelir. 

Mustafa: Seçilmiş anlamına gelen bir sıfattır. 

Peygamberimiz Süt Annenin Yanında 

Mekke’nin iklimi küçük çocukların sağlıklı büyümeleri için uygun değildi. Bu nedenle Araplar arasında yeni doğan çocukları 

sütannelere vermek âdetti. Çölde yaşayan hanımlar sütannelik yapmak üzere şehirlere gelir, yeni doğan çocukları alıp köylerine 

dönerlerdi.  

Hz. Peygamber’in doğduğu günlerde Taif tarafında yaşayan Sa’doğullarından bazı hanımlar bu amaçla Mekke’ye geldiler. 

Peygamberimizi gelen hanımlar arasında bulunan Halime Hatun aldı. Peygamberimiz Benî Sa’d yurdunda iki yıl kaldı. Halime 

Hanım çok sevdiği Muhammed’i (s.a.v.) iki yaşına gelince Mekke’ye götürdü. O yıl, şehirde veba salgınından birçok çocuk ölmüştü. 

Âmine, oğlunun da hastalığa yakalanmasından korkarak yavrusunu tekrar sütannesine verdi. 

Peygamberimizin Annesinin Vefatı 

Peygamberimiz dört yaşını bitirince annesinin yanına geldi. Sevgili Peygamberimiz, annesinin yanında iki yıl geçirdi. Ardından 

Âmine’ve Ümmü Eymen ile Medine’ye gitti. Amaçları, babası Abdullah’ın kabrini ve Medine’deki dayılarını ziyaret etmekti. 

Medine’de Neccaroğullarından Nâbiğa’nın evinde konakladılar. Bir ay kadar kaldıkları Yesrib’de yaşadıkları güzel hatıraları 

kalplerine nakşedip Mekke’ye doğru yola çıktılar. Zorlu çöl şartlarında Peygamber Efendimizin annesi hastalandı. 

Peygamber Efendimizin annesi Medine’ye 190 km uzaklıkta bulunan Ebvâ köyünde vefat etti. Peygamberimiz ve Ümmü Eymen 

gözyaşları içerisinde Âmine’yi toprağa verdiler. Daha sonra yola devam edip Mekke’ye döndüler. 

Peygamberimiz Dedesinin Yanında 

Torununun öksüz kalması üzerine Abdülmuttalib, Peygamberimizi bağrına bastı. Peygamberimiz sekiz yaşına gelinceye kadar 

dedesinin yakın ilgi ve şefkatine mazhar oldu. 

• Kendisinden başka kimsenin oturamadığı minderine biricik torununun oturmasına müsaade ederdi. 

• Hz. Muhammed (s.a.v.) olmadan sofraya oturmazdı. 

• Birini yemeğe davet ettiğinde veya bir davete gittiğinde torununu yanında götürürdü.  

• Yemeğin en güzel yerini ona ikram ederdi. 

• Ümmü Eymen’e torununa iyi bakmasını, onu gözünün önünden ayırmamasını tembih ederdi. 

Peygamberimiz Amcasının Yanında 

Ebu Talib, Peygamberimizin (s.a.v.) amcalarının arasında en merhametlisiydi. Ailesi kalabalık ve geçimi dar olmasına rağmen çok 

cömert biriydi. Mekke’de sözü dinlenir, emirlerine karşı gelinmezdi. Hz. Peygamber’i bağrına basan amcası Ebu Talib ve eşi 

Fâtıma Hanım, onu kendi çocuklarından ayırmadılar. Yetim ve öksüzlüğünü hissettirmemek için ona daha fazla sevgi ve şefkat 

gösterdiler. 

Peygamberimizin Şam Yolculuğu 

Peygamber Efendimiz on iki yaşında iken amcası Ebu Talib ticaret için Şam’a gidecekti. Hz. Muhammed (s.a.v.) amcasıyla birlikte 

gitmek isteyince Ebu Talib onu da beraberinde götürdü. Günler süren yolculuktan sonra kervan Busra’ya ulaştı ve orada konakladı. 

Busra’da Hıristiyan din âlimlerinin yetiştiği manastırda Bahira adında meşhur bir rahip vardı. Bahira, Mekkelilerin kervanını 

yemeğe davet etti. Misafirleri dikkatlice izleyen rahip, Hz. Muhammed (s.a.v.) ile yakından ilgilendi. Daha sonra Ebu Talib’e 

Yahudilerin yeğenine zarar verebileceğini söyledi. Bunun üzerine endişelenen Ebu Talib, mallarını Busra’da satıp Şam’a gitmeden 

yeğeniyle birlikte Mekke’ye döndü. 
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3. Peygamberimizin Gençlik Dönemi 

Hilfü’l-fudûl’a Katılması 

Ticaret için Mekke’ye gelen insanlar, zaman zaman haksızlığa uğruyorlardı. Yemen’den gelen bir tüccar getirdiği ürünleri Âsb. 

Vâil’e satmış ancak parasını alamamıştı. Âsb. Vâil ile aralarını bozmak istemeyenler, yardım talebini geri çevirdi. Bunun üzerine 

tüccar, Ebu Kubeysdağı’na çıkarak bir konuşma yaptı. Uğradığı zulümden dolayı Mekkelileri kendisine yardım etmeye çağırdı. 

Hz. Peygamber’in amcası Zübeyrb. Abdülmuttalib başta olmak üzere bazı Mekkeliler harekete geçti. Hâşimoğulları, 

Muttaliboğulları, Zühreoğulları, Teymoğulları ve Esedoğullarını temsil edildiği bir toplantı yapıldı. Hâşimoğulları’nı temsilen 

Peygamberimiz ve amcası Zübeyrb. Abdülmuttalib katıldı. 

Hz. Peygamber’in amcası Zübeyrb. Abdülmuttalib başta olmak üzere bazı Mekkeliler harekete geçti. Toplantıda, Mekke’de birisine 

haksızlık yapıldığında hakkı kendisine teslim edilinceye kadar birlikte hareket edeceklerine dair yemin ettiler. Kureyşliler, 

bu antlaşmaya bir fazilet yemini olarak Hilfü’l-fudûl ismini verdi. Âsb. Vâil’e giderek tacirin sattığı malın karşılığını kendisinden 

alıp sahibine iade ettiler. Hilfü’l-fudûl’de bulunanlar yeminlerine sadık kalmışlar, haksızlığa uğrayanlara yardım etmeyi 

sürdürmüşlerdir. 

Ticaret Hayatı 

Hz. Muhammed (s.a.v.), babası Abdullah gibi ticaret ile meşgul oldu. Bu dönemde ticari ortaklıklar kurarak tecrübe kazandı. Rahmet 

Elçisi bu ortaklıklardan birisini Cahiliye Dönemi’nde Kaysb. es-Saib ile yapmıştı.  

Evliliği 

Peygamber Efendimizin ilk eşi Hz. Hatice validemizdir. Huveylid b. Esed’in kızı olan Hz. Hatice’ye Cahiliye Dönemi’nde 

iffetinden dolayı “Tâhire” denilirdi. Dul bir hanım olan Hatice (r.a.); büyük bir mal varlığına sahipti. Malını işletmek için ticari 

ortaklıklar kurardı. Hz. Peygamber yirmili yaşlarını geçtiği sıralarda Ebu Talib’in işleri bozulmuştu. Bu esnada güvenilir bir 

yardımcı arayan Hz. Hatice Şam’a gidecek olan kervanını Hz. Muhammed’e (s.a.v.) teslim etti. Hz. Hatice, Peygamber 

Efendimizin yanına yardımcısı Meysere’yi görevlendirdi ve onları Şam’a uğurladı. Resulullah bu yolculuktan oldukça yüksek kâr 

elde ederek döndü. 

Meysere, Hz. Peygamber hakkında edindiği birçok olumlu intibayı Hz. Hatice ile paylaştı. Bu süreçten sonra Hz. Hatice, Nefîse 

bint Münye aracılığıyla Hz. Muhammed’e (s.a.v.) evlilik teklif etti. Yaptığı istişarelerden sonra Hz. Peygamber, amcaları ile Hz. 

Hatice’nin evine giderek onu ailesinden istedi. İki tarafın da uygun bulmasından sonra Hz. Muhammed (s.a.v.) Hz. Hatice ile 

nikahlanarak mutlu bir yuva kurdu. 

Peygamberimizin Çocukları 

Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ilk çocuğu Kâsım’a nispetle Ebu’l-Kâsım denildi. 

1. Kasım 2. Zeyneb 3. Rukiyye 4. Ümmü Gülsüm 5. Fâtıma 6. Abdullah 

• Abdullah ve Kâsım İslam’dan önce vefat etmiştir. 

• Resulullah’ın kızlarının tamamı Müslüman olarak Medine’ye hicret etmişlerdir.  

• Ancak Hz. Fâtıma dışındaki kızları da kendisinden önce vefat etmiştir. 

• Peygamberimizin soyu Fâtıma(r.a.) ile devam etmiştir. 

• Hz . Peygamber, kurduğu mutlu yuvada hayatının yirmi beş yılını Hz. Hatice ile geçirmiştir. 

• Hz. Hatice hicretten yaklaşık üç yıl kadar önce vefat etmiştir. 

Kabe Hakemliği 

Hz. Peygamber yaklaşık otuz beş yaşında iken yine bir sel felaketi yaşanmış ve Kâbe büyük ölçüde tahrip olmuştu. Mekkeliler 

Kâbe’yi yeniden inşa ederek duvarlarını yükseltmeye ve yapının üzerini örtmeye karar verdiler. Kâbe’nin tamiratı, Hacerülesved 

hizasına gelince durdu. Çünkü her kabile onu yerine koymanın kendilerinin hakkı olduğunu düşünüyor, yeminler ederek 

rakiplerini savaşa çağırıyordu. Kureyş kabilesinin en yaşlısı Ebu Ümeyye b. Muğîre bir teklifte bulundu. Buna göre mescidin 

kapısından ilk giren kimse hüküm verecekti. Teklif kabul görünce gelecek olan hakemi beklemeye koyuldular. Kapıdan gelen 

Hz. Muhammed (s.a.v.) idi. Hz. Muhammed (s.a.v.) hırkasını çıkarıp yere serdi. Hacerül esved’i kendi eliyle onun içine koydu. 

Sonra her kabileden bir kişinin örtüyü tutarak kaldırmalarını istedi. Yerleştirileceği yerin hizasına gelince Hz. Peygamber, 

Hacerül esved’i elleriyle yerine yerleştirdi.  
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4. Peygamberimizin Nübüvvet Öncesi Ahlaki Olgunluğu 

 

• Hz. Muhammed (s.a.v.) hayatı boyunca peygamberliğine uygun örnek bir yaşantı sürmüştür. 

• İslam Öncesi Dönem’den bilinen ve öne çıkan özelliği “eminliği” olmuştur.  

• Ona bu sıfatı bizzat veren Mekkeliler, peygamberlik mücadelesi sonrasında kendisine şair, sihirbaz, kâhin diyerek iftira 

etmişlerdir. 

• Ancak onun güvenilirliğine söz söyleyememişlerdir. 

Biliyor musunuz? 

Hz. Peygamber, tebliğinin başlangıcında, “Şu dağın ardında düşman var, üzerinize baskın düzenleyecek desem bana inanır 

mısınız?” diye sorduğunda muhataplarının cevabı “Elbette inanırız çünkü şimdiye kadar senin yalan söylediğini hiç 

duymadık.” olmuştu. 

5. Peygamberimizin Hirâ’da Tefekkür Günleri 

 

• Peygamberimiz, hiçbir zaman putlara tapmamış , cahiliyenin çirkin âdetlerinden de uzak durmuştu. 

• Allah Resulü, putlara tapmanın anlamsızlığını kavramıştı. 

• Ancak nasıl hareket edeceğini bilemiyordu. 

• İçinde bulunduğu durumu tefekkür edebilmek için yalnızlığı tercih eder olmuştu. 

• Allah Resulü inziva hayatını tercih ederek bir nevi dedesinin yolunu takip etmiştir. 

• Zira Abdülmuttalib ve Mekkeli bazı hanifler Ramazan ayı boyunca Hira’da inzivaya çekilir, bu süre içinde fakirlere 

ikramı arttırır ve Kâbe’yi tavaf ederlerdi. 

• Hira’da geçirdiği süre boyunca Resulullah, hayret verici olağanüstü tecrübeler yaşamaya başladı.  

• Gün içinde aynen gerçekleşen rüyalar görüyordu. 

• Bazen kendisine selam verildiğini işitiyor ancak çevresinde ağaçlar ve taşlardan başka bir şey göremiyordu. 

• Peygamber Efendimizin yaşadığı bu tecrübeler bir anlamda indirilecek vahye ruhunu ve zihnini hazırlamıştı. 

 


