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3. ÜNİTE RİSALETİN MEKKE DÖNEMİ 

1. Risâlet Öncesi Dünyanın Dinî Durumu 

Altıncı ve yedinci yüzyılda hüküm sürmüş olan başlıca devletler; 

Çin, Hindistan, Türkistan, Moğolistan, Bizans, Sâsânî ve Habeşistan’dır. 

İslam’ın doğuş zamanında hüküm süren bu devletlerin her biri farklı inançlara sahiptir. 

 

• Çin, İslam’ın zuhuru öncesinde genel bir çöküntü içerisindeydi. 

• Hindistan’da inananların sayısından çok, tanrılar mevcuttu. 

• Bizans İmparatorluğu, Hıristiyan mezheplerin kendi içindeki kavgalarıyla uğraşmaktaydı. 

• Sâsânî devletinin mensubu olduğu Mecûsîlik, daha çok yönetici sınıf ve zenginlerin dini olarak kabul ediliyordu. 

 

2. Risâlet ve Peygamberimiz 

 

• Risalet, dünya ahiret hayatıyla ilgili i Risalet, nübüvvet ile eş anlamlıdır. 

• Allah'ın risalet görevi verdiği kişiye resul ya da nebi denilmektedir. İhtiyaçların giderilmesi için Allah ile kulları arasında 

elçilik görevi anlamına gelir. 

• Yüce Allah, her millete birbiri ardınca nebiler ve resuller göndermiştir. 

• Peygamberler risalet görevlerini gönderildikleri halkın diliyle ifa etmişler, Allah’ın izniyle yaşadıkları çağa hitap eden 

mucizeler de göstermişlerdir. 

• Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah’ın risalet görevi verdiği son peygamberdir. 

Peygamberlerin görevlerinden ilki tebliğdir. Tebliğ; peygamberlerin Allah’tan aldıkları vahyi, emirleri ve yasakları insanlara 

bildirmeleridir. 

Peygamberlerin görevlerinden bir diğeri davettir. Davet; insanları hakka çağırmak ve bu uğurda mücadele etmektir. 

2.1. İlk Vahiy 

• Vahiy, Allah'ın bir emri, hükmü veya bilgiyi peygamberine gizli olarak bildirmesidir.  

• Hz. Muhammed’in (s.a.v.) risalet öncesi vahye hazırlığı belli aşamalardan geçmiştir. 

• Allah tarafından kalbi rüyalarla vahye hazırlanan Hz. Peygamber, altı ay boyunca salih rüyalar görmüş; bu rüyalar aynen 

gerçekleşmiştir. 

• Bu durumdan etkilenen Peygamberimiz kaygı ve endişeye kapılmış, yaşadıklarını eşi Hz. Hatice ile paylaşmıştır. 

 

2.2. Gizli ve Açık Davet 

Vahyin Kesilmesi 

İlk vahyin ardından bir süre vahiy gelmedi. Vahyin kesilmesi Hz. Peygamber’i endişeye sevk etti. Cebrail (a.s.) ile karşılaşmak 

arzusuyla sık sık Hira’ya gitmeye başladı. Vahyin kesintiye uğradığı bu döneme fetretü’l-vahy denilmektedir. 

Gizli Davet 

Sık sık Hira’ya giderek burada tefekkür eden Hz. Muhammed (s.a.v.), Hira’dan döndüğü bir gün Cebrail’i (a.s.) asli suretinde  ekrar 

gördü. Korku ve heyecanla evine gidip “Beni örtün, beni örtün!” diye seslendi. 

Bu olay üzerine “Ey elbisesine bürünen (Peygamber) Kalk ve uyar! Sadece Rabbini büyük tanı. Elbiseni tertemiz tut. Kötü 

şeyleri terk et. Sadece Rabbini yücelt.” ayetleri nazil oldu. (Müddessir suresi, 1-5. ayetler.) 

Bu ayetlerle yeniden başlayan vahiy, ardı arkası kesilmeden devam etti. İnsanları Allah yoluna davet ve tebliğle görevlendirilen Hz. 

Peygamber, ilk önce eşi Hz. Hatice ve ailesini risaletini tasdik etmeye çağırdı. Gizli davet denilen ilk dönemde Allah Resulü’nün 

irtibat kurup ulaştığı kişilerin hemen hemen tamamı Müslüman oldu. 
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Dar’ul Erkam 

Erkam b. Ebi’l-Erkam’ın Müslüman olmasıyla Safâ Tepesi ’nin eteklerinde olan evi Müslümanlar için toplanma mekânı oldu. Hz. 

Peygamber; ashâbına Darülerkam’da Kur’an’ı ve dinî bilgileri öğretiyor, onlarla namaz kılıyordu. Açık davet başlayıncaya kadar 

burayı merkez edinen Allah Resulü, İslam devletinin çekirdek kadrosunu da burada yetiştirdi. 

Açık Davet 

Risaletin dördüncü yılında nazil olan “Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir!” ayetiyle gizli davet süreci 

sona ermiş, açıktan davet aşamasına geçilmiş oldu. (Şuarâ suresi, 214-216. ayetler.) Bundan sonra Mekke’nin Fethi’ne kadar sürecek 

olan çetin bir mücadele başladı. 

• Allah Resulü vahye uygun olarak önce yakınlarını davet ederek risaletini duyurmak istedi. 

• Ancak amcası Ebu Leheb konuşmasına fırsat vermeden topluluğu dağıttı. 

• Peygamberimiz birkaç gün sonra yeni bir toplantı daha tertip etti. 

• Onları Allah’ın birliğine inanmaya, risaletini tasdik etmeye ve kendisine destek olmaya çağırdı. 

• Amcası Ebu Talib, atalarının dinini terk etmeyeceğini ancak hayatta olduğu müddetçe kendisini destekleyeceğini bildirdi. 

• Açık davet safhası, müşriklerin tüm engellemelerine rağmen hicrete kadar devam etti. 

 

2.3. İlk Müslümanlar 

Hz. Peygamber ilk daveti eşine yapmıştı. Hz. Hatice tereddüt etmeden onu tasdik ederek Müslümanların ilki olma şerefine ulaştı. 

Hz. Hatice’nin davetiyle kızları da İslam’a girdiler. 

Peygamberimiz, Hz. Hatice ile evlendikten sonra ailesi kalabalık olduğundan geçinmekte zorlanan amcası Ebu Talib’den Hz. Ali’yi 

istedi. Böylece Hz. Ali, Resulullah ile Hz. Hatice’nin terbiyesi altında büyüdü.Hz. Ali, onları namaz kılarken gördüğünde Allah 

Resulü onu İslam’a davet etti. Hz. Ali önce babasına sormak istemişse de daha sonra bundan vazgeçip iman etti. 

Küçük yaşta Şam’dan Mekke’ye köle olarak getirilip Hz. Hatice’nin hizmetinde olan Zeyd b. Hârise, Hz. Ali’den sonra Müslüman 

oldu. Hz. Peygamber’in en yakın dostu olan Hz. Ebu Bekir, onun davetini ailesi dışından kabul edenlerin ilkiydi. 

3. Mekke’de İslam Davetine Tepkiler 

Kureyş’in ileri gelen kabilelerine mensup müşrikler Hz. Peygamber’in davetine ilk başlarda kayıtsız kaldılar. Mekkelilerin daha 

sonraki tepkileri, Hz. Muhammed’i (s.a.v.) gördükleri yerde onu işaret ederek “İşte Abdülmuttaliboğullarının kendisiyle gökten 

konuşulan oğlu!” şeklinde alaya almak şeklinde oldu. 

Ancak bu pasif tutum, ilahlarını açıkça yeren ayetlerin nazil olması ve atalarının akılsızlıkla suçlanması üzerine yerini saldırı ve 

düşmanlığa bıraktı. 

Daveti engellemek isteyen müşriklerin ileri gelenleri, kabile geleneğine uygun hareket ederek Hz. Muhammed’i (s.a.v.) himaye 

eden amcası Ebu Talib’e gittiler. Yeğeninin ataları ve dinleri ile ilgili söylediği sözlerden duydukları rahatsızlığı dile getirdiler. 

Ancak Ebu Talib onların sadece şikâyetlerini dinlemekle yetinip yeğenine verdiği desteğini sürdürdü. 

Müşrikler; 

• Hz. Peygamber’e ve Müslümanlara olan tutumlarını daha da sertleştirdiler. 

• Hz. Peygamber’in tebliğ mücadelesini engellemek için farklı yollara tevessül ettiler. 

• Dünyevi menfaat vaadiyle Allah Resulü’ne teklif götürmeye karar verdiler. 

• Bunun için Kureyş’in ileri gelenlerinden Utbe b. Rebîa’yı görevlendirdiler. 

Mekkelilerin Teklifi 

“Eğer sen bu yaptıklarını şan ve şeref elde etmek için yapıyorsan seni başımıza kral yapalım. Şayet mal elde etmek içinse sana arzu 

ettiğin kadar mal verelim. Eğer sana musallat olmuş olan bir cin varsa seni tedavi ettirelim.” 

İslam davetini engellemek için her yolu deneyen Kureyşli müşrikler düşmanlıkları sebebiyle gerek Hz. Peygamber’e gerekse diğer 

Müslümanlara baskı ve işkence uygulamışlardır. 

Hz. Peygamber’i himaye eden Haşimoğullarına boykot kararı alarak zulmü daha da artırmışlardır. Bu şekilde Mekkelilerin İslam’a 

sözlü başlayan saldırıları işkence ve boykot aşamasıyla devam etmiş, sonunda Hz. Peygamber’i öldürme teşebbüsüne kadar 

varmıştır. 
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3.1. Mekke’de İslam’ı Kabul Edenlerin Genel Özellikleri 

Hz. Peygamber risalet görevini üstlendikten sonra yakın akrabalarından başlayarak toplumun 

tüm kesimlerini İslam’a davet etti. 

Ayrımı yapılmaksızın gerçekleştirilen çağrıyı kabul edenler böylelikle Müslümanların ilki 

olma şerefini kazandılar. 

İlk Müslümanlar; 

• Büyük çoğunluğu kırk yaşın altında genç kimselerdir. 

• Güvenilir, sabırlı ve cahiliyenin kötü âdetlerinden sakınan kimselerdir. 

• Karakterli, hakikati arayan ahlaklı insanlardır. 

• Güçlü bir imana sahip insanlardır. 

 

3.2. Müşriklerin İslam Davetine Karşı Çıkma Sebepleri 

 

• İslam dininin müşriklerin ve atalarının inançlarını eleştirmesi 

• Putperestliğin ortadan kalkması ile Kâbe’nin kutsiyetini kaybedeceği endişesi 

• Mekke ekonomisinin bu durumdan olumsuz etkileneceğinin düşünülmesi 

• İslam dininin sınıf farkı gözetmemesi 

• Yaptıkları her şeyin ahirette karşılık bulacağına inanmak istememeleri 

• Peygamberin insanüstü bir varlık olması gerektiğini düşünmeleri 

• Haşimoğulları’ndan bir peygamber çıkması üzerine bu soyun kendilerine üstünlük sağlamasından korkmaları 

 

3.3. Mekke Dönemi ve İşkence 

Mekke müşrikleri, ilahlarını yeren ayetlerin nazil olmasından sonra İslam davetine duydukları kin ve öfkeyi düşmanlık şeklinde 

ortaya koydular. Bu düşmanlık daha sonra Hz. Peygamber ve diğer Müslümanlara uygulanan eziyet ve işkence şeklinde gerçekleşti. 

Mekke Dönemi’nde Müslümanların sayısı ve gücü müşriklerle mücadele edebilecek seviyeye ulaşmadığı için başta Hz. Peygamber 

ve eziyet gören diğer Müslümanlar bu tür saldırılara karşılık vermediler. Her türlü tahrik, alay, eziyet ve işkence karşısında 

duruşlarını bozmayan Müslümanlar daima sabır ve kararlılıkla hareket ettiler. 

Her türlü psikolojik, fiziki ve ekonomik baskıyla devam eden işkencenin öncüsü de Ebu Cehil’di. 

Mekke toplumu içinde en büyük eziyeti güçlü bir kabileye mensup olmadığı için himayesiz kalan veya köle olan Müslümanlar 

görüyordu. 

• Ammar b. Yasir ve ailesi, Mekke Dönemi’nde en fazla işkenceye maruz kalanlardandı. 

• İşkence sonucu Yasir ve hanımı Sümeyye şehit oldular. 

• İslam’ın ilk kadın şehidi olan Sümeyye’nin oğlu Abdullah da bu işkenceler sırasında şehit edildi. 

 

4. Habeşistan’a Hicret (kıssa) 

Müşriklerin baskı ve zulümleri herhangi bir himayesi bulunmayan müminler için iyice zorlaşmıştı. Allah Resulü ise ashâbının 

güvende olmalarını arzu ediyordu. Bu nedenle Hz. Peygamber, özellikle Mekke’de baskı altında kalan müminlere şöyle buyurdu: 

“Habeş toprağında yanında hiçbir kimsenin zulme uğramayacağı bir kral vardır. Orası doğruluk yurdudur. Allah bir kapı 

açıncaya kadar oraya gitseniz.” (İbn Hişam, es-Sîre, I, 344.) 

İslam’ın ilk hicreti Habeşistan topraklarına yapıldı. 

Dinlerini yaşamak isteyen on bir erkek ve dört kadın 615 yılında önce Şuaybe Limanı’na, oradan da deniz yoluyla Habeşistan’a 

ulaştı. 

Müslümanlar hicret ettikleri Habeşistan’da Necaşi tarafından iyi karşılandılar. Bunun üzerine Cafer b. Ebi Talib’in başkanlığında 

seksen iki erkek ve on sekiz kadının yer aldığı daha kalabalık bir kafile, ertesi yıl Habeşistan’a göç etti. 

Muhacirlerin Habeşistan’da bizzat Necaşi Ashame’nin misafirleri olarak kabul görmesi müşrikler için razı olunması güç bir 

durumdu. Bu sebeple oradaki Müslümanların iade edilmesi için Amr b. Âs ile Abdullah b. Ebi Rebîa değerli hediyelerle 

Habeşistan’a gönderildi. 
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Cafer b. Ebi Talib; 

“Biz efendisinden kaçan köle miyiz? Biz haksız yere birinin kanını mı döktük ki bizi istiyorlar? Üzerimizde alıp da ödeyemediğimiz 

malları mı var, borçlu muyuz?” diye sordu. 

Cevap verme işini üzerine alan Amr bin Âs, onların köle olmayıp hür olduklarını, kimsenin kanını dökmediklerini ve kimseye 

borçları bulunmadığını söyledi. Ve “Biz onları, bizim dinimizi bırakıp Muhammed’in dinine girdikleri için istiyoruz.” dedi. 

Sonrasında Cafer b. Ebi Talib, Neçaşi’ye hitaben şunları söyledi. 

“Muhterem hükümdar! Biz cahil bir millettik, putlara tapardık. Leşleri yer, her kötülüğü işlerdik. Akrabamızla münasebetlerimizi 

keser, komşularımıza kötülük yapardık. Kuvvetli olanlarımız zayıf olanlarımızı ezerdi. Biz böyle bir durumda idik. Yüce Allah bize 

kendimizden, soyunu, doğruluğunu, eminliğini, iffet ve nezahetini bildiğimiz bir peygamber gönderdi. O bizi, Allah’a ve Allah’ın 

birliğine inanmaya, O’na ibadet etmeye, atalarımızdan bu yana taptığımız putları bırakmaya davet etti. Doğru sözlü olmayı, 

emanetleri yerine getirmeyi, komşularla güzel geçinmeyi, günahlardan ve kan dökmekten sakınmayı emretti. Her türlü 

ahlaksızlıktan, yalan söylemekten, yetimlerin malını yemekten, namuslu kadınlara iftira etmekten bizi menetti.” 

Necâşî bu cümleleri dinledikten sonra “Bir dağ altına malik olma pahasına da olsa sizden birisinin üzüntüye uğratılmasına 

razı olmam. Gidiniz ülkemde emniyet ve huzura kavuşmuş olarak yaşayınız.” diyerek sahip çıkmasından sonra Muhacirler, 

Habeşistan’da huzur içinde yaşadılar. İslamiyet’in orada yayılması için gayret gösterdiler. Bir müddet sonra da Medine’ye hicret 

ettiler. 

5. Hz. Hamza (r.a.) ve Hz. Ömer’in (r.a.) Müslüman Oluşları 

Hz. Hamza’nın Müslüman Oluşu 

Müşriklerin bütün baskı ve zulümlerine karşın Müslümanlara derin bir nefes aldıran iki olay meydana geldi. Hz. Hamza ve Hz. 

Ömer birbirleri ardınca Müslüman oldular. 

Bir gün Safâ Tepesi’nde Resulullah ile karşılaşan Ebu Cehil, sevgili Peygamberimize türlü hakaretlerde bulundu. Kendisine yapılan 

çirkin davranış karşısında Resulullah sabretti ve sessiz kaldı. Bu sıralarda avdan dönen Hamza b. Abdulmuttalib, âdeti olduğu 

üzere evine dahi gitmeden tavaf etmek için Kâbe’ye gelmişti. Olanlara şahit olan Abdullah b. Cüd’an’ın cariyesi, Hz. Hamza’ya 

Ebu Cehil’in yaptıklarını haber verince Hz. Hamza öfkeye kapıldı. Derhal Kâbe’de bulunan Ebu Cehil’in yanına doğru koştu ve 

karşısına dikildi. Hışımla kaldırdığı yayı ile vurarak başını yardı. 

“Ona hakaret edersin ha! Ben de onun dinindeyim ve o ne söylerse ben de aynısını söylüyorum. Şimdi gücün yetiyorsa beni 

yolumdan döndür!” diyerek Müslüman olduğunu ilan etti. 

Hz. Ömer’in Müslüman Oluşu 

Rivayete göre Ömer b. Hattâb, Hz. Muhammed’i (s.a.v.) öldürmek için kılıcını kuşanarak yola çıkmıştı. Yolda kendisi de Müslüman 

olan Nuaym b. Abdullah’tan kardeşi ve eniştesinin de Müslüman olduğunu öğrendi. Bunun üzerine onların evine yöneldi. Bu sırada 

Habbab b. Eret, kardeşi Fâtıma ile eniştesi Said b. Zeyd’e Tâhâ suresini okumaktaydı. Ömer b. Hattâb’ın sesini duyunca Kur’an 

sayfasını gizlediler ve Habbab b. Eret de saklandı. Öfkeyle kız kardeşine ve eniştesine sert bir şekilde müdahale eden Ömer daha 

sonra yaptığından pişmanlık duydu. Onlardan okudukları şeyi kendisine açıklamalarını istedi. “Bu ne güzel ve ne kerim sözdür!” 

diyerek dinlediği ayetlerin etkisi ile Hz. Ömer yumuşadı. Derhal Resulullah’ın huzuruna giderek İslam’ı kabul etti. 

6. Boykot Yılları 

Müşrikler, Mekke’de Resulullah’ı engellemek için birçok yol denediler. Sırasıyla alay, iftira, baskı ve tehditlere başvurdular. 

İslam’ın sinelerde kabulünü engelleyemeyince zulümlerini işkence yapmaya ve onları öldürmeye kadar vardırdılar. Müşriklerin 

bütün baskılarına rağmen İslam’a inananların sayıları Mekke’de artmış, Allah’ın bir olduğunu söyleyenlerin sesleri Kâbe’de 

yükselmeye başladı. 

Kureyşliler, Peygamberimizi himaye etmekten vazgeçmesi için Ebu Talib ile defalarca görüştüyseler de istediklerini alamadılar. Bu 

sebeple Ebu Talib’in desteğini ortadan kaldırmak için kabilesinin tamamına karşı baskı uygulamaya karar verdiler. Haşimoğulları 

ve Muttaliboğullarını sosyal ve iktisadi yönden baskı altına almak için bir dizi karar alıp yazdılar. Sonra yemin ederek imzaladıkları 

bu metni Kâbe’ye astılar. 

Üç yıla yakın süren ambargo süresince Haşimoğulları ve Muttaliboğullarını çok zor günler karşıladı. Akrabalarının açlık içinde 

kalmasına gönülleri el vermeyen bazı yakınlarının zaman zaman gizlice yaptığı yardımlar ise yeterli olmadı. Bu sebeple Ebu Talib 

ve Hz. Hatice’nin bütün mal varlığı bu uğurda harcandı. 
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Mekkeliler arasında bu antlaşmaya razı olmayan bazı müşrikler, akrabalarının yaşadığı bu duruma daha fazla kayıtsız kalamadı. Beş 

arkadaş silahlanarak Haşimoğullarının bulunduğu mahalleye gidip boykotu kırdılar. Böylece müşriklerin yaptıkları insanlık dışı bu 

uygulamanın herhangi bir geçerliliği ve bağlayıcılığı kalmamış oldu. 

Hz. Muhammed (s.a.v.), boykot yıllarının sonunda güçsüz düşen eşi Hz. Hatice ile Ebu Talib’in art arda vefatı ile sarsıldı. 

Peygamberimizin yaşadığı üzüntü sebebiyle Müslümanlar bu yılı “hüzün yılı” olarak isimlendirdiler. 

7. Taif Yolculuğu 

Amcasının vefatıyla himayesiz kalan Hz. Peygamber, fiili saldırılar karşısında açık hedef hâline gelmiş oldu. Kendisi için destek ve 

Mekke’de tıkanma noktasına gelen tebliğ faaliyetleri için yeni bir çevre arayışına yöneldi. Hz. Peygamber aradığı bu desteği 

Taif’te bulacağını umuyordu. 

Risaletin onuncu yılında Hz. Peygamber Zeyd b. Hârise ile gizlice Taif’e doğru yola çıktı. Şehrin ileri gelenleriyle görüşerek 

onları Allah’ın birliğine ve kendisinin peygamberliğine iman etmeye çağırdı. Ancak Taif’in ileri gelenleri alaycı ve küçümseyici 

sözlerle onun davetini reddettiler. Bununla da yetinmeyip şehrin ayak takımını kışkırtarak Allah Resulü’nü taşlattılar.  

Hz. Peygamber ve Zeyd (r.a.), şehrin dışındaki bir bahçeye sığındıklarında her ikisi de yaralanmış ve bitkin bir hâldeydi. Bahçe 

sahipleri köleleri Addas ile Hz. Peygamber’e bir tabak üzüm ikram ettiler. Peygamber Efendimizin yemeye başlarken besmele 

çekmesi Hıristiyan olan kölenin dikkatini çekti. Aralarında geçen konuşmada Hz. Peygamber ona memleketlisi Hz. Yunus’tan ve 

kendisinin de onun gibi nebi olduğundan söz edince Addas orada Müslüman oldu. 

Kabile sisteminin işleyişi gereği Allah Resulü’nün Mekke’ye girebilmesi ve can güvenliğinin sağlanması için Kureyşli birinin 

himayesine girmesi gerekiyordu. Zira görüşmeyi haber alan müşriklerin Hz. Peygamber’e olan kini daha da artmıştı. Mut’im b. 

Adiy, hâmiliği kabul edince Peygamber Efendimiz güven içinde Mekke’ye girdi. Silahlanarak kendisine eşlik eden Mut’im’in 

oğullarının korumasında Kâbe’yi tavaf edip namaz kıldı. 

8. İsrâ ve Mirac 

İsra, Hz. Peygamber’in geceleyin Mekke’den Mescid-i Aksa’ya götürülmesidir. 

Miraç ise göklere yükseltilmesi anlamına gelir. 

 

Resul-i Ekrem tebliğ vazifesini sürdürürken üst üste büyük imtihanlardan geçmişti. Yaşadıkları yüzünden derin bir üzüntü 

içindeyken kendisini mutmain kılan ve ona güç veren olağanüstü bir olay yaşadı. Hak Teâlâ Resulünü isra ve miraç tecrübesiyle bir 

nevi teselli etti. 

“Bir gece, kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Haram’dan, çevresini 

mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. O, gerçekten işitendir, görendir.” (İsrâ 

suresi, 1. ayet.) 

Miracın İslam Alemine Üç Hediyesi 

Birincisi gözümün nuru, müminlerin miracı dediği namaz; ikincisi Bakara suresinin son iki ayeti; üçüncüsü de istikametini 

imana çeviren herkesin, sonunda cennete gireceği müjdesidir. Bu üç hediye aslında, İslâm’ın gayesini sembolize etmektedir. 

9. Yeni Yurt Arayışı 

Miraç mucizesiyle moral bulmuş olan Allah Resulü, Mekke’ye gelen Arap kabileleri ile görüşmelerini hızlandırdı. Görüştüğü 

kişileri İslam’a davet eden Resulullah, onlardan Kureyş’e karşı siyasi destek talep ediyordu. Bireysel olarak İslam’ı kabul edenler 

olsa da Resulullah’ın siyasi destek bulma hedefi gerçekleşmemişti. Pek çok kabile ile görüşmeler yapan Resul-i Ekrem hiçbirinden 

olumlu netice elde edememişti. 

9.1. Yesriblilerle İlk Temas 

Tebliğ mücadelesini sabırla sürdüren ve davasından vazgeçmeyen Allah Resulü sabrının karşılığını aldı. Nübüvvetin on birinci 

yılında Yesrib’den gelen bir grup Hazrecli, Akabe denilen yerde Hz. Peygamber’le görüşüp İslam’ı kabul etti.  

Yesribliler Allah Resulü ile bir yıl sonra Akabe’de buluşmak üzere sözleşip memleketlerine döndüler. Esad b. Zürare 

başkanlığındaki Hazrecliler, Evs ile aralarında uzun süredir devam eden yıkıcı savaşların Hz. Peygamber vesilesiyle son 

bulacağını umuyorlardı. 
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9.2. Akabe Biatları 

Akabe’de Müslüman olan Hazrecliler sayesinde Yesrib’in her mahallesinde artık Hz. Peygamber’den bahsedilmeye başlanmıştı. 

Şehirde İslam’ı kabul edenlerin sayısı hızla artıyordu. Hazreclilerin önayak olduğu İslam’ın yayılma sürecine Evsliler de ilgisiz 

kalmamış, hak din onların arasında da yayılmaya başlamıştı. 

Nihayet Hz. Peygamber’le görüşmek üzere sözleştikleri vakit gelince on Hazrecli ve iki Evsli Müslüman’dan oluşan on iki kişilik 

heyet Akabe’de Resulullah ile bir araya geldiler. 

Allah Resulü onlardan; 

• Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamak 

• Hırsızlık yapmamak 

• Zina etmemek 

• Çocuklarını öldürmemek 

• Kimseye iftira atmamak 

üzere biat aldı. Bu ahitleşmeye Birinci Akabe Biatı denir. 

Allah Resulü, Mus’ab b. Umeyr’i yeni Müslüman olanlara dinlerini öğretmek ve tebliğ faaliyetlerini sürdürmek üzere Yesrib’e 

gönderdi. Mus’ab (r.a.) orada Esad b. Zürare’nin evine yerleşerek eğitim ve tebliğ faaliyetlerine başladı. 

Birinci Akabe Biatı’ndan bir yıl sonra hac mevsiminde Mekke’ye aralarında ikisi kadın yetmiş beş Yesribli Müslümanın 

bulunduğu bir kafile geldi. Yesribliler, Hz. Peygamber’le geceleyin görüşmek üzere sözleştiler. Kendisini ve Müslümanları 

memleketlerine davet eden Yesribliler, Hz. Peygamber’e güvence verdi. 

İkinci Akabe Biatı 

• Yesribli Müslümanlarla bir nevi siyasi ortaklık kurulmuştur. 

• Yesribli Araplar İslam paydasında birleşmiştir. 

• Baskı altındaki Mekkeli Müslümanlar için sığınılacak bir yurt bulunmuştur. 

• Tebliğ faaliyetleri için yepyeni bir imkân doğmuştur. 

 

10. Yesrib’e Hicret 

Mekke’de yaşamlarını sürdürme imkânı kalmayan Müslümanların Akabe biatları neticesinde Yesrib’e davet edilmesi onlara yeni 

bir hayatın kapısını açmış oldu. Yesrib onlar için güvenli bir sığınak, dinlerini özgürce yaşayacakları ve kardeş gibi karşılanacakları 

bir yurt idi. 

10.1. Müslümanların Hicreti 

Hz. Peygamber hicret izni verince Müslümanlar 622 yılında küçük gruplar hâlinde Mekke’den ayrılmaya başladılar. Ancak doğup 

büyüdükleri vatanlarını terk etmek zorunda kalmanın yanı sıra müşriklerin zorbaca muameleleri işlerini zorlaştırıyordu. 

Ebu Seleme, eşi Ümmü Seleme ve çocuğuyla birlikte yola çıkmasına rağmen eşinin kabilesi eşini ve oğlunu yolculuktan alıkoyduğu 

için tek başına gitmek zorunda kalmıştır. Hişâm b. el-Âs’ın müşrik ailesi gitmek için hazırlandığını fark edince onu zincire vurup 

hapsetmiştir. 

 Biliyor musunuz? 

Kâbe’ye giderek hicret için yola çıkacağını haykıran ve Kureyşlilere meydan okuyan Ömer b. Hattâb dışındaki Müslümanlar 

yolculuklarını gizlilik içinde gerçekleştirmiştir. 

Allah Teâlâ tarafından Hz. Peygamber’e hicret izni verildiğinde; 

• Hz. Peygamber ve ailesi 

• Hz. Ebu Bekir ve ailesi 

• Hz. Ali 

• Mekke’de engellenip hapsedilenler dışında başka kimse kalmamıştı. 
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10.2. Peygamberimizin Hicreti 

Müslümanların hicretine şahit olan müşrikler, Hz. Peygamber’in de onlara katılmasıyla Müslümanların kendileri için büyük bir 

tehdit olacağının farkındaydı. Mevcut tehlikeyi bertaraf etmek düşüncesiyle Dârünnedve’de toplandılar. Müşrikler Resulullah’ı 

ortadan kaldırmanın yollarını tartıştılar. 

Allah Resulü müşriklerin planını haber alınca Hz. Ebu Bekir’e haber vererek hicret için hazırlanmasını istedi. Hz. Peygamber 

yola çıkmadan evvel kendisinde bulunan emanetleri sahiplerine teslim etmekle Hz. Ali’yi görevlendirdi. Hz. Peygamber’in 

yatağına yatarak müşrikleri yanıltacak olan Hz. Ali emanetleri teslim etme görevini tamamladıktan sonra yolda Peygamberimiz ve 

yol arkadaşına katılacaktı. 

Hz. Peygamber, evinin kapısında kendisini öldürmek için bekleyenlerin arasından gece karanlığında yürüyüp 

geçmiş ve Allah’ın yardımıyla onlar bunun farkında bile olmamıştı. 

Müşrikler ertesi sabah olup biteni anladıklarında Hz. Ali’den ve Hz.Ebu Bekir’in ailesinden bilgi almaya çalıştılar. Bu mümkün 

olmayınca hemen peşlerine düşüp aramaya başladılar. Bir süre sonra mağaranın ağzına kadar geldikleri hâlde ilahi yardım sayesinde 

onları göremeyerek dönüp gittiler.  

Resul-i Ekrem ve yol arkadaşı üç gün mağarada gizlendikten sonra kılavuzları ile buluşup Âmir b. Füheyre’yi de yanlarına alarak 

yola devam ettiler. 

Sürâka b. Mâlik isimli iz sürücü onları bulduğu hâlde üç defa denemesine rağmen her seferinde atı kumlara saplandığı için onlara 

yetişemedi. Takip ettiği kişinin sıradan biri olmadığını fark eden Sürâka özür dileyerek oradan uzaklaştığı gibi onları aramaya çıkan 

başka iz sürücüleri yanlış yere yönlendirdi. 

10.3. Kubâ’ya Varış 

Hz. Peygamber ve kafilesi, 622 yılında bir hafta süren yolculuktan sonra Yesrib yakınlarındaki Kuba’ya ulaştı. Resulullah 

burada bir süre Kulsûm b. Hidm’in evinde misafir oldu. Kuba’da kaldığı süre zarfında Müslümanlarla buluşup sohbet eden Allah 

Resulü orada bir de mescit inşa etti. 

İslam’ın ilk mescidi olarak anılacak bu mescitten Kur’an-ı Kerim’de şöyle bahsedilir: 

“… İlk günden takva üzerine kurulan mescit (Kuba Mescidi) içinde namaz kılman elbette daha doğrudur. Onda 

temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da çok temizlenenleri sever.” (Cuma suresi, 9. ayet.) 

 Hicret sayesinde: 

• Mekkeli Müslümanlar baskıdan kurtulup hürriyetlerine kavuştu. 

• Yesribli Müslümanlar arasındaki kardeş kavgası sonlandı. 

• İki şehrin Müslümanları arasında bir ümmet bütünlüğü kuruldu. 

• Müşriklerle mücadele için uygun şartlar elde edildi. 

• Yeni bir medeniyetin kuruluşunun ilk adımları atıldı. 

 


