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Abstract
The Hijrah Of The Prophet Muhammad And lts Place In Islamic
History
,: -.
ı1
-:ammed Mekke'de,

The Hijrah is one of the most important events part|cularly in history

of Islam and generally in world history. While the Hijrah is a result of
oppression Muslims faced, the effects of it were not limited to relief from
persecution. It was only after the Hijrah that an Islamic society was
established and islamic belief had political dimension aided by state. This
article deals with the Hijrah event and new dimensions it opened for Is|am
and Mus|ims.
Key Words: Hijrah, emigration, Mecca, Medina, prophet, emigrant,
heIper.

Unutuimamalıdır ki, Hz. Peygamber'in (sav) Mekke'den Medine'ye
hicreti sıradan bir vatan değişikliği değil, özelde İsl6m tarihinin, genelde de
dünya tarihinin en mühim hadiselerinden birisidir. Dolayısıyla tarihteki bu
hadisinin sebep ve neticelerinin bu önem dikkate alınarak ortaya konulması
gerekir,
Hicret, terk etmek, ayrılmak, bir yerden bir yere gitmek anlamlarına
geIir. Istılah anlamında ise Hz. Peygamber'in (sav) Mekke'den Medine'ye
göç etmesi demektir. Hicret kavramı esasında bir kişinin veya toplumun
kendi yurdunu terk ederek geçici bir süre için veya tamamen başka bir yeri
yurt edinmesi anlamı vardır. Dolayısıyla ticari veya turistik gayelerle
gerçekleştirilen seyahatleri hicret kapsamına almak uygun olmaz. Zira
muhacir kavramı esas oiarak çeşitli sebeplerle yurdunu terk eden veya buna
mecbur kalan insanlar için kulIanılır, Bu sebeple hicret terimimin iItica ve
sürgün kelimeieriyle yakın ilişkisi bulunur. Hicretin bu yönüne Kur'6nıKerim'de şu şekilde işaret edilmiştir:
"Onlar ki, hicret ettiler, yurtlarından çıkarıldılar, benim yolumda
eziyete uğradılar, çarpıştılar öldürüldüler. Andolsun ki, ben onların
kötü|üklerini örteceğim ve altlarından ırmaklar akan cennetlere
koyacağım",1
*
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iuHiynr rarüı-resi iıııt orncisi
Hicret gerçekte AlIah'ın dinini insanIara bildirmekle görevli olan
peygambeı-lerin ortak sünnetidir. Nitekim Hz. Peygamber'den (sav) önceki
AIlah elçilerinin büyük bir kısmı da dinlerini yaymak için yurtlarını terk
etmek durumunda kalmışlardır, Rasül-i Ekrem'in (sav) de zamanı geldiğinde
kavminin kendisini yalanlaması sebebiyle yurdunu terk edip hicret etmek
zorunda kalacağı ilk vahiy aldığı günlerde Varaka b. Nevfel tarafından
kendisine haber veri lmiştir,2
Hz. Peygamber (sav) 12 yıl boyunca tüm gayretlerine rağmen
|'vlekke'de Müslümanları h6kim duruma getirememişti. Üstelik müşrikler her
türiü baskı ve şiddet uygulamak süretiyle ilk Müslümanlar için Mekke'yi
yaşanmaz hale getirmişler, bunun sonucunda onIardan önemli bir kısmı
yurtlarını terk ederek Habeşistan'a sığınmak zorunda kaImışlardır.
Rasülüllah (sav) ise yanında kalan az sayıdaki Müslümanla birlikte Mekke
müşriklerinin işkencelerine katlanmaya devam etmiş, bu süreçte, hem
Müslümanlar için kalıcı bir göç yurdu bulmak, hem de daveti adına siyasi
destekçi|er kazanmak ümidiyle Mekke'ye gelen yabancı kabile mensı"ıplarıyla
görüşmüştür. Allah Rasülü (sav) bununla da iktifö etmeyip destek talebi için
bizzat Taif'e gitı,niş, ancak onlardan bekleciiğini ilgiyi bulamamıştır,
Rasül-i Ekrem (sav), sonuçsuz kalan tüm bu girişimlerine rağmen
yılmadı ve Mekke'ye gelen yabancı kabile mensuplarını İsiöm'a çağırmaya
devam etti. Onun davetine tek ve gönülden cevap Medine'den geldi. Şehrin
Arap sakinleri olan Evs ve Hazrecliler, Hz.Peygamber'i (sav) her şartta
destekieyecekierini açıkladılar. Buııun sonucıında Medine, Müsiünıanlar için
hedef merkez olarak belirlenmiş cIdu. Bundan sonra atıiacak ilk adım,
Mecline'deki hareketi daha cja kuvvetii hale getirmek iç!n Mekke'de kalan
zulürn ve baskı aitındaki Müslümanları Medine'ye ulaştırmak, Lıu sayede
Arap yarımadasının iki büyük merkezi olan Mekke ve Medine'nin Müslüman
Araplarını birleştirmekti. Hz. Peygamtıer (sav) bunu sağlamak maksadıyla
Kureyşli Müslümanları yeni merkez seçilen Medine'ye hicrete teşvik etti. O
kadar ki, hapsedilenler ve engellenenler ile Hz, Ebü Bekir ve Hz. Ali dışında
ilk Müslümanların tamamı Hz. Peygamber'den (sav) önce Medine'ye hicret
etmişlerdi.3 Muh6cirler, göç|eri sebebiyle bir taraftan Kureyş müşriklerinin

baskılarından kurtulup hürriyetlerine kavuşurlarken, diğer taraftan da
Medine'de kurulması düşünülen Müslüman birliğinin Kureyş kanadını
oluşturmuşlardır, Mekke ve Medine Müslümanlarından teşekkül eden bu
siyasi birlik, daha sonra Ens6r-Muh6cir kardeşliği şeklinde dini bir
dayanışma ve bütünleşmeye dönüşecek, İsl6m ümmetinin ilk çekirdeğini
oIuşturacaktır,
Diğer taraftan Müslümanların gruplar halinde Yesrib'e göç ettiklerine
şahit olan Mekke müşrikleri, Hz. Muhammed'in (sav) de yakında oraya
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es-Siretü'n-Nebeviyye, es-Sİretü'n,Nebeviyye, (thk,
Mustafa es-Sakk6-İbrahim el-Eby6ri-Abdülh6fız Şelebi), i-IV, Beyrut ts,,I, 252,254,257.
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giderek kendilerine kаrgr grig olugturacaýrndan епdi5е duymaya ba5ladrlar,
Вu meselenin hal gаrеsiпi Ьчlmаk igin toplandrklarl Dбruппеdче'dе yaptlklarl
gёrtigmеlеr sonucunda Ras0ltjllah'l (sav) оrtаdап kаldlrmауа kаrаr чеrdilеr.
Yaptlan рlапа gёrе Кчгеу9'iп hеr kabilesinden Ьir kiginirt katrlacaýl suikast
ekibi olugturulacak, опlаr da hep birlikte A|lah RаsСrlй'пе (sav) saldtrarak
опu ёldЁrесеklеrdi. Рlапlаrt gеrgеklеgiгsе H69imoýullarr ЬЁtЁп kabilelere
kargt kan davastna 9irigеmеуесеёi iqin diyete гаzl olmaktan bagka Ьir gаrе
de bulamayacak, Ьёуlесе Кurеуg'iп bu бпеmli meselesi de Еёzulmuý
olacaktt.

Кur'ёп-t Кеrim'dе mtigгiklеriп bu tеgеЬЬЁsЁ 9u gekilde dile gеtirilir:
"Вiг zаmап о kбfirlеr seni уа baýlayrp hарsеtmеlегi, уа oldtjrmeleri, уа
da Mekke'den gtkаrmаlаrl igiп sапа tuzak kuruуоrlаrdt. Опlаr sana tuzak
kurаrlаrkеп, Allah da опlаrа kаг9lllk чеrlуоrdu. Allah tuzak Кurапlаrа kar5lllk
чеrепlеriп еп haytrltstdlr",a
Мugriklеriп suikast kаrаппdап vahiy yoluyla hаЬеrdаr оlап Allah
RasOlЁ (sav), ЕЬ0 Веkir ile daha ёпсеdеп kаrаrlаgtrrdlklагl hicret plantnl
uygulamaya koydu. Вuпчп igin dеrhа| yol arkadagtntn ечiпе giderek hагеkеt
vaktinin geldiýini bildirdi. Hz, ЕЬ0 Веkiг yolculuk igin hazrrladlýr dечеlеri
daha бпсе anlagttklart Abdullah Ь, Uraykrt isimli kllavuza teslim etti ve
опчпlа u9 gЁп sопrа Sегч mаýаrаslпlп бпuпdе bulugmak r-izere sёzlegti.5
Нiсrеt hаЬеriпi yol аrkаdаgrпа i|eten Hz. РеуgаmЬеr (sav) tеkrаr evine
dопеrеk уеёепi Hz. Ali'yi 9aýrrdr. Yanrnda Ьuluпап еmапеtlегi teslim
ettikten sопга опdап kendi уаtафlпа yatmaslnl istedi. ВЁtЁп iglегiпi
tamamladrktan sопrа. 9есе vaktinde kendisini oldurmek iбiп Ьеklеуеп

mu5riklеriп аrаslпdап уurtiуегеk evinden ayrrldl,
bulugmaslntn агdtпdа Sevr daýrna dоýгч hareket etti.6

Hz, ЕЬ0 Веkir

ile

Hz. РеуgаmЬеr'i (sav) bekleyen'suikastgrlar опuп dlgагr glkmadrýlnr
fаrk edince hеmеп eve 9iriр kendisini аrаdtlаr, ancak опuп yataýrnda Hz.
Ali'yi Ьuldulаr. Опdап istedikleri bilgiyi alamaytnca bu defa Hz, ЕЬ0 Веkir'iп

evine gittiler, fakat оrаdап da еllеri bog dбпdulеr.7 Вuпuп Ёzеriпе агаdtklаrt
gаhlslагlп пеrеуе gidecekleгini tahmin ederek Mekke'yi Меdiпе'уе Ьаýlауап
yol boyunca аrаgtlrmауа koyuldular, Halbuki, Hz. РеуgаmЬеr (sav) ile Hz.
ЕЬ0 Веkir Mekke'yi tеrk ettikten sопrа опlаrIп tahmin еttiklегi уёпе
gitmеmi9lеr, Меdiпе уоluпuп tеrs istikametinde Ьчluпап Sevr mаýаrаs|па
gizlenmi5lerdi.8 Меkkеlilеr опlагt аrаdtklаrt istikamette bulamayrnca 9еhгiп
diёег 9rkrglaгtnt da kontrol etmeye Ьа9lаdllаr. Nihayet Sечr'iп aýzlna kadar
gеldilег fakat опlагl fагk еdеmеdilеr.9 Кuг'6п'dа bu hadiseye 9ёуlе dеýiпilir:

а
5
6
7
8
9

гпfаl, в7 з0
Buhari, МепбktЬч't-Епsбr 45.

ibn нigбm, es-Sire, Il, L24-126; iьп Sa,d, et-Tabakбt, l,,228,
ibn Hi56m, еs-iiге,II, 131-132.
Bohari, МепбktЬч'!-Епsёr 45.
ЕпsЭЬаl-Е9г5' I, (thk. Muhammed Hamidullah), Jеrчsаlеm, 196З, I, 260-26t.
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"Muhammed'e уаrdtm etmezseniz, bilin ki, iпkаr еdепlег опu
Mekke'den gtkardtklaгtnda maýarada bulunan iki kigiden Ьiгi оIаrаk Дllаh
опа yardtm etmi5tir. Аrkаdаgrпа 'Ёzulmе Allah bizimle ЬеrаЬегdir' diуоrdu,
Allah da опа gЁven чеrmig, gёrmеdiýiпiz аskегlегlе опч desteklemi5, iпkбr
еdепlеriп sёzuпй algaltmtgttr". 10
Medine уоlсulаrl gеhiг sakinleginceye kadar Sечr'dе kaldrlar, Bu
esnada Hz. ЕЬ0 Веkir'iп krzt Еsmё опlаrа еrzаk tagtyor, oýlu Abdullah da
gйпdчz Mekke'de olup ЬitепIеr hakkrnda kепdilеriпе bilgi ulagtlrtyordu,11
Ьiýеr taraftan Hz.Eb0 Веkir'iп azatltsl Аmir Ь, FчhеугЬ ise koyunlartnt
mаýаrа etrafrnda otlatmak sriretiyle de Ьir tагаftап оrауа gelip gidenlerin
ayak izlегiпiп silinmesini saýllyor, diýer tаrаftап da hayvanlardan elde ettiýi
siltЁ опIаrа ikram еdiуогdч,12
Sечг'dеki bekleyiglerinin чgЁпс0 guпЁпdе Hz. ЕЬ0 Веkir'iп daha опсе
kепdilеriпе ktlavuzIuk yapmasl igin anla5tlýr Abdullah Ь. Uraykrt dечеlегlе
birlikte geldi. Sеfеriп son hazlrltklar da tamamladrktan sопга Allah RasOlЁ
(sav) Hz. ЕЬ0 Веkir ile birlikte уапlаrtпа Аmiг Ь. Fuhеуrе'уi de allp MekkeMedine уоluпuп bilinen guzегgаhtпdап farklt Ьir гоtа takip ederek YеsriЬ'е
dоýru hаrеkеtе gеgtilег, (1 Rebirilevvel / 13 ЕуlЁI 622).1З
Hz. РеуgаmЬеr (sav) Меkkеlilеriп takibinden kurtulmugtu, Ancak опlаг
Mekke-Medine аrаslпdа Ьuluпап kаЬilеlеrе hаЬег gопdеrеrеk hicret
yolcularlntn bulunmast durumuпdа 100 deve ёdul чеrесеk|еriпi ilбп еttilеr.
Bu amagla hаrеkеtе gegen ёdu| avcrlaгrndan SЁrбkа isimli Ьiг savaggt опlаrl
buldu, Ancak gеrЕеklеgtiгdiýi ЁЕ saldrrlda da atlntn ayakiarl kuma saplandr,
igiпе dЁ5tuýu durumuп fevkalбdeliýini апlауtпса, Hz. РеуgаmЬеr'dеп (sav)
бzrjr dilеуеrеk уапlаrtпdап uzaklagtt, SЁrбkа dёпu5 yolunda da опlагt
агаmауа grkan bagka savaggtlarl yanlt9 убпlепdirеrеk опlаrlп kafileye
ulagmalartna engel olmu5tur.la
Hz, РеуgаmЬеr (sav) ile ЬеrаЬеriпdеkilеr, sekiz gunluk Ьir yolculuktan
sопrа YеsriЬ'е Ьiг saatlik mesafede bulunan Kub6'ya ulagtrlar,15 Ras0l-i
Еkrеm (sav), Mekke'den gelecek Hz. Ali'yi ve diýеr mчhбсirlеri beklemek
Ёzеrе Ьiгkаg gйп kaldrýr kёyde Ьir mescid in5a еttiгdi.16 Кur'6п'dа Ьu
mescidden gёуlе bahsedilir:
"Muhakkak ki bu mescid yaprllrken takva ve tevhid temeli uzеriпе
kuгчlmug ve Ьёуlе devam ede9elmigtir. Habibim Ьчrаdа senin паmаz
krlman gok dоýru ve hayrrltdrr. Вчгаdа temizliýi seven Allah'tan kоrkап Ьir
cemaat чагdtг, AlIah da 9ok temiz ve faziletli о|апlагt sеvеr".17
10

Tevbe,9/40.

11 Buha,i, мепёktЬч'l-ЕпsАг 45.
12 B"la.i.i.i, ЕпsбЬ,l, 7g4,26о,
1З ibn
Hiý6m, еs:iiге, II, 13О-13з: ibn Sa'd, et-TabakЭt,I,22B-22g.
14 Buha.i, МепАktЬч'|-ЕпsАr 45; iЬп Hi56m, еs-Sirе,II, 1З4-135.
15 ibn Нigбm, es-Sire, II,1З6-1З8; iЬп Sa'd, еt-ТаЬаkёt,1,227,23З,
16 ibn Нi56m, еs-iiге,II, 1З9-140; Ве|6ztlг?, ЕпsбЬ,I,26З-264,
17 Tevbe,
9/108.
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Allah Rasülü (sav) Kub6'daki görevini tamamladıktan

sonra

yanındakilerle bir|ikte 12 RabTülevvel 1 (24 Eylül 622) Cuma günü Yesrib'e
doğru hareket etti. Yol üzerinde bulunan Ranı3nö vadisinde ilk cuma
hutbesini okudu ve cuma namazı kıldırdı.18 Hz.Peygamber (sav), Kub6'dan
hareket etmeden önce Medine'de bulunan Necc6roğulları kabilesine mensup
dayılarına haber göndermiş, kendisini karşılamasını istemişti, Bunun üzerine
onlar da kılıçlarını kuşanarak şehrin dışında onu karşıladılar,19
Hz, Peygamber (sav) Yesrib'e u|aşınca şehir halkı tarafından büyük bir
sevinç ve coşkuyla karşılandı, Müslümanlardan her biri Allah'ın elçisini kendi
evinde misafir etmek istiyordu. Allah Rasülü (sav) ise onlardan hiçbirini
kırmamak için, devesinin çöktüğü en yakın evde konaklayacağını bildirdi.
Deve Ebü Eyyüb el-Ensdri'nin evine yakın bir yerde durunca Rasülüllah'ın
(sav) ev sahibinin kimliği belli oldu.20 Kısa süre sonra Hz. Peygamber (sav)
ve Hz. Eb0 Bekir'in Mekke'de kalan aileleri de şehre ulaşınca hicret
tamamlandı.21

Mekke'den Medine'ye yapılan hicreti Müslümanlar için bir kaçış ve
sığınma olarak görmemek gerekir, Esasında buraya göç, Müslümanların için
nihai hedef değil, daha uzak hedefler için bir başlangıçtır, Bu anlamıyla
Medine'ye gerçekleştirilen hicret, daha önce yapılan Habeşistan hicretinden
heın sebepleri, hem gerçekleşme şekli, hem de sonuçları itibariyle tarnamen
farklıdır, Her şeyden önce Habeşistan göçü, Mekke'de can güvenIiği endişesi
duyan bazı Müs|ümanların hayatlarını koruma amacıyla gerçekleştirdiği
geçici bir çözümdü. Gidenlerin orayı yurt edinme gibi bir hedefleri de
bulunmuyordu. Nitekim bir kısmı gitmeierinden kisa süre sonra dönmüş,
geri kalanlaı- da şartlar uygun hale geldiğinde Yarımada'ya geri gelmişierdir.
Habıeş muh6cirlerinin gittikleri ülkede dinlerini yayma misyonları da yoktu.
Onlar Habeşlileri Müslüman yapmak bir tarafa, kencji aralarından Ubeydullah
b. Cahş'ın Hıristiyanlığa geçtiğine şahit olmuşlardır, Bütün bunlara karşılık,
Medine'ye göçte MüslümanIar için can güvenliği ve sığınma ihtiyacı tali
derecede bir etkiye sahiptir, Buraya hicretteki esas gaye/ Müslümanlar için
huzur ve güven ortamını tesis etmek, davete daha uygun yeni bir merkez
sağlamaktır. Daha açıkçası Medine, yeni bir millet (ümmet) ve yeni b|r
devletin kuruluş merkezi olarak seçilmiştir. Bu nedenledir ki Allah Rasülü
(sav) Akabe'deki ilk görüşmeden itibaren yaklaşık üç yıllık süren dini ve
siyas? nitelikli hazırlık dönemini tamamladıktan, özellikle de Medineliler ile
II. Akabe biatını akdettikten sonra hicret sürecini başlatmış, en sonunda
kendisi de Medine'ye gelmiştir.
Medine'ye hicretle bir|ikte İslölnT davet Mekke'de kazandığı dini
boyutun yanına siyasT boyutu da ilave etmiştir. Bundan sonra İsl6m,
mağduriarın, mazlumların, muhalif kabul edi|enlerin değil, hakim olanların
18 İbn Hiş6m,
es-Sire,II, 13B-139.
19 Brhari, Men6kıbu'l-Ens6r
46,
"21 İbo Hiş6m, es-iire, 11, t3g-t41; İbn Sa'd, et-Tabakat, I, 235-237.
Belerüri, Ens6b, I,269-27o.
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yönetenlerin dini, olacak, tebliğ artık devlet destekli olarak
gerçekleştirilecektir. 'Bu durumda Allah Rasülü'nün (sav),
peygamberliğinden sonra siyasi niteliği de ortaya çıkacak ve o Medine şehir

At

devletinin başkanı konumuna gelecektir. İşte bütün bunlar sebebıyle, gerek
Hz. Peygamber'in (sav), gerekse diğer Müslümanların Medine'ye hicretini,
Mekke'den bir kaçış, Medine'ye sığınma değil, daha koordineli dini ve siyasi
projenin başlangıcı, Mekke'ye daha şerefli dönüşün bir adımı olarak görmek
daha doğru olur.
Hicret, Kureyşli Müslümanlar için baskıdan kurtulmayı, bağımsızlığı ve
müşriklere karşı güvenli bir hayatı temin etmiş, Hz. Peygamber'e (sav) de
Mu6zzam bir tebiiğ imkanı sağlamıştır. Mekke'de 13 yıldır

gerçekleştirilemeyen ümmet bütünlüğü burada kuruIabilmiş, bütün
inananlar bir araya ge|ebilmişlerdir. Ayrıca Müslümanlar burada din
düşmanlarıyla mücade|e için uygun zemin ve şartlara kavuşmuşlar, yeni
yurtlarında siyasal, kültürel ve ekonomik anlamda tam bağımsızlıklarına
kavuşmuşlardır. Diğer taraftan hicret, Medineli Araplar açısından da büyük
bir kazanım olmuştur, Her şeyden önce onlar, uzun yıllar süren ve iki
kabiIeyi de yok olmanın eşiğine getiren Evs-Hazrec çatışmasından
kurtularak birlik oluşturmuşlar; bu sayede Yahudiler karşısırıdakı
konumlarını güçlü hale getirmişlerdir, Oniarın Medine'de teşkil ettikleri
birliğe lıicret neticesinde Kureyşli muh6cirler de eklenince, Müslümanlar
şehirde Yahudilere karşı büyük bir üstLınlük elde etmişler, şehrin hakim
unsuru haline gelmişlerdir.

Medeniyetlerin kurulmasında hicretin büyük etkisinin oiduğu bir
gerçektir. Dünyada meydana geien büyük değişimlerin hicretle, yani zorunlu
nedenlerle gerçekleşen göç hareketleı-iyle yakın ilişkisi bulunmaktadır.
Dolayısıyla büyük medeniyetlerin doğuşu, büyük göç hareketleriyle ve
göçmenler eliyle gerçekleştirilmiştir. Böyle olduğu içindir ki, i!kel (bedevi)
bir topluluğun, yaşadığı yurdu bırakıp başka bir yere göç etmeden
medenileşebildiğine dair tarihte örnek bulmak zordLır, olsa da istisnai
mahiyettedir, Buradan hareketle Hz, Peygamber'in (sav) ve Müslümanların
Mekke'den Medine'ye hicretini, yeni bir medeniyetin kuruluşunun ilk
adım|arı olarak kabul etmek mümkündür.
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