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Ders : 49 
Konu : Hicret  
      

Hicret kelimesi sözlükte, ‘’terketmek, ayrılmak, bir yerden bir yere göç etmek ‘’ anlamlarına gelir. 

     İslâm terminolojisinde ise Resûlullah (s.a.v.) ile ashabının Mekke’den Medine’ye göç etmesi olayı 

demektir.1 

     Bu anlamda hicret, İslâm tarihinin en önemli olaylarından biridir ve tarihin dönüm noktasıdır. 

İslâm tarihinin ve takviminin başlangıcı hicret olayına dayanır.2 

     Peygamberliğin ilk üç yılında  Peygamberimiz (s.a.v.), İslâm’a davetini gizli olarak sürdürdü. Bu 

arada ‘’Erkam’ın Evi‘’, İslâm’a gizlice davet merkezi yapıldı.Üçüncü yılda açık davet emri geldi. Bu 

emir şöyleydi: 

      ‘’O hâlde sen emrolunduğun şeyi açıkça bildir ve müşriklere aldırma. O alay edenlere karşı biz 

sana yeteriz.’’3 

       Bu emir üzerine Resûlullah (s.a.v.) ile ashabı açık davete başladılar. Müşrikler, önceleri  İslâm’ı 

pek önemsemediler. Putları aleyhinde söz söylenmedikçe, Peygamberimiz (s.a.v.)’in davetine ses 

çıkarmıyorlar, İslâmî hareketin bir zaman sonra yok olacağını sanıyorlardı. Bu sebeple de 

Müslümanlarla karşılaştıkları zaman alaylı alaylı gülüyor, göz kırpıyor ve kaş-göz hareketleriyle onları 

hafife alıyorlardı. 

       Müşrikler, Resûlullah (s.a.v.)’e bazen kâhin, bazen şair, bazen de sihirbaz derler, bazen de onun 

aklını oynattığını iddia ederlerdi. Putlar aleyhinde olan ayetler inmeye başlayınca müşriklerin tavrı 

değişmeye başladı. Resûlullah (s.a.v.) ve ashabına hakaret etmeye başladılar. 

     Mekke müşrikleri, Peygamberimiz (s.a.v.)’i davasından vazgeçirmek ve mü’minleri sindirmek için 

her yolu denemişlerdi. Nihayet, sosyal boykot ve siyasi ambargo uygulayarak Müslümanları 

yalnızlığa itme kararı aldılar. Fakat üç yıl süren bu abluka boyunca Müslümanlar dâvâlarından 

vazgeçmediler ve Allah Resûlü (s.a.v.)’i hiç yalnız bırakmadılar.4 Bu inanç ve kararlılık karşısında  

müşriklerin düşmanlık duyguları köpürdü, Müslümanlar üzerinde şiddet, işkence ve baskılarını 

artırmaya başladılar. 

 

                           Kızgın kumda çırçıplak, nice Müslüman esir; 

                           Boğazında bir kement, yer yer sürülen Bilâl. 

                           Hepsinin de kan sızan dudağında, ‘’Allah Bir!’’ 

                           İlk şehid bir kadındır, alnında kanlı hilâl. 

                                                                                (N.Fazıl Kısakürek) 

      Müşrikler, bütün haksızlıklara ve işkencelere rağmen Müslümanların daha da güçlendiklerini ve 

çoğaldıklarını görüyorlardı. Hele, Müslümanların Medine’ye hicret etmeleri ve orada güçlenmelerin-  

den çok tedirgin olmaya başladılar. Bu sebeple Darü’n-Nedve’de toplanarak Peygamberimiz (s.a.v.)’i 

öldürme planı yaptılar. Bu durum  Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle beyan edilir: 

                                                           
1 Dini Kavramlar Sözlüğü, sh.256 
2
 Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, C.2, sh.85         

3
 Hicr sûresi, 94-95. ayetler 

4
 İnanç, İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi, C.2, sh.782 
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 َويَْمُكُر اّلٰلُ  َواِْذ يَْمُكُر بَِك الَّٖذيَن َكفَُروا ِليُثْبِتُوَك اَْو يَْقتُلُوَك اَْو يُْخِرُجوَك َويَْمُكُرونَ 

                                     اْلَماِكٖريَن                                     َواّلٰلُ َخْيرُ 
    ‘’(Ey Muhammmed!) Hatırla ki kâfirler, seni tutup bağlamaları veya öldürmeleri, yahut seni 

(yurdundan) çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar (sana ) tuzak kurarken Allah da onlara 

tuzak kuruyordu. Çünkü Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır.’’5 

      Müşrikleri tuzak kurmaya, hakkı engellemeye sevkeden sebepleri şöyle sıralamak mümkündür: 

a. Putlardan vazgeçmek istemiyorlardı. Çünkü onlara göre putlar hayır ve şerrin kaynağıydı. 

b. Yaşadıkları hayattan vazgeçmek  işlerine gelmiyordu. Çünkü sosyal yaşantıları; faiz ve 

sömürü, zina ve fuhuş, kumar ve falcılık, içki üretimi ve tüketimi, oyun ve eğlence, haksızlık 

ve zulüm üzerine kuruluydu. 

                  

    Ondört asır önce yine böyleydi, 

                 İnsanlığın hâli yaman olmuştu. 

                 Kadınlar, esirdi; zayıf, köleydi, 

                 Cehâlet dünyaya sultan olmuştu. 

                                                                (Z. Gül) 

        c. Mevki ve nüfuzlarını kaybetmekten korkuyor, kölelerle eşit haklara sahip olmak istemiyor- 

lardı. Onlara göre  Ebû Cehil ile Bilâl-i Habeşî yanyana olamazdı. 

        d. Emretme, yönetme ve kanun koyma yetkisini bırakmak, devretmek istemiyorlardı. 

        e. Küfür, şirk ve zulüm üzerine kurulan anlayışlarına karışmayan bir din ve bir kitap istiyorlardı. 

Hatta  bu konuda Peygamberimiz (s.a.v.)’e bir heyetle teklif getirmişlerdi. Bunu Kur’an şöyle haber 

veriyor: 

        ‘’Böyle iken, ayetlerimiz müşriklere birer delil olarak okunduğu zaman karşımızda hesap 

vermeyi ummayanlar ; ‘Bundan başka bir Kur’an getir ve bunu değiştir’ dediler.’’6 

         Günümüzde de hak ve adalet üzere  insanlığın faydasına çalışanlara aynı gerekçelerle sosyolojik 

ve psikolojik   engellemeler görükmektedir. 

         Müşriklerin suikast planını haber alan Resûlullah (s.a.v.), Hz. Ebû Bekir (r.a.) ile; miladî 622 

yılında Mekkeden Medineye hicret etti. 

                         Bu çıplak yollarda ne in ne de cin, 

                          Yalnız iki çift nurdan güvercin. 

                          Bunlar iki dostun ayakları ki,  

                          Yolları göklere bağlayan perçin... 

                          Bu çıplak yollarda ne in ne de cin. 

                                                           (N. Fazıl Kısakürek) 

                                                           
5 Enfâl sûresi, 30.âyet 
6
 Yûnus sûresi, 15-17. ayetler 
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        Aslında mukaddes hicret yürüyüşü, Hz. Âdem (a.s.) ile başlar. Onun cennetten dünyaya hicreti ile 

sürüp gider. Hicret, her peygamberin hayatında değişik şekillerde kendini gösterir. Bu şanlı yürüyüş, 

yine her inanan insanla aynı hedefe doğru tekrar tekrar konulmuştur. Günümüz Müslümanının da 

hayatı hicrettir. 

       Mü’min, devamlı hicretle içiçedir. Çünkü o isyandan itaâte, bâtıldan Hakk’a, günâhtan sevaba 

hep hicret eder. Dünyada ve âhirette, kendine zarar verebilecek şeyleri terk eder. Gerekirse inancını 

yaşama uğruna bulunduğu yeri terk eder.  

       Gerçek mânâda hicreti yaşayabilmek için; bâtıl anlayışlardan hak ve adalete hicret, Tağutların 

hükmünden Allah’ın hükmüne hicret, beşere değil Allah’a kul olmaya hicret, Müslümanlar arasında 

tefrika ve fitneye sebep olan her türlü ihtilaftan İslâmî ittifaka hicret, Allah’ın yasakladıklarından ve 

her türlü haramlardan helallere hicret etmek gerekir. Nitekim Resûlullah (s.a.v.) şöyle 

buyurmaktadır: 

                                           
    

‘’Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Muhâcir ise, Allah’ın 

yasakladığı şeylerden uzak duran kimsedir.“7       

     Hicreti, sadece Resûlullah (s.a.v.) ile ashabının Mekke’den Medine’ye göçü ile sınırlamak, hicretin 

hakkını ortaya koymamakdır. Çünkü: 

 Hicret, Müslümanların fikir ve düşünce özgürlüğüne kavuşmalarıdır. 

 Hicret, Müslümanların, inançlarından dolayı ötekileştirme ve dışlanmadan  kurtulmalarıdır. 

 Hicret, Hak dâvâyı bütün insanlığa anlatma yolunda atılan kararlı adımdır. 

 Hicret, kaçış değil, kavuşmadır. 

 Hicret, kenara çekilme değil, aksiyondur. 

 Hicret, boyun eğiş değil,dava ve kendine olan özgüvendir.. 

 Hicret, Allahın dininin hakkıyla yaşanılması için gayret etmektir. 

 Hicret, zulüm altında inleyen insanları kurtarmaya atılan ilk adımdır. 

 Hicret, hak ve adaletin tecellisi için hasbi gayret etmektir. 

 Hicret, fakirin gülmesi, yetimin sevinmesi, mazlumun bayramıdır. 

 Hicret, fakir ile zengin arasında kurulan köprüdür. 

 Hicret, inandığı gibi yaşayabilme hürriyetidir. 

 Hicret, akıl, inanç, mal, can ve neslin emniyet altına alınmasıdır. 

 Hicret, edep ve nazakettir. 

 Hicret, karanlığın aydınlığa taşınmasıdır. 

 Hicret, nefretin sevgiye  dönüşmesidir. 

 Ve HİCRET, tedbir,tevekkül ve İMANIN zirvesidir. 

 

                                                           
7  Sünen-i  Dârimî, C.6, sh.13 
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Not: Bu hafta: 

1- Bu dersi bir grup arkadaşımızla paylaşalım. 

2- Resûlullah (s.a.v.)’in hicretle ilgili hadisini mânâsıyla birlikte ezberleyelim. 

3- Akrabalarımızdan veya çevremizdeki Müslümanlardan enaz on kişinin Hicrî yılını tebrik 

edelim. 


