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I- MEKKE FETHINI ZORUNLU KILAN SEBEPLER

Gerçek şu ki Mekke, müslümanların kıblegâhı, günde en az beş vakit 
namazda yöneldikleri kutsal Kâbe’ye ev sahipliği yapan ve başta Hz. 
Peygamber olmak üzere İslâm tarihinde muhacirler olarak bilinen ilk müs-
lümanların vatanıdır. Mekke’nin tüm müslümanlar nazarında önemi bü-
yüktür. Bununla birlikte müslümanlar Mekke’yi ele geçirmek için doğru-
dan bir teşebbüse geçmemiş, sebeplerin oluşması için beklemişlerdir.[1]

Aslında kuzeydeki kabilelerin (özellikle Hayber yahudilerinin) etkisiz 
hale gelmelerinden sonra, güneyde müslümanlar için hâlâ bir tehdit olarak 
müşriklerin yönetimindeki Mekke’nin stratejik bir konumu da vardı. Zira 
Arap yarımadasındaki irili ufaklı pek çok kabile, İslâm’a girme veya müs-
lümanların hâkimiyetini tanıma noktasında Kureyşlilerin tavrını dikkatle 
izlemekteydiler. Mekkelilerin müslüman olmaları veya İslâm hâkimiyeti-
ne boyun eğmeleri, etraftaki diğer müşrik kabilelerin İslâm dinini benim-
semelerini hızlandırabilirdi.[2] Nitekim Mekke üzerine sefere karar veren 

[1]  Nedvî’nin ifadesiyle Mekke’nin fethi için Allah Teâlâ gerekli şartları hazırla-
mış, Kureyş de buna yardımcı olmuş, hatta hiç bilmeden buna sebep olmuştu. 
Ebu’l-Hasen Ali en-Nedvi, Rahmet Peygamberi, çev., Abdülkerim Özaydın, 
İstanbul 2004, s.291.

[2]  Arap kabilelerinden bazıları Kureyş’i gözlerinde büyütüyor ve ondan korkuyor-
lardı. Kureyşlilerin İslâm’a girmek istediğini ve ona rağbet ettiğini görünce bü-
tün engeller ortadan kalktı. Nedvî, Rahmet Peygamberi, s.309. Ayrıca bkz., 
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Hz. Peygamber, sahabîlerden Hz. Ömer ve Hz. Ebû Bekir ile bu durumu 
istişare ettiğinde Hz. Ebû Bekir, “Kureyşliler senin akrabalarındır” diyerek 
Kureyş üzerine gidilmemesi gerektiği yönünde görüş beyan etmiştir. Hz. 
Ömer ise, “Ya Rasûlallah! Kureyşliler sana itaat etmeden diğer Arap kabi-
leleri itaate yanaşmazlar” diyerek sefere çıkılmasını tavsiye etmiştir.[3] Aynı 
şekilde Arap yarımadasında siyasî birliktelik sağlanmadıkça kuzeydeki 
Gassân ve Bizans ile doğudaki Hire ve İran, İslâm devleti için tehlike ol-
maya devam edecekti, en azından müslümanlar kendilerini güvende hisse-
demeyeceklerdi. Nitekim fetih müyesser kılınınca, Kureyşliler gönüllü 
veya gönülsüz olarak bundan önce görülmemiş bir derecede İslâm’a yö-
nelmiş, bölük bölük Allah’ın dinine girmeye başlamışlardı. Bu durum şu 
ayet-i kerime ile de tasvir edilmektedir:

“Allah’ın yardımı ve Mekke’nin fethi müyesser olup, halkın bölük bö-
lük Allah’ın dinine girmeye başladığını gördüğün zaman, hemen hamd 
ederek Rabbını tesbih et”[4]

Yukarıdaki sebeplerle Mekke’nin müslümanların kontrolüne geçmesi 
gerekliydi. Ancak barışı benimseyen ve diyalog ortamından istifade ederek 
inançlarını başka insanlara ulaştırma eğiliminde olan müslümanlar, 
Mekkelilerle yaptıkları Hudeybiye antlaşmasını bozan taraf olmak istemi-
yorlardı. Zira söz konusu antlaşmaya göre üzerinde anlaşılan şartlara her 
iki tarafın da uyması halinde müslümanlarla müşrikler arasındaki barış on 
yıl sürecekti. Ancak antlaşma Kureyşliler tarafından bozulmuş, böylece 
müslümanlar için de herhangi bir bağlayıcılığı kalmamıştır. 

Çağdaş bir tarihçimizin ifadesiyle “Yüce Allah, Mekke’nin fethini îra-
de buyurunca, sebeplerini de halk edivermişti.”[5] Hudeybiye antlaşmasın-

Salih Ahmed Ali, Devletü’r-Rasûl fi’l-Medîne, Beyrut ty., s.309; Hasan İbrahim 
Hasan, İslâm Tarihi, çev., İsmail Yiğit –Sadreddin Gümüş, İstanbul 1991, I, 186.

[3] Ali b. Burhaneddin el-Halebî, İnsânu’l-Uyûn fî Sîreti’l-Emîn ve’l-Me’mûn, 
hmş., Ahmed Zeyni Dahlân, Beyrut, III, 74.

[4]  Nasr 110/1-2.
[5] Fayda, Halid b. Velid, s.168. Vâkıdî tarafından nakledilen bir rivayet de 

Kureyşlilerin antlaşmayı ihlale gidilen süreçte yer almalarının taktir-i ilahi ola-
rak nitelendirildiği anlaşılmaktadır. Buna göre Mekkelilerin Hudeybiye antlaş-
masını ihlal ettiklerini öğrenen Hz. Aişe, Peygamberimize, “Ya Rasûlallah! Sen 
Kureyş’in kendileri için kötü sonuçlar doğuracak bir şekilde aranızdaki antlaş-
mayı bozmaya cesaret edeceğine inanıyor musun?” Hz. Peygamber ise cevaben 
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dan 22 ay geçtikten sonra[6] Kureyşliler, Hz. Peygamber’in müttefiki 
Huzâ’a kabilesine karşı kendi müttefikleri Benî Bekr kabilesine silah ve 
asker yardımı yapmak suretiyle Hudeybiye barışını ihlal ettiler. 

Saldırıya maruz kalan Huzâalılar, kaçarak Harem’e sığınmışlarsa da 
onları takip eden Benî Bekrliler buraya kadar gelmiş, onların “Biz Harem’e 
girdik. Allah’tan korkun! Allah’tan korkun!” demelerine rağmen saldırıla-
rına devam etmişler ve “Bu gün ilah falan yoktur. Ey Benî Bekr! Siz inti-
kam almaya bakınız. Bu fırsatı bir daha bulamazsınız” demişlerdir.[7] 
Aslında iki hasım kabilenin arasında ortaya çıkan bu fiili durum, 
Hudeybiye’nin asıl tarafları olan müslümanlarla Kureyşli müşrikler açısın-
dan tarafsız kalınması gereken bir hâdise olabilirdi. Fakat Kureyşlilerden 
bazılarının da Benî Bekrlilerle birlikte saldırıda fiilen yer almaları olayın 
boyutlarının genişlemesine yol açmıştır. Kureyşlilerden bazı kimseler, 
gece karanlığının kendilerinin tanınmasına mani olacağını düşünerek böy-
lesi bir saldırıda müttefikleriyle birlikte hareket etmişlerdir.[8] Bu durum 
Mekke’nin fethine giden süreci başlatmıştır. 

Hz. Peygamber, bahsi geçen nedenleri gerekçe göstererek hemen bir 
saldırı hazırlığına girişmedi; bu olayda doğrudan rolü olmayan Kureyşlilere 
savaş dışında bazı alternatifler sunduysa da olumlu bir cevap alamadı. Bir 
süre sonra olanlardan pişmanlık duyan bazı Mekkeliler, Ebû Süfyan’ı an-
laşmayı yenileyip süreyi uzatması için Medine’ye gönderdiler. Ebû Süfyan, 
Medine’deki girişimlerinden olumlu sonuç alamadı, Mekke’ye eli boş 
döndü.

“Onlar Allah’ın murad ettiği şekilde bunu yapıyorlar ki, inşallah sonuçları ha-
yırlı olacaktır” buyurdu. Muhammed b. Ömer el-Vâkıdî, Kitabu’l-Meğâzî, thk., 
Marsden Jones, Beyrut 1984, II, 788.

[6] Ebû Abdillah Muhammed İbn Sa’d, et-Tabakatü’l-Kübrâ, Beyrut ty., II, 134; 
Abdülkadir b. Muhammed el-Makrizî, İmtâu’l-Esmâ, thk., en-Nümeysî, Beyrut 
1420/1999, I, 348; Muhammed b. Yusuf eş-Şamî, Sübülü’l-Hüdâ ve’r-Reşâd fî 
Sîreti Hayri’l-İbâd, thk., F. M. Şeltut ve ark., Kahire 1413/1992, V, 305.

[7] Ebû Muhammed Abdülmelik İbn Hişâm, es-Siretü’n-Nebeviyye, thk., 
Muhammed Muhyiddin Abdulhamid, Beyrut 1401/1980, IV, 4; Muhammed el-
Ya’murî İbn Seyyidinnâs, Uyûnü’l-Eser fî Meğâzî ve’ş-Şemâil ve’s-Siyer, 
Beyrut, II, 224; Halebî, III, 71.

[8] İbn Hişam, IV, 10; Ahmed b. Yahya b. Câbir el-Belâzürî, Fütûhu’l-Buldân, çev., 
Mustafa Fayda, Ankara 1987, s.51-53; Serahsî, s.38.
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II- FETIH ESNASINDA CAN KAYIPLARINI EN AZA   
 INDIRMEK IÇIN ALINAN TEDBIRLER

Resûl-i Ekrem (sav), kutsal Mekke’nin de diğer yerler gibi mümkün 
olan en az zayiatla fethi için bir dizi tedbirler aldı. Aslında onun aldığı bu 
tedbirler, benzer nedenlerle daha önceki savaşlarda da tatbik edildiği için 
can ve mal kaybı asgari seviyede kaldı. 

A- Gizlilik

Hudeybiye barışını ihlal etmekle savaşa davetiye çıkartan Mekkelileri 
cezalandırmaya karar veren Hz. Peygamber, bu kararını ilk anda gizledi. 
Müşrikler, müslümanların Mekke’nin fethi maksadıyla sefere çıktıklarını 
öğrenirlerse, gerekli önlemleri alarak şehirlerini korumak için ellerinden 
geleni yaparlardı. Sonuçta çok sayıda can kaybına sebebiyet verecek olan 
bir savaş cereyan edebilirdi. Bundan dolayı Mekke üzerine tertip edilecek 
seferle ilgili her türlü hazırlık gizlilikle sürdürüldü.[9] Bununla birlikte isti-
şareye önem veren Hz. Peygamber, bir süre sonra bu fikrini sahâbîlerine 
açtı, onları da bilgilendirerek görüşlerini aldıktan sonra (Halebî, III, 74-75) 
sefere çıktı. 

Gizliliğe önem veren Rasûlüllah, işi şansa bırakmadı; Medine’nin çı-
kış noktalarına gözcüler yerleştirdi; gözcülerin verilen emri yerine getir-
mede titizlik göstermelerini temin için Hz. Ömer’i başlarına görevlendirdi, 
buna ilaveten Yüce Allah’a niyazda bulunarak Kureyşlilerin seferden ha-
berdar olmaması için dua etti. Bir başka ifadeyle, gizliliği sağlamak için 
gerekli tedbirleri alan Rasûlüllah, takdiri ise Allah’a bıraktı.[10] Medine’de 
yaşayan münafıklar, sayıları az da olsa Yahudiler Mekkelileri durumdan 
haberdar edebilirler, sır kalması gereken bilgileri onlara ulaştırabilirlerdi. 
Bununla birlikte kendilerinden endişelenilenler değil hiç umulmadık bir 
yerden gizli kalması gereken bilgilerin Mekkelilere ulaştırılmasına dair bir 
teşebbüs söz konusu oldu. 

[9]  Vâkıdî, II, 796
[10]  Vâkıdî, I, 797; İbn Hişâm, IV, 16
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Bedir mücahitlerinden Hâtıb b. Ebî Belta isimli bir sahâbî, Mekke’de 
kalan aile bireylerine iyi davranmalarını umarak[11] müşriklere bir mektup 
yazıp Hz. Peygamber’in sefer hazırlığı içerisinde olduğunu bildirmek iste-
di. Muhtemelen gerekli tedbirleri alıp takdir-i ilahiyeye razı olan Rasûlüllah, 
bu tavrıyla Allah tarafından gerekli yardıma mazhar oldu, Hâtıb’in söz ko-
nusu mektubu gizlice yaşlı bir kadın vasıtasıyla Medine’den gönderme te-
şebbüsü kendisine vahy-i İlahî ile bildirildi. Huzuruna getirilen Hâtıb’i 
sorgulayan Allah Rasûlü, onun kötü bir niyetle değil de, sadece Mekke’de 
sahipsiz kalan aile bireylerini düşünerek böylesi bir işe giriştiğini, yaptı-
ğından dolayı samimâne bir şekilde pişmanlık duyduğunu anlayarak onu 
bağışladı.

B- Hedef Şaşırtma

Hz. Peygamber’in savaş esnasında düşmanı hazırlıksız yakalamak 
için aldığı tedbirlerden birisi de hedef şaşırtma yöntemini başarılı bir şekil-
de kullanmasıdır. Nitekim bu maksatla barışı uzatmak üzere Medine’ye 
gelen ve görüşmelerde bulunan Ebû Süfyan’ın şehirden ayrılmasından he-
men sonra 80 kişilik bir birlik oluşturarak Mekke-Yemâme arasındaki 
Batn-ı İdâm mevkiine sefere gönderdi. (Zürkânî, III, 372) Böylece 
Mekkeliler müslümanların kendi şehirleri yerine başka bir bölgeye sefer 
düzenleyeceklerini sanarak savaş için hazırlık yapmayacaklardı. Bu da se-
ferde kayıpları en aza indirecekti.

C- Psikolojik Taktikler

Alınan tedbirler neticesinde Hz. Peygamber öncülüğündeki İslâm or-
dusu, Mekke yakınlarına kadar geldiler, ancak Mekkeliler, durumdan ha-
berdar olamadılar. Müslümanlar, yatsı vaktinden sonra Mekke’nin yanı 
başındaki Merrüzzahran’da konakladılar. Hz. Peygamber, kamptaki herke-
sin bir ateş yakmasını emretti, böylece on bin kişilik İslâm ordusu, on bin 
ateş yakarak kamplarını kurdular. Hz. Peygamber, düşmanlarını psikolojik 
olarak etkilemeye çalıştı. Arap savaş geleneğine göre normal şartlar altın-
da on kişi bir ateş etrafında kamp kurarken şimdi Hz. Peygamber’in yön-

[11]  Belâzürî, Ensâbu’l-eşrâf, I, 450; Süheylî, er-Ravdu’l-unuf, VII, 86
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temiyle on bin ateş yakılarak[12], düşmana karşı aslında olduğundan daha 
kalabalık bir ordu izlenimi verilmeye çalışıldı. Böylesine kalabalık bir or-
duyla mücadeleyi göze alamayacak olan müşriklerin savaş yapmadan tes-
lim olmaları bile söz konusu hale gelebilirdi.

Benzer maksatla Hz. Peygamber, İslâm ordusunun Merruzzahran’daki 
karargâhına kadar gizlice gelen ve olup-bitenleri yakından takip etmeye 
çalışan Ebû Süfyan ve beraberindekileri de bir süre karargâhta alıkoydu, 
onların ordunun geçit törenini izlemesini sağladı. Rasûlüllah (sav)’ın özel-
likle Ebû Süfyan’ı psikolojik olarak müslümanlara karşı direnmenin bey-
hude olduğuna ikna etmek için gayret gösterdiği ve ancak Mekke’ye gir-
mek üzere iken onun karargâhtan ayrılmasına izin verdiği de 
anlaşılmaktadır. Ebû Süfyan Mekke’ye girerken müslümanlar da hemen 
onun peşinden harekete geçtiler. Böylece Ebû Süfyan ve arkadaşlarının, 
İslâm ordusunun Merruzzahrana’a kadar geldikleri ve kendi üzerlerine 
doğru yürüyeceklerine dair tespitlerini Mekkelilerle paylaşmalarına ve on-
ların da bu bilgiden sonra savaş hazırlığına girişmelerine fırsat verilmedi.

Hz. Abbas’ın yönlendirmesiyle[13]  Ebû Süfyan, kavminin müslüman-
lara karşı direnç göstermeden teslim olmalarını temin için harekete geçti, 
müslümanlardan önce Mekke’ye vararak Hz. Peygamber’in kendisine ver-
diği emir ve yetkiyle[14] evlerine kapananların, Kâbe’ye sığınanların, ken-
disinin evine girenlerin ve silahlarını bırakıp direnmeyenlerin asla zarar 
görmeyeceklerini söyleyerek onların teslim olmaları için gayret gösterdi.[15]

Hz. Peygamber sefer esnasında ve galibiyetin akabinde ölçülü davra-
nışları ve merhamet yüklü uygulamaları ile hem savaşı kazandı hem de 
merhamet peygamberi olduğunu en iyi şekilde gösterdi. Böylece Mekke 
fethedilirken bu fetih sadece bir şehrin veya bölgenin fethinden ibaret kal-
mayıp insanların gönüllerinin de fethiyle taçlandı.

[12]  Vâkıdî, II, 814; Şâmî, V, 324
[13]  İbn Hişâm, IV, 23; Taberî, II, 332
[14]  Taberî, II, 333
[15]  Makrizî, I, 383-384



182 IMAN ŞEHRI MEDINE  

III- FETIH ESNASINDA GERÇEKLEŞTIRILEN   
   MERHAMET YÜKLÜ BAZI UYGULAMALAR

Fetih sonrası muzaffer ordunun mensupları olarak müslüman askerler, 
hiçbir şekilde Mekke sokaklarında kaçan, saklanan, yaralanan veya silahı-
nı teslim eden Kureyşlilerin peşlerine düşmediler, onları dönemin savaş 
anlayışı çerçevesinde cezalandırma yoluna gitmediler. 

A- Mekke’ye Tevazuuyla Girilmesi

Müslümanlar, şehre hâkim olarak giriş yaparlarken düşmanlarını yen-
miş olmanın gurur ve şımarıklığıyla keyfi tavırlar sergileyerek değil ağır-
başlı, mütebbessim ve mütevazı tavırlarla, tekbir ve tehlillerle girdiler.[16] 

Allah Rasûlü, etrafındaki muhacir ve ensârın meydana getirdiği ordu 
ile muzaffer ve azametli bir kumandan gibi değil; Allah’ın kendisine nasip 
eylediği bu feth-i mübîne hamd ve şükürler içerisinde, gözleri yaşlı bir 
halde devesinin boynuna eğilip şükür secdesi yaparcasına mütevazı bir şe-
kilde Mescid-i Haram’a girdi; Hacerü’l-Esved’i selamlayıp öptü, Kâbe’yi 
tavaf etti.[17]

B- Genel Af Ilan Edilmesi

Evlerine ve Kâbe’ye sığınarak canlarını kurtaran Mekkeliler, Hz. 
Peygamber’in attığı her adımı dikkatlice izliyor, onun kendileri için nasıl 
bir karar vereceğini endişe ve merakla bekliyorlardı.[18]

Müşrikler bu duygular içerisindeyken tavafını tamamlayan Hz. 
Peygamber, Kâbe’nin eşiğinde kendisini meraklı ve bir o kadar da korkulu 
gözlerle bekleyen Mekkelilere bir konuşma yaparak onlara, “…Size 
Yusuf’un kardeşlerine dediği gibi söylüyorum ki, ‘Bu gün size kınama 
yok… Haydi, gidiniz, serbestsiniz!”[19] buyurarak umumi af ilan etti.[20] 

Böylece insanlık tarihine mal olmuş büyük bir bağış ve merhamet örneği 

[16]  Vâkıdî, II, 832
[17]  Vâkıdî, II, 824; İbn Hişâm, IV, 24; Makrizî, I, 384
[18]  Vâkıdî, II, 831, 850; Ezrâkî, Ahbâru Mekke, I, 274
[19]  Yusuf 12/ 92
[20]  İbn Hişâm, IV, 32; İbn Sa’d, II, 136; Serahsî, X, 40
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göstermiş, fetih günü, aynı zamanda, gerçek bir “Merhamet günü”[21] hali-
ne geldi.

Kalpleri katılaşan, müslümanlara karşı kötülükten başka hiçbir mua-
meleyi reva görmeyen müşrik Mekkeliler, bu saate kadar söz konusu dü-
şüncelerini ve İslâm’a karşı önyargılı tutumlarını korudular. Hz. 
Peygamber’in savaş öncesi verdiği emana sonuna kadar sadık kalmasın-
dan başka şimdi de tüm Mekke ahalisini affedip, onlara can güvenliği te-
minatında bulunduğu gibi dinî bakımdan da herhangi bir zorlamada bulun-
maması, “… Yusuf’un kardeşlerine dediği gibi…” diyerek adeta onları 
kardeşleri gibi gördüğünü söylemesi Mekke’de havanın ani olarak değiş-
mesine yol açtı, pek çok müşrik Hz. Peygamber’in huzurunda müslüman 
olmaya başladı.[22]

Resûl-i Ekrem kutsal şehirde, fethi takiben kesinlikle savaşla feth edil-
miş muamelesi uygulamadı, insanlarını köleleştirmediği gibi menkul ve 
gayr-ı menkullerini de ganimet olarak alıp ilgililere paylaştırmadı. 

Galibiyet sonrası ganimet alınmadığı gibi daha önce bu şehirden hic-
rete zorlanan ve Medine’ye göçerek muhacir unvanını alan sahâbîlerin 
Mekke’de bırakmak zorunda kaldıkları mal ve eşyalarını geri almalarına, 
terk ettikleri evlerine tekrar yerleşmelerine de müsaade edilmedi.[23] Hz. 
Peygamber’in buna hakkının olmasına rağmen el konulan evinde kalma-
masında, onun böyle bir yol izlemesi durumunda bütün müslümanların 
Mekke’de terk ettikleri mallarını ele geçirmek için bir gayret içerisine gi-
recekleri, bundan dolayı da fetih sonrası sağlanmak istenilen huzur ve gü-
ven ortamının zedeleneceği ve Mekke’de kargaşa çıkabileceğine dair endi-
şelerin etkili olduğunu düşünüyoruz.

Diğer taraftan Hz. Peygamber, fetih sonrasında Mekke’nin idarî işle-
yişiyle ilgili köklü değişikliklere, dengeleri sarsacak uygulamalara gitme-
miştir. Mesela ısrarla talep etmelerine rağmen Kâbe’nin açılıp kapatılma-
sıyla ilgili Hicâbe görevini amcası Abbas ve Hz. Ali’ye vermedi, fetihten 

[21]  Fayda, Halid b. Velid, s.181
[22]  Afzalu Rahman, I, 608
[23]  İbn Sa’d, II, 137; Şâmî, V, 349
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önceki gibi Osman b. Talha’nın bu görevi yerine getirmesini isteyerek[24] 
şehirde dengeleri korumaya çalıştı.

IV- Af Kapsamına Dahil Edilmeyenler

Hz. Peygamber, Kâbe avlusunda îrad ettiği hutbeyle genel af ilan etti, 
ancak o, şehre giriş anında, bazı kimselerin isimlerini sayarak bunların 
yakalandıkları yerde mutlak surette öldürülmelerini emretti. Bunlar, 
Kâbe’nin örtüsü altına gizlenmiş olsalar bile öldürülmekten kurtulamaya-
caklardı.

Demi heder edilenler veya güncel tabirle can güvenlikleri kaldırılan 
bu kişilerin sayıları ve işledikleri suçlarla ilgili değişik görüşler vardır. 
Kanları heder edilenlerin sabıkaları incelendiğinde bu kararda, söz konusu 
grupta yer alanların işlemiş oldukları suçların büyüklüğünün etkili olduğu 
anlaşılmaktadır.

Bununla birlikte gerçekten affetmeyi seven, herkese karşı müsamaha, 
hoşgörü ve merhamet duygularıyla dopdolu olan Hz. Muhammed, işlemiş 
oldukları suçların büyüklüğü sebebiyle öldürülmeleri doğrultusunda emir 
verdiği bu insanların bile pek çoğunu affetti.  Affedilenler arasında Uhud 
Gazvesi’nde Hz. Hamza’yı şehid ettiren ve onun ölü bedenine işkence ya-
pan Hind bnt. Utbe’nin de olduğunu söylersek sanıyoruz ki durum daha iyi 
anlaşılacaktır.

Neticede 10’u erkek, 4’ü kadın olmak üzere 14 kişinin can güvenliği 
kaldırıldı, buna mukabil fetih günü kaçıp saklanan ve daha sonra da piş-
manlık duyarak gelip af talebinde bulunan 9 kişi bu cezadan kurtularak 
müslüman oldu.

Fethi müteakiben Hz. Peygamber’in Mekkelilerin gönüllerini kazan-
mak maksadıyla gerçekleştirmiş olduğu icraatlarından birisi de Mekkeli 
zenginlerden borç alarak şehirde yaşayan fakirlere yardım amaçlı para ver-
mesi oldu.[25]

[24]  Vâkıdî, II, 833; İbn Hişâm, IV, 32; Ezrâkî, I, 267
[25]  Belâzürî, Ensâbu’l-eşrâf, I, 460; Makrizî, I, 400
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V- Mekke Fethi’nin Sonuçları

Mekke’nin fethiyle Müslüman olan veya en azından İslâm hâkimiye-
tini tanıyan Kureyşlilerden faydalanılarak daha kapsamlı fetihlerin başla-
ması ve hız kazanması mümkün hala geldi.

Fetih sonrası Kureyşlilerin İslâm’a girdiklerini gören ve onlarla siyasî, 
sosyal, dinî ve ticarî ilişkiler içerisinde bulunan Arap kabileleri de kendile-
rini bundan böyle serbest hissederek, müslümanlarla diyaloga geçtiler ve 
kısa süre zarfında İslâm’ı benimsediler.[26]

Bulundukları bölgede hâkimiyet kuran ve tüm komşularıyla iyi ilişki-
ler içerisine giren müslümanlar, bundan böyle kendilerini güvende hisse-
derek başka cihetlere yönelebildiler, böylece İslâm davasını farklı diyarla-
ra taşıyabilecek fetih hareketlerini başlattılar. Bu sebeple de Mekke’nin 
fethine “Fethu’l-fütûh= fetihler fethi” da denilmiştir. Çünkü buradaki fe-
tih, sadece düşman elindeki bir şehrin alınmasından ibaret olmayıp 
Mescid-i Haram’ın kontrolü ve Kâbe’nin fethi anlamına da gelmekte, aynı 
zamanda kalplerin Allah’ın dinine, İslâm kapısının bütün insanlığa açılışı-
nı ifade etmektedir.[27] Onun için de Mekke’nin fethedilmesi İslâm fetihle-
rinin başlangıcı olarak kabul edildi.[28] 

Mekke’nin fethiyle birlikte İslâm tarihi için yeni bir dönem başladı; 
Medine’ye hicret sona erdi.[29] Fetihten sonra sahiplerine meziyet kazandı-
ran faziletli hicret son buldu, bundan böyle cihad ve amellerde hayra niyet 
etmek hicretin faziletiyle eşdeğer hale geldi. Mekke’nin fethiyle güç ve 
kuvvet kazanan müslümanlar, İslâm yurdu haline gelen bu kutsal şehirden 
başka yere gitmek zorunda kalmadılar, burada da dini inançlarının gerek-
lerini rahat bir şekilde yaşama imkânı elde ettiler.[30]

Müslümanların Mekke’ye muzaffer bir şekilde dönmeleriyle Allah’ın 
Peygamber (sav)’e vaadi (Fetih Sûresi, 48/27) gerçekleşti. Zira bir ayet-i 

[26]  İbn Hişâm, IV, 221-277; İbn Sa’d, I, 291-359
[27]  Kastalânî, III, 376; Zürkânî, III, 376-377
[28]  Hamdi Yazır, IX, 6236-6237
[29]  Buhârî, Sayd, 10; Cihad, 27; Meğâzî, 53; Müslim, İmâre, 86
[30]  Nevevî, VIII, 42-43
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kerime ile Allah Teala Peygamberine ve mü’minlere çok yakın bir zaman-
da korkusuz bir şekilde Mescid-i Haram’a girebileceklerini vaad etmişti. 

Fetihle birlikte Mekke ve Kâbe kutsiyetlerine yakışır bir şekilde her 
türlü şirk unsurundan arındırıldı, yıllarca müşrikler tarafından çeşitli şekil-
lerde kutsiyeti çiğnenen mübarek belde, aslî hüviyetine fetihle yeniden ka-
vuşarak tevhidin sembolü haline geldi.
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